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TER SYPE GROEN FONDS TAARTEN VOOR
KLEDINGBANK

DE REGENBOOG NATUUR-
MONUMENTEN

Lisdodde gemaaid bij boerderij Kemp
Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
In een mysterieus neve-
lig landschap werd vorige 
week de lisdodde gemaaid 
op een perceel grond aan 
de Herenweg. Agrariërs 
Hermien en Wilko Kemp 
van het boerenbedrijf aan 
de Kwakel willen op die 
manier een bijdrage leve-
ren aan een ecologische 
footprint. Simpeler ge-
zegd, ze waren nieuwsgie-
rig of de CO2-uitstoot door 
deze aanplant minder zou 
worden. En inderdaad, het 
werkt.

“In het begin was ik sceptisch”, 
vertelt Wilko Kemp. Hij kreeg 
van Waternet bericht dat ze 
in de toekomst niet meer het 
waterpeil automatisch zouden 
verlagen. Dat zou betekenen 
dat er geen koeien en scha-
pen meer kunnen grazen op 
de sappige veenweiden. Dus 
meldde Kemp zich aan voor 
een proef van 6 jaar met natte 
teelt. Door lisdodden, ook wel 

lampenpoetsers genoemd, te 
planten op natte ondergrond 
kun je de bodemdaling tegen-
gaan. Bovendien was het doel 
om te kijken of de boer de 
plant ook kon benutten met de 

opbrengst van de lisdodden.
De proef wordt uitgevoerd 
door Waternet in samenwer-
king met de Radboud universi-
teit. Projectleider Tim Pelsma 
legt uit: “We kijken naar het 
watergebruik, de waterkwali-
teit, effecten op de bodem en 
het vrijkomen van chemische 
stoffen zoals fosfaat. We doen 
het samen met Wilko om te 
ontdekken hoe hij de gewas-
sen kan oogsten, of hij er wat 
aan kan verdienen en of hij 
de werkzaamheden in zijn be-
drijfsvoering kan inpassen.”

‘WE ZIEN DAT DE CO2 
AL OP 0 STAAT’

De bodem in Nederland zakt 
en dat gaat steeds sneller en 
dan met name in het veenwei-
degebied. De bodem is zo ver 
gezakt dat het verder verlagen 
van de waterpeilen geen reë-

le optie meer is. Bodemdaling 
komt door het samendrukken 
van de grond, maar ook door 
veenafbraak, waarbij veel 
CO2 en methaan vrij komt: 
broeikasgassen. Het nat hou-
den van veen stopt bodemda-
ling en uitstoot van CO2

De proef
Bij Kemp startte de proef in 
2019. Na 2,5 jaar is er al een 
positief resultaat, zegt Tom 
Heuts. Hij is bioloog en als Ju-
nior Researcher Greenhouse 
gas emissions verbonden aan 
het Radboudumc. “We zien 
dat de CO2 al op 0 staat, dat 
is een mooi resultaat. Het me-
thaan-gehalte hebben we nog 
niet geheel onder controle, 
maar door het aanpassen van 
de waterstanden kan dat ook 
beter.” Tom kijkt angstvallig 
toe of het massieve rupsvoer-
tuig niet zijn kostbare meetap-

paratuur raakt. Het valt mee. 
De proef zit vol met innova-
tieve elementen. Zo was het 
ook een toer om een geschikt 
voertuig te ontwerpen om de 
lisdodde-stengels te maaien 
op het natte gras.

Geen verdienmodel
“Nee, het is nog geen verdien-
model”, vervolgt Wilko Kemp. 
“Je zou er veevoer van kunnen 
maken, maar dat proces is nog 
te omslachtig en dus te duur 
om het uit te voeren. Ik doe 
het puur uit nieuwsgierigheid 
met het oog op de toekomst.” 
Een andere bestemming is het 
gebruik als isolatiemateriaal, 
zeer geschikt. Alleen is het 
nog te kleinschalig voor onder-
nemers om dit productiepro-
ces op te zetten. In ieder geval 
doen Hermien en Wilko Kemp 
mee aan een kleine stap voor-
waarts naar een beter milieu.

  

Weekblad Wĳ demeren zoekt een 
bezorger om op woensdag in

Nederhorst den Berg
ons weekblad  te bezorgen.

Ben je geïnteresseerd en 13 jaar?
Neem dan contact op: 0294 - 256 200

bezorger
gezocht!! !
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alle zaterdagen van 8.00 tot 12.30
Markt in Ankeveen

Met groenten en fruit, brood en gebak, 
bloemen, bonbons, kaas, noten, olijven, 

siroop en heerlijke koffie

Houd 1,5 m. 
afstand, ook 
op de markt

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

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

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

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

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

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

 Administratie / financiën
              Selina Duikersloot: 06 506 846 72, di, do en vr

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers: 06 524 601 77, ma, di, do en vr

Sociaal werk / Maatjescontacten - initiatieven en een praatje
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, iklarenbeek@versawelzijn.nl,

ma t/m do

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

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

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

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

 

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

invulling van de uitvaart.
Zelf uw uitvaartwensen vastleggen?

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

Bereken online uw uitvaartkosten op onze 
website met de uitvaartcalculator.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

Hier had uw
advertentie kunnen staan!

Neem contact op via
advertentie@dunnebier.nl

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 - 656 10 74 of 06 - 227 321 36
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
De Luisterlijn  035 - 624 55 55 of 088 - 076 70 00
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 Loosdrecht  paul.stoove@politie.nl
Wijkagent Kortenhoef / ’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

 OLV Hemelvaart
 Do. 27 januari: 10.30 uur:
 Stil gebed, kaarsje opsteken.
 Zo. 30 januari: 9.30 uur:
 L. Wenneker

 H. Antonius
 Zo. 30 januari: 9.30 uur:
 J. Dresmé

 St. Martinus
 Za. 29 januari: 19.00 uur:
 W. Balk

 De Kuijer
 Wo. 2 februari: 11.00 uur:
 J. Dresmé

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk
 Zo. 30 januari: 10.00 uur:
 Ds. E.J. van Katwijk
 (scriba@kerkopdeberg.nl,
 tel. 0294-252654).

Meer informatie op
 www.kerkopdeberg.nl

 Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
 Zo. 30 januari: 10.00 uur:
 Ds. G.J. van Meijeren
 www.hervormdegemeen
     tesgraveland.nl

 Hervormde gemeente
    Kortenhoef 
 Zo. 30 januari: 9.30 uur:

Ds. A. van Duinen

 Oec. Streekgemeente
    Kortenhoef 
 Geen opgave ontvangen 

Aanmelden verplicht:
       Tineke Hafkamp 035 - 656 19 61

 Graankorrel ‘s-Graveland 
 Zo. 30 januari: 10.00 uur:
 Ds. D. Pruiksma
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Bouwen op Ter Sype blijft wens gemeente-  
bestuur
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
De woningnood bestrij-
den staat op nummer één 
voor menig lokaal poli-
ticus. Daarbij hoort ook 
bouwen op het terrein Ter 
Sype tegenover het Vlieg-
veld Hilversum en tussen 
de Tjalk en de sportvelden 
Hallinckveld. Het is al de-
cennia een grote wens van 
gemeentebestuurders. Het 
ging zelfs ooit om 600 wo-
ningen, nu is het streven 
naar een kleiner plan. In 
afgeslankte vorm: 50 tot 70 
woningen, plus een bedrij-
venterrein.

Nu de contouren voor ge-
luidsoverlast mogelijk zullen 
worden opgerekt, en die ertoe 
leiden dat er meer ruimte voor 
woningbouw komt, stijgen de 
kansen. Ook de laatste ont-
wikkelingen in de Hilversum-
se politiek, waarbij VVD en 

PvdA zich hardop afvroegen 
of huizen op de plek van het 
vliegveld mogelijk zijn, waait 
er wellicht een andere wind. 
Het moge duidelijk zijn dat het 
vliegveldbestuur fel tegenstan-
der is.

Kaders
In ieder geval heeft de wethou-
der Ruimtelijke Ordening, Jan-
Jaap de Kloet, een lijst met 
richtlijnen opgesteld waaraan 
een bouwplan moet voldoen. 
Het gaat om een mix van be-
drijven en woningen. Wonin-
gen worden alleen gebouwd 
als wordt aangetoond dat er 
een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat is; Het bedrijven-
terrein komt op plekken die 
niet of minder geschikt zijn 
voor woningbouw. Er is be-
hoefte aan meer bedrijfsruimte 
in Wijdemeren; Het gaat om 
levensloopbestendige wonin-
gen; Er komt een verbindings-
weg tussen de Rading en de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk, een 

50 km- weg; Voor de ruimte-
lijke kwaliteit wordt aansluiting 
gezocht op de omgeving, zo-
wel het omliggende landschap 
als de naastgelegen bebou-
wing van Nieuw-Loosdrecht; 
Voor Ter Sype zijn geen nieu-
we sociaal maatschappelijke 

voorzieningen nodig en nieu-
we bewoners kunnen van de 
voorzieningen in Loosdrecht 
gebruik maken; Uitgangspunt 
is dat het bedrijventerrein in 
2040 netto energieleveran-
cier is. Oplossingen voor hit-
testress, natuur inclusief ont-

werpen, klimaatadaptatie en 
waterberging worden opgeno-
men in het plan. Begin februari 
spreken de politieke partijen 
zich uit over de kaders van Ter 
Sype.

College wil nieuwbouw in Nederhorst Noord
WIJDEMEREN
Het college heeft inge-
stemd met het voornemen 
om een woonwijk te reali-
seren in Nederhorst den 
Berg. De raad heeft in een 
aangenomen motie in de-
cember 2019 al aangege-
ven dat zij graag ziet dat er 
zo snel mogelijk gebouwd 
moet worden ten noorden 
van de woonwijk Horn- en 
Kuijerpolder. Of de plan-
nen van Kennemerland 
Beheer BV & Combinatie-
bouw Kennemerland BV 
daadwerkelijk worden uit-
gevoerd besluit de raad op 
8 of 9 februari.

Wethouder De Kloet zegt blij 
te zijn met het groene licht van 
het college. “De vraag naar 
woningen in onze gemeente 
is groot en de ruimte om te 
bouwen is zeer beperkt. We 
kunnen hiermee de nood van 
jongeren die graag in de ge-
meente willen blijven en een 
betaalbare woning zoeken 
verzachten. Dat geldt ook voor 
senioren die nu in een veel 
te groot huis wonen met trap-

pen en zonder voorzieningen. 
Zij vinden hier een geschikte 
woning waar zij goed uit de 
voeten kunnen. Daarnaast is 
er een behoefte aan woningen 
voor kleinere huishoudens, zo-
als jonge gezinnen. Voor Wij-
demeren is dit een omvangrij-
ke ontwikkeling waardoor we 
deze mensen een thuis kun-
nen bieden.”

Hoe ziet de geplande wijk 
eruit
De geplande groene woon-
wijk bestaat uit 150 woningen 
op een oppervlakte van ca. 7 
ha. Hiervan wordt 35% sociale 
huur, 30% koop tot €220.000, 
20% middeldure koop -en/of 

huur en 15% vrije sector. Het 
doel is verder om een gasloze, 
klimaatadaptieve en water-
rijke wijk te ontwikkelen voor 
de lokale behoefte met grote 
aandacht voor en een respect-
volle inpassing in de landelijke 
omgeving. De ambitie is om 
een groene overgangszone 
naar én het open gebied én 
de bestaande woonwijk toe te 
realiseren. De afstand van de 
bestaande woonwijk aan de 
noordkant van Nederhorst en 
de nieuw te bouwen woningen 
wordt, door het natuureiland 
en het blijvende weiland, mi-
nimaal ca. 65.00 m. Het plan 
gaat uit van één ontsluiting 
voor gemotoriseerd verkeer.

Communicatie en participa-
tie
De ontwikkelaar heeft direct 
omwonenden geïnformeerd 
met een informatiekrant en 
uitgenodigd om mee te praten 
over onderwerpen als sfeer en 
structuur, de aansluiting op de 
omgeving, de openbare ruim-
te, het verkeer en parkeren, 
de ecologie en het aantal wo-
ningen en de bouwhoogte er-
van. De informatiekrant en de 
verslagen van de bijeenkomst 
staan op Nederhorst-Noord – 
KBwonen

Besluitvorming
Uiteindelijk neemt de raad 
in februari een besluit over 

het wel of niet realiseren van 
de nieuwbouw. Na dit besluit 
wordt het plan gepubliceerd 
en kunnen zienswijzen wor-
den ingediend tijdens de ter 
inzagelegging. Ook de provin-
cie zal de plannen beoordelen. 
De ontwikkelaar heeft het plan 
voor 22 november 2020 in-
gediend. Dat betekent dat de 
aanvraag door de provincie 
wordt getoetst aan de Provin-
ciale Ruimtelijke Verordening 
(de PRV) in plaats van aan de 
nu geldende strengere regels 
van de Provinciale Omge-
vingsvisie (POV).

Foto: nu nog maagdelijk groen
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Nog wat Boermans Nieuws
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Op het wekelijkse pers-
gesprek kwam wethouder 
Joost Boermans met twee 
nieuwtjes. Een treurige en 
een vrolijke.

Treurig. De werkzaamheden 
aan de wijk Overmeer-Noord 
in Nederhorst den Berg wor-
den een half miljoen duurder 
dan gepland. De gemeente-
raad heeft een krediet van € 
1.500.000,- beschikbaar ge-
steld voor het klimaatbesten-
dig en kindvriendelijk inrichten 
van de jaren ‘60 wijk rond de 
Lijsterlaan. Dat wordt nu ruim 
2 miljoen, als de raad ermee 
instemt. Bij de aanbesteding 
bleek de laagste inschrijver 
dus een half miljoen duurder 
dan eerder ingeschat. Het 
plan is al uitgesteld door de 
pandemie, ook duurden de 
werkzaamheden aan water-
leiding en gas langer dan ver-
wacht. De bewoners wachten 

al vanaf 2019 op de afronding. 
Oorzaken van de hogere kos-
ten liggen volgens wethouder 
Boermans in een uitbreiding 
van het gebied (deel Lijster-
laan) en door zwaardere eisen 
aan het project i.v.m. trillingen. 
Ook zijn de lonen en de prijzen 
van grondstoffen de laatste tijd 
aanzienlijk gestegen. Opnieuw 
aanbesteden lijkt geen optie. 
Als meevaller noteerde de 
heer Boermans dat de herin-
richting van de Kortenhoef-
sedijk 1 tot 1,5 miljoen goed-
koper is uitgevallen, er is dus 
geld in de potjes Wegbeheer 
en Rioolbeheer.

Energiek
Vrolijk is dat de Energiecoö-
peratie Wijdemeren toch een 
subsidie van 35.000 zal ont-
vangen. Die was verlaagd, 
maar dat is teruggebracht op 
het oude niveau. Nu kan de 
ECW verder met de energie-
coaches en straatgesprekken, 
warmtescans, collectieve in-
koopacties voor zonnepane-
len, groene daken en isolatie, 
thema-avonden, informatie-
kramen en eventuele bewo-
nersinitiatieven.

FOTO: De voorbereidende 
werkzaamheden zijn al gestart

   

Groen Fonds open voor groene  
initiatieven
HAARLEM
In 2022 stelt de provincie 
Noord-Holland opnieuw € 
101.500 beschikbaar voor 
groene projecten. Projec-
ten die de soortenrijkdom 
in onze provincie verster-
ken én zoveel mogelijk 
doelgroepen en partners 
betrekken, komen voor 
een financiële bijdrage uit 
het ‘Betrekken bij Groen’ 
Fonds in aanmerking. Van-
af 1 februari tot en met 1 
maart 2022 kan elke vrijwil-
ligersgroep met een goed 
groen idee een aanvraag 
indienen.

Waar moet een aanvraag 
aan voldoen ?
De aanvraag moet zich rich-
ten op het bevorderen van de 
biodiversiteit, het beschermen 
van een plant- of diersoort of 
participatie bij de natuurlijke 
leefomgeving, waaronder het 
(veilig en effectief) organise-
ren, coördineren, faciliteren, 
continueren, stimuleren of in-
noveren van vrijwilligerswerk. 
Het vrijwilligerswerk richt zich 
daarbij op soortenbeheer, na-

tuurbeheer, groen- en land-
schapsbeheer, natuureduca-
tie of natuurinrichting. Meer 
informatie over de voorwaar-
den en aanmelding staan op 
de website van Landschap 
Noord-Holland: www.land-
schapnoordholland.nl/bbg-
fonds

Inspireren
Vorig jaar dienden 88 organi-
saties en vrijwilligers(groepen) 
een aanvraag in. Daarvan 
werden 41 initiatieven geho-
noreerd. Deze initiatieven va-
rieerden van het aanleggen 
van een bijenleerpad of krui-
dentuin, tot het realiseren van 
een ijsvogelwand of een vlin-
der-oase, de monitoring van 
dassen en vleermuizen en het 
‘vergroenen’ van buurten en 

schoolpleinen. Het Fonds laat 
zien dat vrijwilligers vol idee-
en zitten om de biodiversiteit 
een impuls te geven en om de 
Noord-Hollanders te betrekken 
bij hun groene leefomgeving.

Bedenk een goed plan en dien 
je aanvraag voor 1 maart in, 
de jury bestaat uit medewer-
kers van de Terreinbeherende 
Organisaties in Noord-Hol-
land. Deze voeren het pro-
gramma ‘Betrekken bij Groen’ 
uit. Dit zijn: Amsterdamse Bos, 
Goois Natuurreservaat, IVN 
Noord-Holland, Landschap 
Noord-Holland, Natuur en Mili-
eufederatie, Natuurmonumen-
ten, PWN, Recreatieschap 
Noord-Holland, Staatsbosbe-
heer en Waternet.

Autobedrijf Jansen & Jansen

● APK
● Onderhoud
● Reparatie

Middenweg 82 - Nederhorst den Berg
Telefoon: 0294 - 253556
info@autobedrijfjansenenjansen.nl
www.autobedrijfjansenenjansen.nl

Woensdag  juli 10 Weekblad Wijdemeren

aannemersbedrijf
HOETMER & VAN RIJN
onderhoud - verbouw
nieuwbouw - renovatie
0294-251254  035-6563680
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001206

001416

002127

001082

002338

001173

000793

000138

001690

Prijs

HOOFD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

NEDERHORST DEN BERG- Niet alleen won Olivier van den Berg de eerste prijs in de Spektakellote-

rij van het Zomerspektakel, ook waren er nog 30 andere fraaie prijzen, beschikbaar gesteld door 

welwillende sponsors. De prijzen van de loterij kunnen afgehaald worden bij de voorzitter van de 

Stichting Nederhorst den Berg Actief, Jan van Wijk, Paulus Potterstraat 13, Nederhorst den Berg. 

De inschrijving voor de 13e 
editie van Burendag is vorige 
week geopend. Alle buurten 
van Nederland kunnen hun 
Burendagactiviteit aanmel-
den en een fi nanciële bij-
drage aanvragen via www.
burendag.nl. De dag wordt 
ieder jaar georganiseerd 
door Douwe Egberts en het 
Oranje Fonds om buren 
dichter bij elkaar te brengen. 
Deze editie gaan de organi-
satoren zich extra inspannen 
om buren bij elkaar te krijgen 
in buurten waar dat niet van-
zelfsprekend is. Burendag 
valt dit jaar op 22 september. 
In 2017 deden zo’n 1 miljoen 
mensen mee aan duizenden 
activiteiten in heel het land. 

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

� 0294 - 25 12 00
� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

Elke 1e woensdag v.d. maand 
van 14-17 uur: Repaircafé Wij-
demeren. In de Brasserie van 
Veenstaete te K’hoef. Weg-
gooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl of 
bel: Marjolijn Bezemer: 06- 
48545227.

U kunt bij ons terecht voor alle merken
● Airco service
● Banden service
● Banden opslag

Wij staan voor u klaar!
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Commissie Ruimte en 
Economie

Datum: maandag 31 januari

Aanvang: 19.00 uur, digitaal

Vaste agendapunten* 

Bespreekstukken  

3.   Bouwplan Nederhorst den Berg 

      Noord

4.   Bestemmingsplan ’t Laantje 3+4 

5.   Verklaring van geen bedenkingen

       Nieuw-Loosdrechtsedijk 218

6.   Verklaring van geen bedenkingen

      uitbreiding Holland-Mencamp   

      Nieuw-Loosdrechtsedijk 105b te 

      Loosdrecht

7.   Verklaring van geen bedenkingen 

      fase 1 Oud-Loosdrechtsedijk 36a 

      te Loosdrecht 

8.   Weigering verklaring van geen   

       bedenkingen achter Oud-Loos-

      drechtsedijk 63 te Loosdrecht

Overig

9.   Sluiting

Commissie Ruimte en 
Economie

Datum: dinsdag 1 februari

Aanvang: 19.00 uur, digitaal

Vaste agendapunten* 

Bespreekstukken  

3.   Verklaring van geen bedenkingen

      Cannenburgerpark te Ankeveen

4.   Verklaring van geen bedenkingen

      Moleneind 2A

5.   Verklaring van geen bedenkingen 

      Nieuw-Loosdrechtsedijk 178 te 

      Loosdrecht 

6.   Verklaring van geen bedenkingen

      bouwplan Bloklaan 22a

Overig

7.   Sluiting

Commissie Ruimte en 
Economie

Datum: woensdag 2 februari

Aanvang: 19.30 uur, digitaal

Vaste agendapunten* 

Bespreekstukken  

9.   Aanvullend krediet aanbesteding

      Overmeer Noord

10. Economische agenda

11. Impuls recreatie en Toerisme

12. Verstedelijkingsstrategie MRA

13. Behandelverzoek CDA Gebieds-

      akkoord

14. Kaders ter Sype

15. Behandelverzoek D66 over

      ter Sype

16. Behandelverzoek De Lokale Partij 

      Leeuwenlaan

17.  Bestemmingsplan secundaire 

      ontsluiting Eilandseweg 32

Overig

18.  Vragenhalfuur

19.   Sluiting  

Commissie Maatschap-
pelijke Sociale Zaken en 
Bestuur en Middelen

Datum: donderdag 3 februari 

Aanvang: 20.00 uur, digitaal

Vaste agendapunten*

Voorgestelde Hamerstukken

9.   Actualisatie overzicht geheime 

      stukken

10. Aanbesteding accountant 2022-

      2025

11. Actualiseren gemeenschappelijke 

     regeling Tomin

12. RV aanpassing vergaderschema 

      2022

Bespreekstukken

13. Expertisebureau veiligheidsregio’s

14. Vergrijzingsbeleid

15. Behandelverzoek PvdA/Groen-

      links Winstmakende aanbieders 

      jeugdzorg

16. Behandelverzoek De Lokale Partij 

      Oud en Nieuw 

Overig

17. Vragenhalfuur

18. Sluiting 

De commissievergaderingen kunt 

u live volgen via: www.wijdemeren.

raadsinformatie.nl (tabblad ‘live’).

Wilt u inspreken op een agendapunt 

of over een ander onderwerp waar 

de gemeenteraad over gaat?

Meld u dan uiterlijk op de dag van

de commissievergadering voor

12.00 uur aan via

griffier@wijdemeren.nl of via

telefoonnummer  14 035. 

U wordt dan geïnformeerd over de 

werkwijze van het inspreken.

*De vaste agendapunten zijn te 

raadplegen op 

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda commissies  

Wijdemeren
informeren

12 mei 2021

>  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

Welke partij gaat ons dit aandoen in 
Nederhorst den Berg?

Beste raadsleden van Wijdemeren,
Binnenkort ligt het lot van de Horn en Kuijerpolder in uw handen.

Woontorens van 18 meter hoog 
(dat zijn 6 verdiepingen!),
midden in ons mooie open 
polderlandschap? Hoe haal 
je het in je hoofd? Is dat de 
toekomstvisie voor ons dorp? 
Kom met ons praten over
alternatieven!
Maar goed, we weten na de 
31e wel waar de partijen voor 
staan, zo vlak voor de
verkiezingen. Dat scheelt. 

voor meer info 

www.LandschapsbehoudNederhorst.nl
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Jochem Diekerhof neemt slagerij 
Vernooij over
Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Jochem Diekerhof kan 
nauwelijks wachten op 30 
maart, want dan opent hij 
de nieuwe slagerij in het 
pand van Ton Vernooij aan 
het Willie Dasplein in Ne-
derhorst den Berg. Hij po-
pelt weliswaar van onge-
duld, maar toch neemt hij 
samen met Vernooij twee 
maanden om de overgang 
soepel te laten verlopen.

“Ik vond het mooi geweest na 
30 jaar”, zegt Ton Vernooij, “ik 
ben 60 en mijn meester- slager 
Wim van Kippersluis gaat met 
pensioen. Dan is dit een goed 
moment om te stoppen.” Bij de 
keuze naar een opvolger ging 
de Berger niet over één nacht 
ijs. Verschillende kandidaten 
vielen af. “Daarbij vond ik dat 
ze veel praatjes hadden, alles 
moest anders. Maar mijn ge-
voel is dat je ook moet aanslui-
ten bij de mensen in het dorp.” 
Toen de paden van Jochem 
en Ton elkaar kruisten was het 
al snel duidelijk dat de heren 
op één lijn zitten. “Natuurlijk 
moet het pand moderner wor-
den”, erkent Ton “ ook moeten 
we aansluiten bij de wensen 
van de jongere klanten. Maar 
het praatje aan de toonbank 
blijft ook belangrijk.” Dat be-

aamt Jochem die vooral het 
ambachtelijk product wil pro-
moten. “We hebben een goe-
de worstmakerij, waar ik zelf 
vleeswaren, hammen, gebra-
den rosbief en dergelijke wil 
maken.” Ook ziet hij veel toe-
komst in het samenstellen van 
maaltijden, wat goed past in 
het beeld van de huidige con-
sument. “Een beetje meer trai-
teur, maar vlees blijft nummer 
één”, vervolgt Jochem. Hij is 
enthousiast over het ‘dry aged’ 
vlees, waarbij het rundvlees 
in een luchtvochtigheidskast 
langzaam indroogt. Met een 
harde korst schijnt het een de-
licatesse te zijn.

Antraciet
Het is ook de bedoeling dat de 
winkel qua uiterlijk een eigen-
tijdse uitstraling gaat krijgen. 

Antraciet wordt de kleur die de 
boventoon gaat voeren, plus 
nog enkele aanpassingen. “Dit 
is een prachtige plek, midden 
in het dorp, met meer goe-
de winkels. Ik ga m’n uiterste 
best doen om meer nieuwe 
klanten binnen te krijgen, met 
proeverijen, aanbiedingen. Als 
het ware de klant begeleiden 
in de consumptie van goed 
ambachtelijk eten”, zegt Die-
kerhof. In februari en maart zal 
hij samen met Ton Vernooij de 
zaak runnen. “We gaan samen 
die overgang op poten zetten.”
Op zaterdag 26 maart kunt u 
afscheid nemen van good old 
Ton Vernooij en op woensdag 
30 maart is de officiële ope-
ning van Jochem Diekerhof 
Ambachtelijke Slagerij.

Vernooij en Diekerhof (rechts)

   

Geef aan de collectant van de    
Hersenstichting
WIJDEMEREN
Van 31 januari tot 5 febru-
ari vraagt de Hersenstich-
ting uw steun. Vele enthou-
siaste collectanten gaan in 
‘s- Graveland, Kortenhoef 
en Nederhorst den Berg op 
pad om geld in te zamelen 
voor al die mensen met 
een hersenaandoening.

Vrijwel iedereen krijgt ooit te 
maken met een hersenaan-
doening. Hieronder vallen 
onder meer beroerte, demen-
tie, autisme, hersentumor, de 
ziekte van Parkinson, migraine 

en ADHD. Er komen per jaar 
gemiddeld 160.000 mensen 
met een hersenziekte bij.

Bijna een half miljoen mensen 
kampen met blijvende ernstige 
gevolgen. De Hersenstichting 
zet alles op alles om hersenen 
gezond te houden en herse-
naandoeningen te genezen. 
Om dit te bereiken laten we 
onderzoek doen, geven we 
voorlichting, voeren we ver-
nieuwende projecten uit en 
werken we aan goede patiën-
tenzorg. Voor dit werk is veel 
geld nodig. Geef daarom aan 

de collectant.

Op de collectebus zit ook 
een QR code. U kunt uw gift 
ook overmaken op IBAN: 
NL18INGB0000 000 860 t.n.v. 
Hersenstichting Nederland, 
Den Haag. Hartelijk dank voor 
uw steun. Meer informatie kunt 
u vinden op www.hersenstich-
ting.nl

Wij zoeken nog een aantal 
collectanten voor deze week. 
Meld u aan via https://formu-
lier.hersenstichting.nl/collec-
tant of via schutz@casema.nl

Maandag gesloten
Dinsdag tot zondag 
van 16:00 tot 21:00

Meenthof 8
1241CP, Kortenhoef
035-6561156

AZIATISCH RESTAURANT 
DYNASTY KORTENHOEF

MENU B (+/2 personen)
Sate
Babi pangang
Garnalen tjap tjoy
Ossenhaas teriyaki
Mini loempia
voor 25,- Euro*
met grote rijst 1,00 extra
met grote nasi 2,75 extra
met grote bami 2,75 extra

MENU A (+/2 personen)
Sate
Babi pangang
Tjap tjoy
Foe yong hai
Mini loempia
voor 20,- Euro*
met grote rijst 1,00 extra
met grote nasi 2,75 extra
met grote bami 2,75 extra

*Aanbieding geldig tot 31 december

Dynasty Kortenhoef 
Is op zoek naar personeel

Vanaf 16 jaar voor in de keuken 
en voor de bediening

Meer informatie 06 119 215 58

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Zoete
kussentjes

(stukjes bladerdeeg gevuld met

amandelspijs en door de suiker gerold)

Per 4 verpakt € 2,45
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur
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18 taarten voor de Kleding-
bank Kortenhoef
Door: Kim Tomeï

NEDERHORST DEN BERG
Bij Banketbakkerij ‘De 7 
heerlijkheden’ kunnen 
klanten punten sparen. 70 
punten zijn goed voor een 
taart van €10,- . Deze week 
zijn er 18 taarten geschon-
ken aan de Kledingbank te 
Kortenhoef.

Taartje voor een ander
Anneke, eigenares van de bak-
kerij, vertelt hoe dat ontstaan 
is: “Het begon met een klant die 
mij vroeg om haar gespaarde 
taart(en) te brengen bij iemand 
‘die het wel kan gebruiken’. 
Dat heb ik toen een paar keer 
gedaan, maar ik heb natuurlijk 
geen zicht op de financiële si-
tuatie van anderen. Toen heb-
ben we taarten uitgedeeld in 
samenwerking met ‘Weggeef-
hoek Wijdemeren’. Zij brach-
ten de taarten naar mensen uit 
hun bestand. Naar aanleiding 
van het stukje dat hierover in 
het Weekblad verscheen ga-
ven meerdere klanten aan hun 
punten beschikbaar te willen 
stellen.”
Inmiddels bestaat de Weg-
geefhoek niet meer. Anneke 
heeft daarom contact gezocht 
met dorpscoördinator Bas Im-
merzeel, om te vragen of hij 
ideeën heeft hoe Anneke aan 
adressen kan komen. Bas in-
formeerde bij verschillende 
organisaties. Gerda van Deu-
tekom, de oprichtster van de 
Kledingbank in Kortenhoef, 
was erg enthousiast. Inmiddels 
waren er 36 taarten gespaard 
door 9 klanten. De één stelde 1 
taart beschikbaar, een ander 6 
of zelfs 10!

Opsteker voor kledingbank
Afgelopen dinsdag werden de 
eerste 18 taarten door Ger-
da opgehaald bij de bakkerij. 
Deze actie was een opsteker 

voor de Kledingbank. Zij zitten 
namelijk met de handen in het 
haar: binnenkort moeten ze het 
pand waar ze nu zitten, voor-
heen bekend als ‘de Dobber’ 
verlaten. Gerda wijst naar de 
kasten vol speelgoed en rek-
ken vol kleding. Ze heeft nog 
geen idee waar ze ‘haar’ kle-
dingbank kan huisvesten. Zelf 
heeft zij wel een idee, stellig 
vertelt ze dat ‘de Blinker’ de 
ideale locatie is. Maar deze 
geeft aan dat ze daar geen 
capaciteit voor te hebben. Een 
andere partij heeft zich nog 
niet gemeld en 1 juli moeten 
ze het pand écht verlaten heb-
ben, omdat het is verkocht. Ze 
hebben al die tijd gratis gebruik 
mogen maken van het pand. 
Er is veel onzeker over de toe-
komst van de Kledingbank en 
dit geeft veel stress.

Taarten uitdelen
Nu hebben Gerda en haar 
team de mogelijkheid om men-
sen die het goed kunnen ge-
bruiken, te verrassen met een 
heerlijke taart. Zo gaat er een 
taart naar het verpleeghuis, 
maar ook via Facebook is ge-
vraagd of mensen iemand ken-
nen, die een opsteker kunnen 
gebruiken. Zo zijn uiteindelijk 
alle taarten goed terecht ge-
komen. En aankomende dins-
dag? Dan rijdt Gerda wederom 
naar Nederhorst, om de overi-
ge 18 taarten op te halen. Kent 
of bent u iemand met een klei-
ne beurs, die een lekkere taart 
goed kan gebruiken? Zoek op 
Facebook naar ‘Kledingbank 
Kortenhoef’ en stuur gerust 
een bericht. Wie weet kunt u 
dan een taart ophalen. Zo ma-
ken we met z’n allen de wereld 
weer een klein beetje mooier.
Speciale dank gaat natuurlijk 
naar Bakkerij de 7 Heerlijk-
heden én de klanten, die hun 
taart geschonken hebben aan 
dit mooie initiatief.

Zijn we nu voor de gek gehouden?
Ingezonden brief

Het lijkt er wel op! Gisteren 
(18-01) vond namelijk de 
zitting van de Hoorcommis-
sie over bouwplan ’t Laantje 
(in Loosdrecht- red.), plaats 
waar de indieners van ziens-
wijzen een nadere toelich-
ting konden geven. Er waren 
maar liefst 18 zienswijzen 
ingediend; het was echter 
niet duidelijk of die allemaal 
langs geweest zijn. De zit-
ting was niet openbaar, de 
gasten werden één voor één 
naar binnen gehaald, waar 
ze hun verhaal konden doen, 
en vragen beantwoorden. 
Het was in ieder geval een 
zware commissie: Gert Zagt 
(voorzitter, De Lokale Partij), 

René Voigt (Dorpsbelangen), 
Nanne Roosenschoon (D66), 
Jan Verbruggen (CDA), en 
Michiel van Balen (VVD). 
Daarnaast nog een notulist 
en Frank Zwertbroek van de 
griffie. Omdat je er alleen zat, 
was het niet goed mogelijk in 
te schatten hoe het allemaal 
ging. Maar vanochtend – 
dank zij de oplettendheid van 
een buurman – bleek opeens 
dat mede aan de hand van de 
ingediende zienswijzen het 
ontwerp bestemmingsplan 
behoorlijk gewijzigd is, en 
dat de Nota van Zienswijzen 
al kant en klaar gereed lag. 
Verder: alle stukken betref-
fende het gewijzigde ontwerp 

bestemmingsplan, compleet 
met de Nota van Zienswijzen, 
zijn al te vinden op de agen-
da van de Commissie Ruimte 
en Economie van 31 januari 
a.s. De conclusie moet wel 
haast zijn dat deze hele Hoor-
commissie een wassen neus 
is geweest. In ieder geval 
voelen we ons behoorlijk bij 
de neus genomen door deze 
gang van zaken.

PS: nog 56 dagen tot de ver-
kiezingen.

Botenbuurt in verzet
(Henk van Aerle)

   

Hoe nu verder met de plannen voor 
‘t Laantje?
Ingezonden brief

Deze plannen gaan over de 
bouw van een groot apparte-
mentencomplex van 49 ap-
partementen aan ‘t Laantje 
in Nieuw Loosdrecht, waar er 
nu slechts twee vrijstaande 
villa’s staan. De direct aan-
wonenden hebben vele be-
zwaren aangevoerd, via drie 
inspraakrondes bij de Com-
missie Ruimte en Economie, 
en via het indienen van veel 
zienswijzen. Deze bezwa-
ren richten zich in hoofdzaak 
op het feit dat dit plan totaal 
niet past in de omgeving, en 
veel overlast zal veroorzaken. 
Denk aan verkeer, geluid, 
fijnstof. Ook lost het niets op 
voor het woningentekort: van 
de geplande 16 appartemen-
ten in de sociale huursector 
heeft de gemeente Wijdeme-
ren een voorkeursrecht op 

slechts vier appartementen. 
De rest zal ongetwijfeld gaan 
naar belangstellenden van 
buiten Wijdemeren. De onder-
bouwing van het project ram-
melt aan alle kanten. Kortom, 
deze ‘Titanic in de achtertuin’ 
is misplaatst en ongewenst. 
Wij voelen ons als omwo-
nenden in het geheel niet 
gehoord, niet door de project-
ontwikkelaar, en niet door de 
gemeente. De participatie is 
een wassen neus geweest. 
De emoties zijn zo hoog op-
gelopen, dat een echtpaar dat 
vlak naast de geplande loca-
tie woonde, in wanhoop zich 
heeft laten uitkopen, en naar 
een andere provincie is ver-
huisd.

Dinsdag 18 januari jl. hebben 
de indieners van zienswijzen 

deze nader kunnen toelich-
ten aan de Hoorcommissie. 
Of dat geholpen heeft? Dat 
weten we niet. Op 31 januari 
komt de wijziging van het be-
stemmingsplan, en de reac-
ties van de gemeente op de 
zienswijzen, aan de orde bij 
de vergadering van de Com-
missie Ruimte en Economie. 
Tenslotte moet de gemeente-
raad op 8 februari een beslis-
sing nemen.

Inmiddels zijn er door de 
omwonenden zoveel steek-
houdende argumenten opge-
voerd, dat de leden van de 
gemeenteraad dit bestem-
mingsplan eigenlijk niet kun-
nen goedkeuren.

Henk van Aerle

   

Niets extra’s voor verpleeghuiszorg
Ingezonden brief

Ondanks het stijgende aan-
tal ouderen gaat er geen ex-
tra geld naar de zorg in de 
verpleeghuizen. Het nieuwe 
kabinet, bestaande uit de 
partijen VVD, D66, CDA en 
ChristenUnie, houdt vast aan 

de eerder aangekondigde 
bezuiniging van 400 miljoen 
euro. Volgens premier Rutte 
(VVD) is dat nodig om de zorg 
betaalbaar te houden. Deze 
bezuiniging op de verpleeg-
huiszorg zal ook de ouderen, 

hun familie en de verpleeg-
huizen in onze gemeente Wij-
demeren raken. Laat uw stem 
horen tijdens de gemeente-
raadsverkiezingen in maart!

Willem van Rijn, Kortenhoef
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Katten niet voeren
REGIO
Een kattenliefhebster 
schrijft het volgende:

‘Hoihoi, is het een idee om een 
stuk te plaatsen over al die kat-
ten die zoek zijn. Dat lees je 
steeds op Facebook. Helpen 
zoeken is prima, maar je moet 
andermans kat absoluut niet 
voeren. Sowieso in verband 
met een dieet, maar ook omdat 
je een kat gaat desoriënteren. 
Laat staan dus een kat in huis 
halen, ook als hij miauwt, hoe 
irritant ook. Dus niet voeren en 
zeker niet in huis nemen. En 
m’n verhaal wordt bevestigd 
door de dierenarts en door de 
dierenambulance. Zou ze een 
hoop werk schelen. Ook geen 
snoepjes geven, je weet ge-
woonweg niet of het beestje 
dat mag hebben. Z’n baasje 
weet dat wel. Dus niet doen.’
Foto: Umit Ozkan
(pexels photo)

SeniorWeb maakt u wegwijs 
in de digitale wereld
NEDERHORST DEN BERG
Er is behoefte aan digitale 
hulp voor senioren zoals 
bijvoorbeeld met de Co-
ronaCheck-app. Daarom 
heeft het Sociaal Cultureel 
Centrum te Nederhorst, in 
samenwerking met Seni-
orWeb, een inloopmiddag 
georganiseerd.

De eerste heeft plaatsge-
vonden op 3 november 2021 
en zou daarna iedere eerste 
woensdagmiddag van de 
maand van 14.00 – 16.00 uur 
plaatsvinden, echter corona 
heeft er voor gezorgd dat dit 
niet kon doorgaan.

Inloopmiddagen gaan weer 
van start
We verwachten weer opnieuw 
te kunnen starten met ingang 
van woensdag 2 februari 
2022. Floor Roest van Seni-
orWeb is dan aanwezig, om u 
te helpen met vragen over uw 
PC/laptop, mobiel, Tablet etc. 
Om onze kosten te dekken 
vragen wij een vergoeding 
van €5.00.

Het gebouw van de SCC 
ligt tussen de sporthal en de 
brandweer: Blijklaan 1 1394 
KA Nederhorst den Berg

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?

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.

Meenthof 10 - 1241 CP Kortenhoef  |  De Meent - 1218 CB Hilversum  |  Hilvertsweg 84 - 1214 JJ Hilversum  | Markt van Ankeveen & Vreeland

Lekker  
Slankbroodje 

Ontbijtkoek 
naturel 

Crème brulée 
taart 

“koolhydraat arm” 6-8 personen 

Geldig van donderdag 13 t/m zondag 30 januari.

WWW.BAKKERJEROEN.NL

eroen

VOOR 
€12,95

Lekker & gezond
KORENVOL

doet goed, als het verantwoorder moedoet goed, als het verantwoorder moett..

brood
gratis11 jjaaaarrwin!

Vul uw kans-
kaart in en maak bij  

aankoop van een
volkorenbrood 

kans op NU VOOR 
€ 2,95

NU VOOR 
€ 2,50

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

035-6566623

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

www.huart.nl
035-6857850

TIMMERBEDRIJF BOSSON 
Aanbouw, Verbouw en Renovatie 

Telefoon: 06-237 41 941

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of

woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202. 
www.abfaasverhuizingen.nl

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoei-

werk en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

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

Weesp. Tel. 0294-418722

MET NAALD EN DRAAD
voor al uw gordijnen en 

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

Uw kapster aan huis! 
06-37445476 

www.heleenshairstyling.nl

www.woningontruiming.com
sinds 1963 uw vertrouwen 

v GelderenVOF 0651406217

Aangeboden: Hulp in de
Huishouding. 06-30235649

Goede referenties

Scheiden los je samen op 
www.smitvernooij.nl

0294-253444

MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Voor Rug-/Nek- en

Schouderklachten, diverse
Ontspanningsmassages en 

tevens DUO-massage.
www.donnalife.nl

Enthousiaste winkelmedewerker 
gezocht voor onze groot- 

schalige dierenwinkel 
in Muiderberg, 24-38 uur 

Meer info op deboerdieren
ruiter/vacatures

Erfenissen zonder ergernissen?
www.erfaangenaam.nl

0294-253444

Onafhankelijk financieel advies?
www.smitvernooij.nl

0294-253444

Opgave van een Wijdemeertje kunt u on-line doen via weekbladwijdemeren.nl, inclusief de betaling daarvan.
Aanleveren tot maandag 10.00 uur voor verschijning. Het tarief is € 2,73 per gedrukte regel.

#samenvoordieren
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Basisschool de Regenboog kleurde 
groen
Door: Kim Tomeï

KORTENHOEF
Energiecoaches van de 
energiecoöperatie Wijde-
meren hebben de afgelo-
pen twee weken op basis-
school de Regenboog in 
Kortenhoef heel wat kinde-
ren aan het denken gezet 
met het project ‘Kompas 
op Groen.’

Kompas op Groen
Kompas Op Groen is het ener-
gie-educatieprogramma van 
Energie Verbonden, de samen-
werkende energiecoöperaties 
in het Gooi. Het is in 2020 ont-
wikkeld door een enthousiaste 
werkgroep van ontwerpers, 
tekstschrijvers, omgevingsedu-
catie, creatieve educatie, com-
municatie en energiecoaches.

Bewustwording
De groepen 6 en 7 van het re-
guliere onderwijs en de Pris-
ma-groepen zijn deze weken 
aan de slag gegaan met het 
thema Energie. Eerst maakten 
zij een ware tijdreis, waarbij ze 
veel geleerd hebben over ma-
nieren om warmte op te wek-
ken. Ook hebben ze, middels 
een energiemeter een aantal 
interessante ontdekkingen 
gedaan, bijvoorbeeld dat een 
LED lamp veel minder energie 
verbruikt dan een gloeilamp. 
Ook hebben de leerlingen al-
lemaal opdrachten gemaakt 
en nagedacht over manieren 
hoe een gebouw, zoals bijvoor-
beeld de school, energiezuini-
ger kan worden.
Binnen dit project hebben ze 
ook een creatieve opdracht 
gemaakt: zij moesten een 
gebouw of park ontwerpen, 

waarbij zo min mogelijk ener-
gie wordt verbruikt. Alle kunst-
werken stonden uitgestald in 
de hal. De leerlingen namen 
het project erg serieus, zo zijn 
er meerdere gebouwen ont-
worpen die volledig op zon-
ne-energie werken, maar ook 
windkracht en water werden 
veel gebruikt. Zo was er een 
zwembad dat zichzelf ver-
warmde door de golfslag om te 
zetten in energie.

Thuis aan de slag
Ook de ouders werden met 
hun neus op de feiten gedrukt: 
alle leerlingen kregen namelijk 
een energiemeter te leen. Zo 
konden ze thuis bekijken welke 
apparaten veel stroom verbrui-
ken. De router, koelkast en de 
ouderwetse gloeilamp werden 
veel genoemd. De leerlingen 
kregen een werkboek mee, 
waarin ook vragen stonden 
voor de ouders. Zo kwam het 
gesprek op energiebesparing 
in vele huishoudens op gang. 
Veel gezinnen hebben afge-
sproken wat korter te douchen. 
Een enkele leerling vertelde 
dat zij geen energiemetingen 
hebben gedaan. ‘Wij zijn al zó 
energiezuinig, wij hebben dit 
niet nodig.’
Op vrijdag 21 januari kwamen 
de heren van de energiecoöpe-
ratie weer langs op de school. 

Zij hadden alle kunstwerken 
bekeken en in elke groep werd 
een winnaar én een eervol-
le vermelding aangewezen. 
Weekblad Wijdemeren mocht 
aansluiten bij groep 7, op ruime 
afstand van de groep. In deze 
klas was de eervolle vermel-
ding voor Féline, Aline en No-
ali, zij hadden een discotheek 
met een van gekleurd glas 
gemaakt dak bedacht. Middels 
een discobal werd al dat opge-
vangen licht steeds weer weer-
kaatst. De winnaars waren 
Esther en Gwenn, zij hadden 
‘Luchthut’ ontworpen, gemaakt 
van natuurlijke materialen. De 
energie voor bijvoorbeeld de 
televisie wordt opgewekt door 
zon en wind. De bladeren 
op de takken zijn glow in the 
dark bladeren, zodat er ook ‘s 
avonds voldoende licht is in 
de hut. De prijs was een mok, 
waar een foto van hun maquet-
te op gedrukt was.
Als afsluiting kregen alle leer-
lingen een certificaat uitgereikt. 
Daarop staan mooie tips voor 
thuis. Zo zijn bijna alle gezin-
nen van deze groepen weer 
een stuk energiezuiniger ge-
worden.

Foto: Gwenn neemt haar prijs in 
ontvangst

   

IJsclub zoekt vrijwilligers
KORTENHOEF
Het bestuur van de IJsclub 
‘Onderling Genoegen’ uit 
Kortenhoef zoekt nieuwe 
vrijwilligers.

Tijdens de mooie ijsperiode 
van 2012 hadden wij een groot 
bestand van vrijwilligers. Aan-
gezien het ernaar uitziet dat er 
in februari weer mogelijkheden 
zijn om te gaan schaatsen, (in 
ieder geval hopen wij op weer 
eens een mooie ijsperiode). 

Zouden wij willen weten wie 
van de vrijwilligers er nog be-
reid en in staat is om ons te 
helpen met alle werkzaamhe-
den die er te doen zijn als er ijs 
is. De vrijwilligers zijn ook weer 
10 jaar ouder geworden, dun-
nen langzaam maar zeker uit. 
Wij willen ook graag kennis-
maken met nieuwe enthousi-
aste vrijwilligers. We willen ook 
graag weten welke van onze 
vaste krachten weer staan te 
popelen om aanwezig te zijn. 

Zoals bekend wordt er, gedu-
rende de dagen dat er gewerkt 
wordt op en bij het ijs, goed 
gezorgd voor eten en drinken. 
Graag ontvangen wij een mail 
op info@ijsclub-kortenhoef.nl 
of belletje naar 035- 6562191 
of 06- 54768929, met naam, 
e-mailadres en telefoonnum-
mer, zodat wij u kunnen oproe-
pen wanneer nodig. We kijken 
in spanning uit naar jullie reac-
tie.

S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S- GRAVELAND
Veel teams speelden af-
gelopen een onderlinge 
oefenwedstrijd, zowel 
jeugdteams als senioren. 
Of juist tegen elkaar, zoals 
JO19-1 en het 2e die tegen 
elkaar speelden ter voor-
bereiding op de herstart 
van de competitie. Ook het 
4e en het 5e troffen elkaar 
op het kunstgrasveld en de 
vrouwen deden dat op het 
natuurgras. De drie vrou-
wenteams vormden door 
de fel gekleurde hesjes 
een bonte verzameling.

Het 1e trainde en speelt vol-
gende week zaterdag een 
oefenwedstrijd bij de buren 
van Altius en de dinsdag erop 
thuis tegen Eemboys. Alles ter 

voorbereiding op de hervatting 
van de competitie op, naar wij 
verwachten, 5 februari. Als het 
goed is wordt er dan gespeeld 
in Amsterdam tegen Robin 
Hood. Het programma voor 
aanstaande zaterdag 29 janu-
ari staat op onze site. Keuze 
genoeg voor voetballiefheb-
bers omdat zij ook weer wed-
strijden mogen bezoeken.

Dinsdag 25 januari is wat dat 
betreft dan ook een spannen-
de dag. Ook voor de jubileum-
commissie die popelt om de 
resterende activiteiten in het 
kader van ons 100-jarig jubi-
leum te organiseren. De plan-
nen voor de tentoonstelling en 
reünie, de veiling, het preuve-
nement en het slotfeest komen 
deze week weer op tafel.

   

Alfons
Door: Sijmen Brandsma
(Land- en Boschzigt)

Vroeger bond je een aantal 
van je stamleden aan een 
touw. Aan de andere kant een 
puntige stok, daarachter jezelf 
om het hele zaakje te leiden. 
Alle neuzen dezelfde kant op 
en de puntige stok, de woel-
stok, maakte de grond los 
van het stukje hei of bos wat 
daarvoor afgebrand was. Later 
werden familieleden en buren 
vervangen door ezel of paard 
en met de ontdekking van het 
ijzer werd de woelstok een 
ploeg. Zo ploegden de boe-
ren eeuwenlang hun akkers. 
Het oppervlak wat je in een 
ochtend kon omleggen werd 
soms een ‘morgen’ genoemd, 
dat vind je nog terug in diver-
se plaatsaanduidingen. Een 
morgen in Friesland is niet 
hetzelfde als een morgen in 
Limburg. Op klei ploeg je een 
stuk minder op een ochtend 

dan op zand. Nog later kwam 
de tractor en deze verving het 
paard. Een paard heeft im-
mers pauzes nodig, moet wor-
den gevoederd en gedrenkt 
enz. Een tractor kan eindeloos 
doorgaan. In het begin konden 
deze trekkers ook alleen maar 
trekken, nog niks aandrijven 
of tillen. Het vermogen werd 
uitgedrukt in paardenkrachten, 
een 30 pk kon hetzelfde trek-
ken als 30 paarden, dat schiet 
lekker op. Wij doen heel veel 
met menskracht, lopen zelfs 
soms gezamenlijk aan een 
touw voor een eg of rol. Maar 
een woelstok hebben we niet 
meer, wij bellen Alfons van 
loonbedrijf Post. Die komt met 
250 paardenkrachten de tuin 
omspitten. Mest, onkruidresten 
en afgemaaide groenbemes-
ter verdwijnen zacht zoemend 
in de grond. De kleine stukjes 
doen we nog met menskracht. 
Dat schiet een stuk minder op, 
maar is wel gezelliger.
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Green Monday
‘Blue Monday’. De derde 
maandag van januari is be-
stempeld als meest deprime-
rende dag van het jaar. De 
feestdagen zijn voorbij, de 
vakanties nog ver weg en de 
eerste goede voornemens zijn 
alweer verdampt. Maar, de op-
lossing is dichtbij; een bezoek-
je aan de natuur helpt tegen 
winterdepressies en nog veel 
meer. Kortom, ik hoop dat u 
van Blue Monday een Green 
Monday heeft gemaakt.

Vele studies tonen aan dat de 
natuur een positieve invloed 
heeft op mensen, zowel fysiek 
als mentaal. De natuur helpt je 
om tot rust te komen, je hoofd 
leeg te maken en energie te 
tanken. Even afstand nemen 
van je dagelijkse werkzaam-
heden helpt je om te focussen 
op wat belangrijk is. De natuur 
is ook een plek om even te 
ontkoppelen van de digitale 
verleiding, terwijl het toch een 
plek voor verbinding blijft, met 
jezelf en met anderen.

Natuur verhoogt ook de kwali-
teit van je leefomgeving, door-
dat ze zorgt voor een betere 
luchtkwaliteit, minder fijnstof 
en minder lawaaihinder. Bo-
vendien nodigt natuur uit tot 
meer bewegen. Als je buiten 
komt, doe je daarnaast nog 
extra vitamine D op van het 
zonlicht, waardoor je botten 
versterken en je immuunsys-
teem verbetert. Én frisse lucht 
helpt ook om onze eetlust en 
onze slaap te reguleren. Op de 
langere termijn leidt bewegen 
in de natuur tot minder hart- en 
vaatziekten, minder obesitas 
en diabetes, een verbeterde 

weerstand, meer sociaal con-
tact én een goede mentale 
gezondheid. Buitengewoon 
gezond dus!

Verstedelijking en digitali-
sering vergroten de afstand 
tussen mens en natuur. Be-
woners van een stad hebben 
steeds minder groen rond hun 
huis en tegelijkertijd houden 
Netflix en Social media ons 
aan een scherm gekluisterd. 
Op een gegeven moment we-
ten we niet meer beter. Daar-
entegen werd de natuur in de 
lockdown juist goed bezocht. 
Doordat pretparken, dieren-
tuinen en musea dicht waren, 
trokken veel mensen de na-
tuur in. Deze is immers elke 
dag open en bovendien gratis 
te bezoeken.

Ik hoop dat deze mensen er-
varen hebben wat ik bedoel. 
Heb je weinig tijd? Combineer 
je bezoek aan de natuur dan 
met een werkoverleg, bijpra-
ten met een vriend(in) of je 
dagelijkse beweging. Trek wel 
je laarzen of hoge schoenen 
aan, want de wandelpaden in 
de Vechtplassen zijn behoor-
lijk nat.

Zelf heb ik de derde maan-
dag van januari ook groen 
gekleurd. Samen met mijn 
collega Olga heb ik een werk-
overleg gehouden in de bui-
tenlucht tijdens het wandelen 
van het Vredevoetpad in Tien-
hoven. Naast een goed ge-
sprek en een flinke dosis zuur-
stof scoorden we een groepje 
sijsjes in een Els. Voor mij was 
het dus met recht een Green 
Monday.

Palliatieve Terminale Zorg zoekt   
vrijwilligers
REGIO
Steeds meer ouderen, chro-
nisch en terminaal zieken 
komen zonder hulp thuis 
te zitten. Deze ontwikke-
ling zien wij ook in de regio 
Gooi en Vechtstreek. Het is 
iedere dag weer een enor-
me uitdaging voor de zorg 
om alle ouderen, chronisch 
en terminaal zieken de zorg 
te bieden waar ze recht op 
hebben. De stichting Vrij-
willigers Palliatieve Termi-
nale Zorg (VPTZ) Gooi en 
Vechtstreek kan hierbij de 
helpende hand bieden.

De stichting VPTZ Gooi en 
Vechtstreek is een vrijwilligers-
organisatie zonder winstoog-
merk en ANBI geregistreerd. 
Onze vrijwilligers bieden on-
dersteuning thuis bij mensen 
voor wie geen genezende 
behandeling meer mogelijk is 
en die zich in de laatste peri-
ode van hun leven bevinden. 
Geschoolde en betrokken vrij-
willigers bieden concrete on-
dersteuning voor de cliënt en 

zijn/haar naasten waardoor de 
mantelzorgers even tijd voor 
zichzelf kunnen nemen als de 
vrijwilliger er is. Zij verrichten 
geen medische handelingen, 
maar vullen datgene aan wat 
familieleden en vrienden zelf 
doen. Denk hierbij aan hulp bij 
persoonlijke verzorging, voor-
lezen of waken. Met andere 
woorden: zorg die mantelzor-
gers zelf geven, waardoor de 
mantelzorger ruimte krijgt om 
even rust te nemen, een bood-
schap te doen of ’s nachts rus-
tig te slapen.
Wij bieden tijd, aandacht en on-
dersteuning. Niet alleen thuis, 
maar ook in verpleeghuizen 
en andersoortige zorginstellin-
gen. De vrijwilliger(s) kunnen 

twee keer per week hulp bie-
den: overdag, ‘s avonds, in het 
weekend en in uitzonderlijke si-
tuaties ook ‘s nachts. Hoe vaak 
en op welke tijdstippen de vrij-
willigers komen, wordt bepaald 
in overleg. Wij zijn actief in de 
regio Hilversum, Loosdrecht, 
Kortenhoef, ‘s-Graveland, An-
keveen Weesp, Muiden, Mui-
derberg, Naarden, Bussum, 
Blaricum, Eemnes, Laren en 
Huizen. Door de toenemende 
vraag willen wij ons vrijwilli-
gerscorps uitbreiden. Tevens 
zoeken wij een betrokken en 
ervaren bestuurslid. Meer infor-
matie vindt u op onze website: 
www.vptzgooienvechtstreek.
nl of krijgt u door te bellen met 
06-21227217.

Natuurmomenten
van de boswachter

Tamara Overbeek

Actiefopveel terreinen indebouw

Scan de QR-code
voor meer informatie

Wil jij ook een baan waar je vrolijk van wordt? Kom dan werken 
bij Bonneveld! Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een 

WERKVOORBEREIDERWERKVOORBEREIDER 
Heb jij een passie voor de grond-, weg- en waterbouw? Vind je het leuk om mee te 
denken aan oplossingen en werk je graag in een hecht team? 

DAN ZOEKEN WIJ JOU! DAN ZOEKEN WIJ JOU! 
WERKVOORBEREIDER NIKS VOOR JOU?  OP ONZE 
WEBSITE VIND JE  OOK ANDERE VACATURES!

Doorgroei-
mogelijkheden

Gezellige 
collega’s

Veelzijdige
projecten

Goed 
salaris

Leer-werkplek
Wij zijn erkend 

leerbedrijf

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE 
VOOR INFORMATIE OVER ONS BEDRIJF 

Ampèreweg 4, 3752 LR Bunschoten                                        WWW.BONNEVELD.NL

Wij bieden jou 

Interesse? Mail naar: info@bonneveldbv.com

BONNEVELD SCHEPT een band met jou!
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GooiTV
WIJDEMEREN
De programmering vanaf 
woensdag 26 januari van 
GooiTV: In Derde Termijn be-
steedt aandacht aan de bur-
gerlijke ongehoorzaamheid 
van inwoners en ondernemers 
die zich bewust niet aan de 
coronamaatregelen houden. 
Te gast zijn Arie Mastenbroek 
van het CDA in Gooise Meren 
en Jan-Willem Nienhuis van 

het CDA in Wijdemeren. Er 
is het maandelijkse gesprek 
met Han ter Heegde, burge-
meester van Gooise Meren 
over actuele zaken. In TV Ma-
gazine zijn diverse onderwer-
pen. Voor diegenen die kijken 
via Ziggo: GooiTV is voortaan 
te vinden op kanaal 48. Voor 
KPN- kijkers: kanaal 1432. Zie 
ook: www.gooitvv.nl

   

Goede kansen op werk 
in klimaat in de regio
REGIO
Het aantal verstrekte 
WW-uitkeringen in de ar-
beidsmarktregio Gooi 
en Vechtstreek daalde in 
december licht en kwam 
uit op 3.123 WW-uitkerin-
gen. Dat zijn 55 uitkerin-
gen minder (-1,7%) dan in 
november. Landelijk was 
er juist sprake van een 
stijging van het aantal 
WW-uitkeringen (+1,3%). 
Voor de uitvoering van de 
verschillende klimaatmaat-
regelen om de klimaatam-
bities van het kabinet te 
realiseren zijn vakmensen 
nodig. Vaak is dit in techni-
sche richtingen waar nu al 
tekorten bestaan. Het kli-
maatbeleid biedt dus kan-
sen voor mensen die zich 
willen (om)scholen naar 
een ‘klimaat beroep’. Niet 
alleen technische vakmen-
sen, maar ook uitvoerders, 
projectleiders, engineers 
en communicatieadviseurs 
zijn hard nodig. Ook in de 
regio Gooi en Vechtstreek 
biedt dit kansen.

Tekorten klimaatbanen in 
bouwsector
Nederland en daarmee ook 
de arbeidsmarktregio Gooi en 
Vechtstreek staat voor een 
forse opgave om de komende 
jaren de CO2-uitstoot sterk te 
verminderen. De komende ja-
ren zijn daarvoor vooral veel 
technische vaklieden nodig: 
de vraag naar specifieke be-
roepen als isolatiemonteur, 
zonnepanelenmonteur, mon-
teur warmtenetten of energie-
prestatieadviseur, maar ook 
beroepen met een breder ta-
kenpakket zoals timmerman, 

monteur elektro of de instal-
lateur/monteur werktuigbouw 
zal alleen maar verder stijgen.

Omdat er nu al een groot tekort 
is aan deze vaklieden, bieden 
opleidingen in deze richtingen 
dus een (zeer) goed toekomst-
perspectief. Dit geldt niet al-
leen voor jongeren, maar ook 
voor werkzoekenden en wer-
kenden die de overstap naar 
een technische klimaatbaan 
willen maken. Zij-instromen 
zonder diploma’s waarbij een 
door de werkgever betaalde 
opleiding bij het werk zit hoort 
daarbij ook tot de mogelijkhe-
den.

Bouw & Techniek Start als 
brug
In samenwerking met zes 
bouwbedrijven, MBO Colle-
ge Hilversum, UWV en Regio 
Gooi en Vechtstreek, is onder 
de naam ‘Bouw & Techniek 
Start’ een aanpak gericht op 
duurzame inzetbaarheid uitge-
werkt. Uitkeringsgerechtigden 
of zij-instromers uit de regio 
worden via een intensief traject 
van 6 maanden opgeleid naar 
een betaalde baan bij een van 
de aangesloten bedrijven in 
de sectoren Bouw en Installa-
tietechniek uit de regio. Vanaf 
juni 2021 is er ervaring opge-
daan met 5 kandidaten. Pro-
jectleider Siebe Martijn Groe-
nendijk: “Inmiddels zijn vier 
van de vijf kandidaten betaald 
aan het werk, waarvan twee 
een vast contract hebben. De 
ambitie is om het komende 
jaar 15 kandidaten gefaseerd 
met het traject Bouw & Tech-
niek Start te laten starten.”

Rondje Wijdemeren
De smaken en dromen van drie Kwakelbrouwers

Door Ben Groenendijk

KORTENHOEF
Aan het einde van de Kerklaan 
sla ik rechtsaf de Kwakel op. 
Meteen links parkeer ik m’n 
fiets en loop door een poort. 
Ik betreed het Vlaanderen van 
Wijdemeren. In een voormalig 
kantoor word ik begroet door 
drie enthousiaste bierbrou-
wers: Harro Kool, Koos Piena 
en Bert ter Stege. Harro is 
bezig water in een grote ketel 
te gieten, Bert staat klaar met 
een zak graan en Koos bestu-
deert het recept van de dag: 
de Dubbel. Vroeger gingen de 
drie mannen elke donderdag-
avond samen schaatsen op 
de Jaap Eden IJsbaan. Koos 
had nog maar amper op zijn 
nieuwe klapschaatsen gere-
den toen een nieuw idee de 
schaatshobby naar het verle-
den verwees. Ze stopten met 
schaatsen, bezochten work-
shops bierbrouwen en beslo-
ten op de vaste schaatsavond 
voortaan bier te brouwen, 
kwaliteitsbier, gebotteld in een 
sjiek flesje, een fraaie variant 
van het Duvel-flesje. Op het 
etiket van de flesjes staat een 
een kwakel. ‘Weet je wat dat 
is?’ vraagt Harro. Ik wist het 
niet. Hij wees op een schilderij 
in de brouwerij-ruimte. ‘Je kijkt 
op dit schilderij – lang geleden 
– vanaf de Heereweg naar 
Kortenhoef. Zie je dat hoge 
bruggetje over het water? Dat 
is een kwakel.’

Wie zijn deze mannen?
Het zijn drie ondernemers, 
woonachtig in Kortenhoef ac-
tief in een heel verschillende 
sectoren. Koos Piena bestiert 
twee franchisevestigingen – 
Almere en Harderwijk – van 
uitzendbureau Olympia. Bert 
is ergonomische kantoorin-
richter en adviseert momen-
teel vooral afdelingen HRM. 
Harro is aannemer, al jaren 
heel erg druk. Zijn zoon komt 
erbij, dus dat gaat hem mis-
schien helpen het wat rustiger 
aan te doen.

Koos: ’Mijn werk in Almere is 
ook handig voor onze hobby, 
want daar is ook de Braumarkt, 
waar je spullen kunt halen voor 
het brouwproces. Het mooie 
van het brouwen vind ik dat je 
van uitsluitend enkele natuur-

producten – graan, gist, hop, 
water – zo iets lekkers kunt 
maken. En dan ook nog veel 
verschillende smaken. Dat is 
eigenlijk de sport, steeds weer 
proberen om de smaak te ver-
beteren of te variëren. We zijn 
nu drie jaar bezig en ervaren 
vooral dit zoeken naar smaken 
nog altijd als een uitdaging.’

Harro : ‘We richten ons niet op 
de massamarkt. Het moet een 
kwaliteitsproduct zijn. We ver-
kopen nu nog uitsluitend via 
Facebook. We produceren op 
het niveau van wat je met een 
hobby kunt bereiken. De stap 
naar meer is meteen een heel 
grote stap. Want dan heb je 
vaten van zo’n 500 liter nodig 
en moeten we het residu door 
een takelwagen laten wegha-
len. Bottelen met de hand is 
er dan ook niet bij. Dus heb 
je een bottle-machine nodig. 
Plus een nieuw pand. Enzo-
voort. Het blijft dus een hobby. 
We hebben weleens berekend 
wat een flesje bier ons kost, 
los van onze arbeidskosten. 
Wat denk je? Ongeveer drie 
euro. Daar schrokken we even 
van. Maar ja, hobby hè?’

De mannen bieden zes sma-
ken: Blond, Abdij, Dubbel, 
Bock, Oer en IPA. Bert: ‘We 
hebben ook een keer een 
‘Smokey Blond’ gemaakt. 
Super lekker bij paling. Die 
zouden we uitventen bij het 
Palingroken op de Kortenhoef-
sedijk, al in 2020. Ging jammer 
genoeg niet door. Maar dat 
kunnen we dit jaar hopelijk wel 
doen.’

Blijft het een hobby of gaan 
er grote stappen gezet wor-
den?
Bert: ‘Kijk, bij Albert Heijn hoe-
ven we nu niet aan te komen. 
Ze willen die biertjes best, 
maar onze productiekosten 
zijn te hoog voor de verkoop-
prijzen die AH wil hanteren. Je 
moet dus grootschaliger ope-
reren. Er zijn voorbeelden van 
cafés waar ze het brouwen en 
het tappen combineren. Als we 
ooit nog een stap wagen naar 
een grootschaliger productie, 
is dat het ideale model.’ Har-
ro: ‘Ja, als we een keer tegen 
zo’n pand aanlopen, zo’n soort 
kroeg of een andere geschikte 
ruimte, dan zou ik die stap wel 
willen zetten.’ ‘Maar dan heb-
ben we wel wat meer vrije tijd 
nodig’, voegt Koos toe, ‘want 
je bent dan al gauw twee da-
gen aan het brouwen. En mo-
menteel zijn we drie drukke 
ondernemers.’

De passie voor het bierbrou-
wen is groot bij de voormalige 
schaatsvrienden. Ze delen de 
droom ooit eens grootschali-
ger te kunnen werken. Ik stel 
voor een punt op de horizon 
te zetten. Kom maar op met 
die datum. Ze lachen het eerst 
weg, maar er komen toch ant-
woorden.

Koos: ‘Misschien over vijf 
jaar’. Bert: ‘Het moment komt, 
maar het moet ons wel over-
komen.’ Harro: ’We blijven om 
ons heen kijken.’




