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Paul en HelemaalGroen
Door: Trudy Willems (zwerf-
vuilraper èn tekstschrijver 
HelemaalGroen)      
  
WIJDEMEREN
Paul Knijff (77) woont met 
zijn echtgenote, de schrijf-
ster Rita Knijff-Pot, nu 
veertien jaar in het dorp 
’s-Graveland, Hij is gepen-
sioneerd dierenarts. Als 
medewerker van het Tijd-
schrift voor Diergenees-
kunde kwam hij op het 
spoor van HelemaalGroen 
doordat hij Jaap de Boer 
interviewde, oud- collega 
en starter  van  dit  burger-
initiatief. Paul was hier zo 
enthousiast over dat Jaap 
hem na het interview een 
zwerfvuilgrijper schonk 
en sinds de zomer van 
2021 gebruikt Paul de He-
lemaalGroen app.

Toen hij voor zijn eerste op-
ruimronde de deur uitging riep 
zijn buurjongen: ‘Meneer, dat 
zouden meer mensen moeten 
doen!’ Sindsdien loopt hij ge-
regeld routes in ‘de drie dor-
pen’ en in Loosdrecht. Paul 
kijkt op de kaart in de app of 

een traject dat hij in gedachten 
heeft al eerder aan de beurt is 
geweest en hoe lang dat ge-
leden is. Toen zijn grijper stuk 
was ging hij naar de Gemeen-
tewerf in Kortenhoef omdat hij 
gehoord had dat gemeentes 
deze beschikbaar stellen. Na 
een hartelijke ontvangst ging 
hij met twee grijpers en een 

paar rollen vuilniszakken naar 
huis. Paul vindt het prettig al 
wandelend en opruimend an-
deren te stimuleren geen af-
val om zich heen te gooien. 
Hij geniet ervan onderdeel te 
zijn van een legertje vrijwilli-
gers dat hetzelfde doet. Zijn 
motto is: Doe er iets aan en 
begin bij jezelf!

Van bruin naar groen
Wijdemeren valt onder het 
Waterschap-AGV dat de ANBI 
Stichting HelemaalGroen on-
dersteunt. Hiermee wil het 
Waterschap, verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van het op-
pervlaktewater, de bewust-
wording omtrent zwerfvuil 
helpen vergroten en de hoe-
veelheid plastic die in het wa-
ter terechtkomt verminderen. 
HelemaalGroen stimuleert 
individuele burgers om zwer-
fafval op te ruimen en maakt 
hun inzet zichtbaar op een 
kaart (zie app.helemaalgroen.

nl). Met behulp van de gratis 
te downloaden App Helemaal-
Groen kan dat en die is super 
eenvoudig in gebruik.

Activeer de app wanneer je 
begint met een zwerfvuilac-
tie. De afgelegde route wordt 
als een groen lijntje zichtbaar 
op de kaart. Na een maand, 
indien niet ververst, verkleurt 
het lijntje oranje, en twee 
maanden later is het bruin. 
Na opnieuw lopen van de-
zelfde route kleurt die weer 
groen. Door de huidige -bijna 
8.200- deelnemers begint de 
kaart van Nederland steeds 
groener te kleuren. Het werkt 
enorm stimulerend om je ei-
gen route te kunnen zien, 
maar ook die van deelnemers 
uit de eigen omgeving en de 
rest van het land.

In 2021 zijn ruim 220.000 
geregistreerde kilometers 
ontdaan van zwerfvuil in Ne-

derland. Na ruim twee jaar is 
duidelijk dat dit door Jaap de 
Boer (Achterhoek) gestarte 
burgerinitiatief breed wordt 
gedragen. Het leuke aan het 
initiatief is dat iedereen mee 
kan doen; jong, oud, lopend 
of in een scootmobiel. Het 
enige wat je nodig hebt is 
een handschoen of grijper en 
een afvalzak. De gemeente 
faciliteert, bel de gemeente. 
Wijdemeren telt nu 5 deelne-
mers bij HelemaalGroen. Dat 
HelemaalGroen veel potentie 
heeft laat de gemeente Ber-
kelland wel zien met inmid-
dels 449 deelnemers (meer 
dan 1% van alle inwoners) en 
23.000 opgeschoonde kilo-
meters in 2021.

Doe jij ook mee? Samen kleu-
ren we Nederland groen en 
alle beetjes helpen! Zwerfvuil 
maken is geen kunst, zwerf-
vuil opruimen is dat wel.       

  

Vanaf maandag 28 februari gaat bridgeclub
La Porta Salute op maandagmiddag spelen in de

Bergplaats, Nederhorst den Berg.

B R I D G E N
OP MAANDAGMIDDAG

We beginnen om 13.30 uur en spelen in twee lijnen.
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden?

 Mail Riet Fortuin, riet.fortuin@nederhorstdb.nl
Of bel haar op 0294-25 19 55 of 06-246 171 39
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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. 17 februari: 10.30 uur:
 Stil gebed, kaarsje opsteken.
 Zo. 20 februari: 9.30 uur:
 L. Wenneker

 H. Antonius
 Zo. 20 februari: 9.30 uur:
 W. Balk
 Wo. 23 februari: 9.30 uur:
 J. Dresmé

 St. Martinus
 Za. 19 februari: 19.00 uur:
 J. Dresmé

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk
 Zo. 20 februari: 10.00 uur:
 Ds. Reinier Nummerdor
 (scriba@kerkopdeberg.nl,
 tel. 0294-252654).

Meer informatie op
 www.kerkopdeberg.nl

 Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
 Zo. 20 februari: 10.00 uur:
 Ds. G.J. van Meijeren
 www.hervormdegemeen
     tesgraveland.nl

 Hervormde gemeente
    Kortenhoef 
 Zo. 20 februari: 9.30 uur:

Geen opgave ontvangen

 Oec. Streekgemeente
    Kortenhoef 
 Zo. 20 februari: 11.15 uur:

Nescio lezing/Koffieconcert
       Opgeven noodzakelijk
       Tineke Hafkamp 035 - 656 19 61

 Graankorrel Graankorrel ‘s-Graveland ‘s-Graveland ‘s-Graveland 
 Zo. 20 februari: 10.00 uur:: 10.00 uur:
 Ds. P. verhoeff

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.

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
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Waardeloze woensdagavond
1e deel gemeenteraad rommelig

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Wie vorige week woens-
dagavond aan het beeld 
gekluisterd zat om de laat-
ste raadsvergadering voor 
de gemeenteraadsverkie-
zingen bij te wonen, ging 
waarschijnlijk na drie uur 
luisteren en kijken ont-
daan naar bed. Het werd 
een waardeloze avond, in 
de ogen van uw verslag-
gever.

Vanwege de overvolle agen-
da met 29 onderwerpen werd 
de vergadering over twee 
avonden verdeeld. Het werd 
een aaneenschakeling van 
misverstanden, schorsingen 
en onenigheid. De verwarring 
begon toen raadsleden drie 
agendapunten niet rijp von-
den om te behandelen. Die 
moesten van de agenda. Het 
ging om de uitbreiding van 
het HollandMen Camp en de 
bouw van 8 woningen, beide 

aan de Nieuw-Loosdrechtse-
dijk en drie bouwplannen op 
recreatiepark Mijnden aan de 
Bloklaan in Oud- Loosdrecht. 
De raad zou ‘geen bedenkin-
gen’ moeten hebben. Wet-
houder De Kloet wees erop 
dat uitstel forse gevolgen had. 
Hij nam de tijd om te overleg-
gen met de ambtelijke staf. 
Het bleek dat een volgende 
behandeling pas in het najaar 
2022 kon plaatsvinden. “Dat 
wordt een race tegen de klok”, 
zei hij, er zou maar één week 
de tijd zijn om de bezwaren 
te bespreken. Desondanks 
stemde de meerderheid voor 
het schrappen van deze drie 
bespreekpunten.

’t Laantje gestaakt
Na lang over en weer gepraat 
met veel onderlinge verwij-
ten werd de bespreking van 
bouwplan ’t Laantje zelfs ge-
staakt. Hierin speelde Alette 
Zandbergen van De Lokale 
Partij een doorslaggeven-
de rol. Hoewel Jan-Jaap de 

Kloet had verteld 
dat er 16 socia-
le huurwoningen 
(1/3) en 16 open-
bare parkeerplaat-
sen zouden komen 
en beter overleg 
over de groenvoor-
ziening bij de flat 
naast het Bosje van 
Sprenger in Nieuw 
Loosdrecht nam 
zij geen genoegen 
met deze toezeg-
gingen. Ze wilde 
de papieren zien 
waarin dat was vast-
gelegd. Het feit dat 
de burgemeester had onder-
tekend, was voor haar geen 
garantie dat het klopte. Ze 
meende dat ze recht had op 
inzage. Er volgde een pijnlijke 
stilte. Burgemeester Larson 
zei dat ze ‘grote moeite over 
de taakopvatting’ van Zand-
bergen, doch kon niet anders 
besluiten om de bespreking 
door te schuiven naar de 2e 
avond. Zodat het raadslid op 

donderdag het vertrouwelijke 
stuk kon inzien.

11 uur = 11 uur
Om 23.03 uur trok CDA- 
raadslid Jan-Willem Nienhuis 
hard aan de bel. Hij weigerde 
botweg verder te gaan met de 
vergadering. Hij wees op de 
afspraak dat er tot 23.00 uur 
vergaderd zou worden. Hoe-
wel er nog veel te bespreken 

was, wenste hij geen minuut 
langer door te gaan. Schoor-
voetend legden zijn collega’s 
zich neer bij het schorsen van 
de vergadering, om op don-
derdag snel en efficiënt nog 
enkele heikele bouwplannen 
en diverse moties en amen-
dementen aan de orde te stel-
len. Wat overbleef was een 
leeg gevoel van vervreem-
ding.

Constructieve afronding gemeenteraad
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Na de tijdrovende en rom-
melige vergadering op de 
woensdag werd het ver-
volg van de gemeenteraad 
constructief afgerond met 
verschillende belangrijke 
besluiten. Rond 0.45 uur 
kon voorzitter Crys Larson 
met een ferme hamerslag 
de beeldbijeenkomst slui-
ten.

•  Met oppositiepartijen De Lo-
kale Partij en PvdA/GrL tegen 
stemde de raad vóór bouwplan 
’t Laantje in Loosdrecht met in 
totaal 49 appartementen in 
drie woonlagen, inclusief 16 
sociale huurappartementen, 
17 in de middenklasse en 16 
koopappartementen in de vrije 
sector;

•  Tien van de 19 raadsleden 
stemden tegen de woonwijk 
Nederhorst Noord met een 
plan voor 150 woningen in de 
Horn- en Kuijerpolder. De Lo-
kale Partij, CDA en PvdA/GrL. 
waren tegen, terwijl de coa-

litiepartijen Dorpsbelangen, 
VVD en D66 geen bedenkin-
gen hadden. Zo kwam er een 
voorlopig einde aan een week 
van lobbyen, advertenties, een 
petitie en intensief overleg;

•  Al op woensdagavond was 
de hele raad voor een amen-
dement waarin de familie 
Portengen aan de Oud-Loos-
drechtsedijk toestemming 
kreeg om een hooiberg om te 
bouwen tot een woning. Wet-
houder De Kloet was niet ak-
koord, doch hij werd overruled 
door 19 raadsleden;

•  Ook was iedereen vóór een 
startnota ‘Vergrijzingsbeleid’ 
waarin wordt uitgewerkt hoe 

je ‘goed ouder kunt worden’ in 
Wijdemeren;

•  De raad ging niet ak-
koord met een bouwplan 
om een jachthaven aan de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 218 
op te knappen. Een loods die 
te hoog zou worden (9 m.) 
vond een meerderheid. Bo-
vendien zou de verplaatsing 
van woonboten het zicht be-
lemmeren van de gasten van 
buurman Rien van den Broeke 
Village die geen ‘Perfect View’ 
meer zouden hebben. Hoe de 
‘nautische retail’ nu vorm moet 
krijgen, is afwachten;

•  Constaterende dat een 
concrete ‘stip aan de horizon’ 

ontbrak gingen 13 van de 16 
raadsleden mee met de wij-
ziging van Olivier Goetheer 
(DLP) in de Economische 
Agenda. Voorafgaand aan de 
10 ambities die wethouder 
Kea samen met de onderne-
mers had bedacht, kwam te 
staan: ‘De ambitie om op een 
milieubewuste manier in 2040 
het nummer-1 instapgebied te 
zijn voor waterrecreatie van 
Nederland. Waarin de balans 
tussen recreatie, natuur, leef-
baarheid en ondernemen, 
gestimuleerd en ondersteund 
wordt’;

•   De hele raad was blij met 
het initiatief van PvdA/GrL. om 
te onderzoeken of 40 extra tiny 

houses aan de Dennenlaan in 
Loosdrecht mogelijk zijn;

•  Tot slot was er nog een mo-
tie van Patricia IJsbrandij van 
Dorpsbelangen die betoogde 
dat duidelijkheid bij bouwpro-
jecten van groot belang is. 
Het is nu bijna niet te volgen 
met procedures, inspraak en 
documenten. Ze wil dat er per 
project een heldere infopagina 
op de gemeentelijke site komt. 
Dat constructieve voorstel 
werd alleen door D66 en één 
CDA ‘er afgewezen, de rest 
was vóór.

FOTO: Toen de raad een keer 
live bij elkaar kwam (foto: Dou-
we van Essen)

FOTO: Op beeldscherm met de klok mee: Ria Hennis-Alette 
Zandbergen- Jan-Jaap de Kloet- Crys Larson Foto:
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Goede cijfers op een rij,    
een hele kunst
We begrijpen dat het je wel 
eens kan duizelen met al die 
geboortedata bij zoveel kandi-
daten voor de verkiezingen. De 
gemeente pakt in een persbe-
richt groots uit met de jongste 
en oudste. Leuk, maar dan met 
de oudste de plank mis slaan 
klopt natuurlijk niet. We zetten 
dat graag even recht. Onze 

meneer Wester uit Nederhorst 
den Berg is net iets ouder. 91 
jaar liefst. Met de pit van een 
19-jarige staat hij vol trots bij 
De Lokale Partij op de lijst. In 
oktober 2020 had hij in dit blad 
al eens de wijze woorden ge-
schreven ‘Denk bij de volgende 
verkiezingen vooraf goed na 
en verdiep je in de opvattingen 

van een partij en de methodes 
die ze gebruiken’. Wij houden 
van cijfers en van onze num-
mer 31 met 91 kruisjes achter 
zijn naam.

Alette Zandbergen, De Lokale 
Partij

   

Houtverkoop 
Rotary Wijde-
meren groot 
succes
WIJDEMEREN
In december 2021 deed 
Rotary Wijdemeren een op-
roep aan alle inwoners van 
Wijdemeren om een paar 
zakken hout te kopen om 
daarmee het goede doel te 
steunen. Daar is heel goed 
op gereageerd. Heel veel 
mensen hebben een of 
meerdere zakken gekocht. 
De leden van Rotary Wijde-
meren zijn vervolgens druk 
geweest om meer dan 550 
zakken te vullen met hout 
en rond te brengen bij al-
lerlei adressen in onze ge-
meente.

De opbrengst uit verkoop was 
zo groot dat ze dit jaar niet 
drie maar zelfs vijf clubs uit de 
gemeente blij konden maken 
met een bedrag van € 250,-. 
De clubs die deze geldelijke 
bijdrage in ontvangst mogen 
nemen zijn: Klaas Toxopeus 

Scouting – Kortenhoef: zij krij-
gen de bijdrage om mee te 
doen aan een internationaal 
Scouting evenement. Volleybal 
Vereniging – Nederhorst: de 
bijdrage gaat worden gebruikt 
voor aanleg van een beachvol-
leybalveld. Speeltuin De Eek-
hoorn – Kortenhoef: het bedrag 
kan goed gebruikt worden voor 
uitbreiding van de speeltuin. ‘t 
Koor – Kortenhoef: wil de bij-
drage gebruiken voor een jubi-
leumconcert. Stichting Prettige 
Voorstelling – Kortenhoef: zij 
gaan een talkshow met o.a. 
politici, muziek en gezelligheid 
organiseren in de 3 dorpen in 
aanloop naar de verkiezingen. 

Daarvoor komt de bijdrage 
goed van pas. Rotary Wijde-
meren wenst deze verenigin-
gen/stichtingen veel succes 
met hun mooie werk in onze 
dorpen.

Ook dit najaar zal Rotary weer 
hout gaan verkopen voor ande-
re verenigingen en stichtingen 
in onze dorpen. Houd dit week-
blad tegen die tijd in de gaten. 
Wilt u op de mailinglijst zodat u 
op de hoogte wordt gehouden 
over de houtverkoop? Stuur 
een berichtje aan 
hout@rotarywijdemeren.nl.

   

GooiTV
REGIO
De programmering GooiTV 
vanaf woensdag 16 feb.:

In ZinTV gaan Wielie Elhorst 
en Leendert van der Sluijs in 

gesprek met Steven de Graaf 
van Energy Control en Zaineb 
Toama, sociaal werker bij Versa 
Welzijn over onder andere haar 
verleden als vluchteling.An-
dries Knevel houdt een ZinTV 

talk. Vanaf zaterdag 19 febru-
ari is er het eerste debat met 
lijsttrekkers in Gooise Meren. 
André Verheul gaat in gesprek 
met CDA en VVD. GooiTV is te 
vinden op Ziggo kanaal 48 en 
via KPN op kanaal 1432

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

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

Tweede Loswal 12A Hilversum • Tel 035-6281965

• 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

1 op de 3 
vrouwen krijgt 
dementie
stopdementie.nu
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John de Mol momentje
Gisteren kreeg ik, bij het lezen 
van dit weekblad, een John de 
Mol momentje. Wat was het ge-
val? Er stond een artikel in over 
een anti-pesttraining. Kinderen, 
die gepest worden, krijgen een 
training om zich te sterken te-
gen pesten. Ofwel; de slacht-
offers moeten aan de bak. Aan 
het werk! Velen van u zullen, net 
als ik, denken aan het beruchte 
interview dat BOOS met de Mol 
hield. Over seksueel grens-
overschrijdend gedrag. De Mol 
kwam daarbij nogal lomp uit de 
hoek met de stelling dat vrou-
wen dan potjandorie vaker hun 
mond open moeten trekken. In 
het Engels wordt dit fenomeen 
‘Victim blaming’ genoemd. Het 
slachtoffer heeft het aan zich-
zelf te danken en moet haar/
zijn attitude veranderen. Dan 
komt alles goed. Dat noemen 
we nou weer ‘symptoombestrij-
ding’. Toevallig was deze week 
een documentaire over pesten 
op tv. Het slachtoffer, een meis-
je van zestien jaar, heeft zelf-
moord gepleegd omdat ze ja-
renlang gebombardeerd werd 
met online berichten van haar 

pesters. “Wanneer ga je nou 
zelfmoord plegen?” verscheen 
er regelmatig op haar telefoon. 
Daar kan geen training tegen-
op. Gepest worden ligt niet aan 
het slachtoffer. Pesten is een 
keuze van de dader, die gefrus-
treerd is. Die niet in staat is om 
in vrede te leven. Pesters sleu-
ren de omgeving mee in hun 
zieke spel. En zolang je dat 
gedrag niet afwijst, niet veroor-
deelt, of er geen consequen-
ties aan verbindt, zal alleen 
het “stalen” van de slachtoffers 
nooit zorgen voor een echte 
omslag.

Het is eigenlijk net als dickpics; 
tot twee weken geleden moes-
ten vrouwen ‘daar gewoon niet 
moeilijk over doen’. Of hun 
smartphone weggooien. Dan 
stuurde de dader gewoon dick-
pics naar nieuwe dames. Jezelf 
stalen tegen pesters helpt al-
leen jezelf te beschermen. De 
pesters zoeken gewoon een 
nieuw slachtoffer. Zo blijf je aan 
het trainen.

M. van den Broek
   

Doos van Pandora
Met de bouw van Ter Sype trek-
ken we de doos van Pandora 
open. Wie denkt dat bouw-
plan Ter Sype zal bestaan uit 
een aantal woningen en een 
klein industrieterreintje, komt 
bedrogen uit. Het industrieter-
rein op Ter Sype staat in “De 
Toekomstvisie Bedrijventerrei-
nen Wijdemeren” beschreven 
met de enorme omvang van 
15 ha. Dat is 75% van het to-
tale oppervlakte van Ter Sype. 
Oftewel: een industrieterrein 
dat zeker 3 keer zo groot is 
als industrieterrein De Rading. 
Naast de overlast, is de vraag 
waar de noodzaak voor een 
dergelijk industrieterrein van-
daan komt, vooral omdat di-
verse bedrijfspanden al jaren 
leeg staan hier in Loosdrecht. 
Wat de woningen betreft is de 
vraag wat het oplevert. Sinds 
2019 wordt met uitgevoerde 
en vergevorderde plannen al 
bijna 10% extra woningen aan 
de woningvoorraad van Loos-
drecht toegevoegd (ruim 250 
extra woningen). Bouwen voor 
Wijdemeerders? Dat is slechts 
een fractie. De brochures van 
veel bouwplannen zijn volledig 
geschreven voor doelgroepen 

van ver buiten onze gemeen-
te. Betere voorzieningen? Kijk 
hoeveel panden leeg staan 
door vertrokken ondernemers, 
scholen worden samenge-
voegd. Nu al is een grotere 
verkeersdrukte zichtbaar in 
het dorp. De aanzuigende wer-
king van nog meer verkeer tij-
dens en na de bouw van een 
groot industrieterrein en extra 
woningen zullen enorme ge-
volgen hebben. Hilversum en 
omliggende gemeenten gaan 
klagen. N201 wordt verbreed, 
de weg over de Hoorneboegse 
heide wordt werkelijkheid om 
Hilversum te ontzien. De bewo-
ners van Ter Sype gaan klagen 
over geluidsoverlast, zij wonen 
direct onder een start- en lan-
dingsbaan. Als de lobby om 
het vliegveld weg te krijgen ge-
slaagd is, dan komt de boel pas 
echt op gang: enorm veel nieu-
we woningen op en rond het 
vliegveld. De gevolgen laten 
zich raden: dag natuur, welkom 
drukte en enorme geluidsover-
last van laagvliegende vliegtui-
gen van Schiphol en Lelystad. 
Dit moeten wij toch allemaal 
niet willen?
Remco Boon

Ingezonden brieven

Holland Men Camp driemaal zo groot
Per toeval, 2 dagen voordat er 
in de commissie de ‘verklaring 
van geen bedenkingen’ over 
het ingestuurde plan van Hol-
land Men Camp zou spreken, 
kom ik erachter dat er inge-
sproken kon worden. Onbegrij-
pelijk omdat dit ingrijpend plan 
in mijn achtertuin staat te ge-
beuren en wij als directe buren 
niet goed op de hoogte waren. 
In 2016 heeft de gemeente het 
raadsvoorstel participatie bij 
ruimtelijke plannen aangeno-
men maar in de praktijk blijkt 
men het niet zo nauw te ne-
men met hun eigen wet. Het 
plan van Holland Men Camp is 
niet transparant. Zo werd ons 
afgelopen zomer tijdens koffie 
en gebak verteld dat zij een 

klein beetje uit wilden breiden 
(er is nu vergunning voor een 
mini camping). Toen zij 5 jaar 
geleden starten werd ons op 
het hart gedrukt dat het altijd 
zo zou blijven. Nu blijkt dat zij 
van 2000 naar 6000m² willen 
uitbreiden het toiletgebouw 
willen verdriedubbelen en 60 
parkeerplaatsen willen. Hoe-
zo, ‘een kleine uitbreiding’? 
Tijdens de vergadering kreeg 
ik het gevoel dat de commissie 
het niet zo nauw nam wat de 
participatie betreft en het voor-
stel er doorheen wilde druk-
ken voor de verkiezingen in 
maart. Gelukkig was daar Alet-
te Zandbergen van De Lokale 
Partij, die mij en de heer Cluy-
senaar hoorde en voor ons in 

de bres sprong. Naarmate de 
vergadering vorderde, draai-
den de andere partijen ook bij 
omdat duidelijk werd dat door 
gebrek aan participatie en een 
compleet onduidelijke transpa-
rantie dit plan niet rijp was voor 
besluitvorming. Gelukkig is 
woensdagavond nu besloten 
om het plan van de agenda te 
halen. Een pak van ons hart. 
Ik zal een ieder die betrokken 
is met Wijdemeren en mee wil 
praten over veranderingen ad-
viseren om bij de volgende ge-
meenteraadsverkiezingen op 
De Lokale Partij te stemmen.

Rick Bos

   

Inrit Kortenhoefsedijk noodzakelijk?
Wij als bewoners aan de Kor-
tenhoefsedijk zijn verbaasd 
dat gemeente Wijdemeren 
toestemming geeft om een 
nieuwe inrit te realiseren op 
de plek van een openbare 
parkeerplaats, ondanks vele 
aangetekende bezwaren. Be-
treffend pand heeft al zeker 60 
jaar een grote bestaande inrit/

uitrit. Op de Dijk zijn al weinig 
openbare parkeerplaatsen. 
Toestemming om een nieuwe 
inrit te realiseren is dus geen 
noodzaak en totaal overbodig. 
Tijdens de eerste bijeenkomst 
in Ottenhome over de nieuwe 
inrichting van de Kortenhoef-
sedijk werd als antwoord op 
vragen over parkeerplaatsen 

gegarandeerd dat er geen en-
kele parkeerplaats smaller zal 
worden of zal verdwijnen. Dit 
bericht is gemaakt, omdat de 
gemeente de bezwaren van 
diverse omwonenden totaal 
negeert.Hoezo participatie?

J. vd. Berk, Kortenhoefsedijk

   

Uw woonomgeving is vogelvrij
Wij zijn niet blij, sterker nog 
wij zijn enorm boos. Boos 
omdat deze week bouwplan 
‘t Laantje is doorgedrukt. De 
huidige coalitie heeft niet eens 
de moeite genomen om alle 
stukken goed te bekijken. Tij-
dens de raadsvergadering 
werd dat duidelijk. Ze wilden 
zelfs niet zich door mevrouw 
Zandbergen laten informeren 
in beslotenheid, zij had wel 
de geheime anterieure over-
eenkomst ingekeken en con-
stateerde vooral maatwerkaf-
spraken ten gunste van de 
projectontwikkelaar. Zo gaat 
dat dus in Wijdemeren. Een 
parkeernorm die niet klopt, het 
is nu al een parkeerdrama. Te 

weinige sociale woningen en 
zelfs de bomen die ons wat 
privacy zouden moeten bie-
den zijn zonder overleg met 
ons veranderd in veel te lage 
exemplaren. De participatie 
was al om te huilen en nu dit 
er ook nog eens bij. Wat voe-
len wij ons in de steek gelaten 
door CDA, D66, VVD en DB. 
Niet eens de dialoog aan gaan 
en geen bereidheid om alles 
ook voor ons netjes te regelen. 
Dus wees gewaarschuwd, een 
projectontwikkelaar kan 2 hui-
zen opkopen en er zo een flat 
van 100 meter lang en 15 me-
ter hoog inschuiven. Deze co-
alitie bejubelt dat. En nee, wij 
zijn niet tegen bouwen, maar 

dit is echt buiten proporties, 
zo massaal zo dicht tegen het 
bosje van Sprenger en onze 
huizen. Gaan daar straks ook 
de bomen dood door graaf-
werkzaamheden, net zoals 
langs de Tjalk. Waar zit het 
verstand, we zijn vogelvrij 
verklaard door dit soort par-
tijen. Wees gewaarschuwd, 
trap straks niet in die mooie 
verkiezingspraatjes van deze 
coalitiepartijen. Dat is namelijk 
klinkklare kletspraat.

René Hertoge

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur
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Exquise traktaties Voor Thuys
Spieghelhuys start traiteur

Door: Niels van der Horst

NEDERHORST DEN BERG
Het plan was er al langer 
bij Spieghelhuys-eigenaar 
Eelco de Jong. Het was 
wachten op een goeie loca-
tie. Toen de kapsalon op de 
Vreelandseweg 3 vertrok, 
trok traiteur Voor Thuys er 
vlot in. In vijf weken was 
de verbouwing en inrich-
ting een feit. Werknemers 
Marjolein (43) en Jente (24) 
vormen het gezicht van de 
nieuwe onderneming.

Idee
Het was de combinatie van niet 
dicht hoeven als levensmidde-
lenbedrijf, dat er nog geen trai-
teur in het dorp was, de exper-
tise die ze al in huys hadden, 
en het vinden van de juiste plek 
die leidde tot het ontstaan van 
Voor Thuys. “Ja, en de liefde 
voor mooie producten die we 
allemaal hebben,” vulde Jente 
aan. Dat zij en Marjolein hier 
staan, is geen toeval. Jente is 
onderlegd in (online) marketing 
en Marjolein heeft twintig jaar 
bij een slijterij gewerkt.

Producten
“We hebben gezocht naar kwa-
liteitsproducten en -leveran-
ciers met een verhaal,” zei Jen-
te. “En uit de streek komen,” 
voegde Marjolein toe. Zo heeft 
Voor Thuys vlees van boerde-
rij Runderlust uit Nederhorst, 

waar de dieren uitstekend be-
handeld worden. Daarnaast is 
er heerlijke vis uit bijvoorbeeld 
Weesp van Sal-Mon. Zij heb-
ben daar hun zogeheten Smo-
kehouse waar onder andere 
de zalm gerookt wordt. De win-
kel biedt ook top olijfolie. Niet 
uit de buurt maar wel meteen 
de tot de beste van de wereld 
verkozen soort. Ook speciale 
biersoorten ontbreken niet. Zo 
toont het tweetal dames ook 
de twee eigen biertjes: het 
Bergse Blondje en het Bergse 
Bockje. Die komen voort uit 
hun samenwerking met brou-
werij Wispe uit Weesp. Verder 
rondkijkend, zie je exclusie-
ve tonijn, mosselen, wijnen, 
kaasjes. “We willen ook echt 
andere producten aanbieden 
dan een supermarkt,” vertelt 
Jente. Afsluitend wijzen ze op 
de hele mooie bonbons (Glans 
Chocolade uit Breukelen) van 
een oud-collega en inmiddels 
sterrenchef, en de leuke deco-

ratieve accessoires van Leen 
Steen, waar ze een verkoop-
punt van zijn.

Winkel
Je kan van de delicatessen 
bij Voor Thuys ook mooie ca-
deaupakketten samenstellen. 
Verder bieden ze ook heerlijke 
maaltijden aan. Voor slechts 7 
euro heb je keus uit twee maal-
tijden die ook bezorgd kunnen 
worden. Elke woensdag en za-
terdag wisselen ze naar twee 
nieuwe gerechten. Onderge-
tekende sloeg meteen toe met 
een heerlijke zalmlasagna zo-
dat er later die avond niet ge-
kookt hoefde te worden. Wat er 
ook gezellig uit zag, waren de 
zitplekken aan het raam. Bin-
nen, maar ook buiten even lek-
ker zitten en genieten van een 
zeer goede koffie. Met eventu-
eel een heerlijke bonbon van 
sterrenformaat.
Wo-za 12:00-19:00, zo 13:00-
17:00, www.voor-thuys.nl.

   

De hybride warmtepomp
Tussenstap naar minder gas

WIJDEMEREN 
Op dinsdag 1 maart is er 
van 19.30-21.30 uur een 
bewonersavond op het ge-
meentehuis in Loosdrecht.

Klimaatproblemen en de huidi-
ge hoge gasprijzen stimuleren 
ons om minder gas te gebrui-
ken en te zoeken naar alterna-
tieve manieren om onze hui-
zen te verwarmen. Dat is niet 
eenvoudig. De stap van CV 
naar een alternatieve warm-
te oplossing is groot. Wat is 
de beste oplossing of in ieder 
geval een goed alternatief? En 
doen we dat individueel of kie-
zen we voor een coöperatieve 
aanpak?
Het neemt nog wel wat tijd voor 

we hier echt uit zijn met elkaar. 
Maar wat doen we in tussen-
tijd? Welke stappen kunnen we 
nu nemen zonder dat het me-
teen consequenties heeft voor 
toekomstige keuzes? Dinsdag-
avond 1 maart verdiepen we 
ons in de hybride warmtepomp 
als tussenstap naar minder 
gas. De hybride warmtepomp 
werkt op stroom, haalt warmte 
uit de lucht en wordt gekoppeld 
aan je (bestaande of nieuwe) 
CV ketel. De hybride warm-
tepomp zorgt voor een groot 
deel van de warmte in huis. 
De CV-ketel springt bij als het 
buiten heel koud is en voor het 
warme water.
Heeft jouw huis overal wat iso-
latie (in dak, gevel en vloer) en 

dubbel glas? Dan kun jij me-
teen aan een hybride warm-
tepomp. Je CO2 uitstoot voor 
verwarming en warm water 
daalt met zo’n 20%. Nog 2 
pluspunten: je kunt vanaf dit 
jaar tot 30% subsidie krijgen op 
een hybride warmtepomp en je 
energierekening gaat omlaag. 
De eerste ervaring is dat we 
de hybride warmtepomp terug-
verdienen voor we van het gas 
af gaan. Graag gaan we met 
elkaar in gesprek over hybride 
warmtepompen, over kosten 
en opbrengsten, de plannen 
van de Energiecoöperatie voor 
dit jaar en mogelijke samen-
werking met regionale bedrij-
ven. Meld je aan via: www.
ecwijdemeren.nl/aanmelden/.

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

Meenthof 8
1241CP, Kortenhoef
035-6561156

AZIATISCH RESTAURANT 
DYNASTY KORTENHOEF

MENU A (+/2 personen)
Sate
Babi pangang
Kip kerrie
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

MENU B (+/2 personen)
Sate
Babi pangang
Garnalen tjap tjoy
Ossenhaas tipan
Mini loempia

voor 25,- Euro*

met grote rijst 1,00 extra
met grote nasi 2,75 extra
met grote bami 2,75 extra

*Aanbieding geldig tot 22 februari 2022

Dynasty Kortenhoef 
Is op zoek naar een
fulltime kok

Meer informatie 06 119 215 58

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Geweldig!

Focaccia
met gegrilde groente

€ 2,95
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  



Laat iedereen vrij, maar niemand vallen!
Ons ideaal? Een gemeente waarin men-Ons ideaal? Een gemeente waarin men-
sen elkaar de ruimte geven, solidair zijn en sen elkaar de ruimte geven, solidair zijn en 
zorgen voor elkaar. Een gemeente waar zorgen voor elkaar. Een gemeente waar 
mensen die ondersteuning of zorg nodig 
hebben, die ook krijgen. Een inclusieve ge-
meente die meedenkt en regels fair toepast.
Hoe zorgen we daarvoor:
• De toegang tot dienstverlening en zorg is 
laagdrempelig en goed vindbaar. Ook voor 
mensen met laaggeletterdheid, beperkte di-
gitale vaardigheden of een beperking. Zo no-gitale vaardigheden of een beperking. Zo no-
dig met onafhankelijke cliëntondersteuning.dig met onafhankelijke cliëntondersteuning.
• De gemeente biedt een ruimhartig vang-• De gemeente biedt een ruimhartig vang-
net waar de kracht van het eigen sociale 
netwerk van inwoners niet toereikend is.
• Kostendelersnorm wordt afgeschaft met 
oog op armoedebestrijding en woningtekort.oog op armoedebestrijding en woningtekort.
• Waardering voor vrijwilligers en mantel-
zorgers.zorgers.
• Aandacht voor preventie; denk aan (men-
tale) gezondheid, eenzaamheid, schulden tale) gezondheid, eenzaamheid, schulden 
en (herstel van) bestaanszekerheid.en (herstel van) bestaanszekerheid.
• De gemeente ondersteunt - samen met 
vrijwilligers - nieuwkomers met taal en bij-vrijwilligers - nieuwkomers met taal en bij-
scholing voor snelle integratie.scholing voor snelle integratie.

Ons volledige verkiezingsprogramma leest Ons volledige verkiezingsprogramma leest 
u op:

www.wijdemeren.d66.nl 

Wat moet Wijdemeren Wat moet Wijdemeren 
doen voor de zorg?doen voor de zorg?

De PvdA/GroenLinks Wijdemeren wil dat 
de gemeente er ís voor z’n inwoners, ook 
op het gebied van sociaal beleid en zorg. 
Iedereen doet het liefst mee. Werk, school, 
sport, sociale contacten, cultuur, belangrijke
zaken om prettig te kunnen leven. Soms 
hebben mensen daarbij ondersteuning 
nodig. We willen dat gemeentelijke voor-
zieningen gemakkelijk vindbaar en toegan-
kelijk zijn:
• Laagdrempelige en preventieve jeugd-
zorg en wooncomplexen voor begeleid en 
beschermd wonen.
• Meer ontmoetingsplaatsen in de dorpen • Meer ontmoetingsplaatsen in de dorpen 
om eenzaamheid te voorkomen. 
• Dagbesteding in de buurt voor alle mensen
die dat nodig hebben.
• Meer ruimte om mensen te begeleiden 
naar passend (vrijwilligers) werk. 
• Kosten huishoudelijke hulp worden 
(weer) afhankelijk van het inkomen.
• Een gevarieerd aanbod van sport en spel, 
ook voor mensen met een kleine beurs.
• Een fatsoenlijk minimabeleid.
• Een stimulerend kunst- en cultuurbeleid; 
zuinig op onze theaters, bibliotheek, museum
Sypesteyn en verenigingen.
Iedereen is gelukkiger in een gemeente 
waar we het sámen goed hebben.

www.pvda-groenlinks-wijdemeren.nl

Uw lokale huis-aan-huisblad houdt 
u op de hoogte van de komende 
verkiezingen. Vier weken lang.

Deze week gaat het over: zorg.
De weken erop over duurzaamheid 
(23 feb.) en woningbouw (2 maart).
In de week van 9 maart volgt er een 
Verkiezingsspecial. 

Op donderdag  10 maart organiseren
de gemeente Wijdemeren en de
Bibliotheek Gooi en meer tussen
20 en 22 uur een Slotdebat in het 
gemeentehuis. 

Al met al een goede voorbereiding, 
dunkt ons, om met het rode
potlood een juiste keuze te maken. 

Voor vragen kunt u te allen tijde
terecht bij de redactie:

redactie@dunnebier.nl 

De ChristenUnie wil dat de gemeente De ChristenUnie wil dat de gemeente 
weer náást onze meest kwetsbare inwo-weer náást onze meest kwetsbare inwo-
ners gaat staan, op basis van wederzijds ners gaat staan, op basis van wederzijds 
vertrouwen. Ook in onze welvarende ge-vertrouwen. Ook in onze welvarende ge-
meente hebben gezinnen en ouderen hulp meente hebben gezinnen en ouderen hulp 
nodig en leven mensen in (stille) armoede. nodig en leven mensen in (stille) armoede. 
De gemeente draagt de grote verant-De gemeente draagt de grote verant-
woordelijkheid om voor voldoende be-woordelijkheid om voor voldoende be-
schikbare hulp te zorgen, zodat niemand schikbare hulp te zorgen, zodat niemand 
op een wachtlijst hoeft te staan. Ook op een wachtlijst hoeft te staan. Ook 
steunen wij initiatieven van inwoners die steunen wij initiatieven van inwoners die 
heel praktisch voor anderen willen zorgen.heel praktisch voor anderen willen zorgen.
Wij willen:Wij willen:
• Meer aandacht voor het Sociaal Wijkteam: • Meer aandacht voor het Sociaal Wijkteam: • Meer aandacht voor het Sociaal Wijkteam: • Meer aandacht voor het Sociaal Wijkteam: 
verlaag de drempel om hulp te vragenverlaag de drempel om hulp te vragen
• Financiële middelen beschikbaar stellen • Financiële middelen beschikbaar stellen 
voor het huisvesten van inwonersinitia-voor het huisvesten van inwonersinitia-
tieven zoals de Weggeefwinkel in Loosdrechttieven zoals de Weggeefwinkel in Loosdrecht
en de Kledingbank in Kortenhoefen de Kledingbank in Kortenhoef
• De zorgvraag van de inwoners centraal • De zorgvraag van de inwoners centraal 
stellen en bureaucratie verminderen.stellen en bureaucratie verminderen.

In onze dorpen kijken we naar elkaar In onze dorpen kijken we naar elkaar 
om. We doen boodschappen voor de om. We doen boodschappen voor de 
buurvrouw die in quarantaine zit. We buurvrouw die in quarantaine zit. We 
organiseren maaltijden voor ouderen. organiseren maaltijden voor ouderen. 
De ChristenUnie wil deze kracht verster-De ChristenUnie wil deze kracht verster-
ken. Zo zorgen we samen voor elkaar!   ken. Zo zorgen we samen voor elkaar!   

Zie voor ons volledige verkiezingsprogramma:Zie voor ons volledige verkiezingsprogramma:Zie voor ons volledige verkiezingsprogramma:

www.wijdemeren.christenunie.nl

Zorg is vooral ‘de manier waarop’ met zorg-
onderwerpen wordt omgegaan. Te vaak 
wordt óver doelgroepen gesproken en 
besloten in plaats van in samenspraak mét. 
Dat zien wij graag veranderen. Gebruik 
vooral waardevolle ideeën van inwoners. 

Prachtig dat we ouder worden, wij omarmen
onze ouderen. We realiseren ons ook dat onze ouderen. We realiseren ons ook dat 
zij vaak een beroep doen op de maat-
schappij. Door naar elkaar om te blijven 
zien en de menselijke maat niet uit het
oog te verliezen, houden we passende 
zorg bereikbaar. 

Het sociaal domein kent zorgen, niet in het 
minst door krimpende budgetten. Maar: 
Zorgen moet je doen, niet maken. Diegenen
die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben,
behoren die te krijgen. Geen hangmat, 
maar wel een vangnet.

Een hulpvraag mag niet stuiten op een in-
gewikkelde website of een onbereikbare 
overheid. Het moet duidelijk zijn waar je 
terecht kunt met jouw vraag. De menselijke 
maat is voor ons uitgangspunt. Zorg voor 
jong en oud!

www.DeLokalePartij.org

Het CDA is dé lokale partij die opkomt voor 
uw dorpsbelangen. Een partij met ouderen 
voor ouderen, met jongeren voor jonge-voor ouderen, met jongeren voor jonge-
ren, met vrijwilligers voor verenigingen en 
met ondernemers voor ondernemers. 

Omzien naar elkaar en zorgen voor elkaar Omzien naar elkaar en zorgen voor elkaar 
vinden we belangrijk. Wij willen voldoende vinden we belangrijk. Wij willen voldoende 
aandacht voor ouderen, eenzaamheid te-aandacht voor ouderen, eenzaamheid te-aandacht voor ouderen, eenzaamheid te-aandacht voor ouderen, eenzaamheid te-
gengaan en nadenken over dementie en gengaan en nadenken over dementie en 
mobiliteit. Inwoners kunnen vertrouwen op 
goede zorg thuis, voor henzelf en voor de goede zorg thuis, voor henzelf en voor de 
mensen die voor hen zorgen. 

Hoe?
• Realiseren van een multifunctioneel ge-
bouw met consultatiebureau in Kortenhoef.
• De kracht van onze senioren blijven inzet-
ten voor de samenleving.ten voor de samenleving.
• Meer bankjes plaatsen in de openbare 
ruimte.
• Openbare toiletten realiseren in de win-
kelcentra (denk ook aan afspraken met be-
staande ondernemers).staande ondernemers).
• Een dementievriendelijke gemeente worden.
• Een blijvende inzet voor beleid rondom 
het tegengaan van eenzaamheid.
• Ontmoetingsplekken stimuleren, zoals een 
gezamenlijke benedenruimte in zorgcentra.gezamenlijke benedenruimte in zorgcentra.
• Mantelzorgers blijven waarderen en ook 
inhoudelijk ondersteunen.

www.cda.nl/noord-holland/wijdemeren

DorpsBelangen gaat voor een gezonde DorpsBelangen gaat voor een gezonde 
levensloopbestendige gemeente waar levensloopbestendige gemeente waar 
voldoende zorgvoorzieningen voor elke voldoende zorgvoorzieningen voor elke 
leeftijd zijn. Heldere communicatie, korte leeftijd zijn. Heldere communicatie, korte 
wachttijden en snelle zorglijnen vinden wij wachttijden en snelle zorglijnen vinden wij 
belangrijk. Ons sociaal-maatschappelijke belangrijk. Ons sociaal-maatschappelijke 
hart zal zich altijd inzetten om het gemeen-hart zal zich altijd inzetten om het gemeen-
telijke beleid aan te passen als het maar telijke beleid aan te passen als het maar 
enigszins schuurt tegen ondermaatse zor-enigszins schuurt tegen ondermaatse zor-enigszins schuurt tegen ondermaatse zor-enigszins schuurt tegen ondermaatse zor-
ghulpverlening.ghulpverlening.

Wij willen een razendsnel professioneel Wij willen een razendsnel professioneel 
begeleidingstraject voor mensen met begeleidingstraject voor mensen met 
schuldenproblematiek. En indien de enige schuldenproblematiek. En indien de enige 
uitweg: kwijtschelden van schulden. Het uitweg: kwijtschelden van schulden. Het 
voorkomt een alsmaar donker wordende voorkomt een alsmaar donker wordende 
(gezin)situatie waar men niet meer zonder (gezin)situatie waar men niet meer zonder 
hulp uitkomt en torenhoge uitgaven voor hulp uitkomt en torenhoge uitgaven voor 
de gemeente. de gemeente. 

Gevoelens van eenzaamheid en dementie Gevoelens van eenzaamheid en dementie 
treft steeds meer mensen, ook op jongere treft steeds meer mensen, ook op jongere 
leeftijd. We moeten daarom ons inziens een leeftijd. We moeten daarom ons inziens een 
dementie-vriendelijke gemeente willen zijn. dementie-vriendelijke gemeente willen zijn. 
Zo lang mogelijk de regie over je eigen leven Zo lang mogelijk de regie over je eigen leven 
houden en meedoen in de maatschappij is houden en meedoen in de maatschappij is 
gezond en levensverlengend, dit vraagt me-gezond en levensverlengend, dit vraagt me-
demenselijkheid en inzet van ons als samen-demenselijkheid en inzet van ons als samen-
leving. Mantelzorgers en vrijwilligers moeten leving. Mantelzorgers en vrijwilligers moeten 
we daarom zeker koesteren en blijven uitzien we daarom zeker koesteren en blijven uitzien 
naar betere ondersteuning voor hen.naar betere ondersteuning voor hen.

www.dorpsbelangen.nuwww.dorpsbelangen.nu

Ons verkiezingsprogramma vertelt waar wij Ons verkiezingsprogramma vertelt waar wij Ons verkiezingsprogramma vertelt waar wij Ons verkiezingsprogramma vertelt waar wij Ons verkiezingsprogramma vertelt waar wij 
voor staan en gaan, voor u!voor staan en gaan, voor u!voor staan en gaan, voor u!voor staan en gaan, voor u!

De VVD vindt het van groot belang datDe VVD vindt het van groot belang datDe VVD vindt het van groot belang datDe VVD vindt het van groot belang dat
iedereen kan rekenen op de beste zorgiedereen kan rekenen op de beste zorgiedereen kan rekenen op de beste zorgiedereen kan rekenen op de beste zorg
en ondersteuning. En wij steunen zorginitia-en ondersteuning. En wij steunen zorginitia-en ondersteuning. En wij steunen zorginitia-en ondersteuning. En wij steunen zorginitia-
tieven op kleine schaal. De regels voor on-tieven op kleine schaal. De regels voor on-tieven op kleine schaal. De regels voor on-tieven op kleine schaal. De regels voor on-
dersteuning zijn niet voor iedereen goed dersteuning zijn niet voor iedereen goed dersteuning zijn niet voor iedereen goed dersteuning zijn niet voor iedereen goed 
te begrijpen. Daarom heeft de VVD de te begrijpen. Daarom heeft de VVD de te begrijpen. Daarom heeft de VVD de te begrijpen. Daarom heeft de VVD de te begrijpen. Daarom heeft de VVD de 
afgelopen jaren meermaals gepleit voor afgelopen jaren meermaals gepleit voor afgelopen jaren meermaals gepleit voor afgelopen jaren meermaals gepleit voor 
een klantvriendelijker website zodat je snel een klantvriendelijker website zodat je snel een klantvriendelijker website zodat je snel een klantvriendelijker website zodat je snel 
de juiste informatie kan vinden. Als het bij de juiste informatie kan vinden. Als het bij de juiste informatie kan vinden. Als het bij de juiste informatie kan vinden. Als het bij 
voorbeeld niet lekker loopt tussen ouders voorbeeld niet lekker loopt tussen ouders voorbeeld niet lekker loopt tussen ouders voorbeeld niet lekker loopt tussen ouders 
en kinderen, moeten ze op een laagdrem-en kinderen, moeten ze op een laagdrem-en kinderen, moeten ze op een laagdrem-en kinderen, moeten ze op een laagdrem-
pelige manier hulp kunnen zoeken bij de pelige manier hulp kunnen zoeken bij de pelige manier hulp kunnen zoeken bij de pelige manier hulp kunnen zoeken bij de 
gemeente. Je persoonlijke details en pro-gemeente. Je persoonlijke details en pro-gemeente. Je persoonlijke details en pro-gemeente. Je persoonlijke details en pro-
blemen via een online formulier aangeven, blemen via een online formulier aangeven, blemen via een online formulier aangeven, blemen via een online formulier aangeven, 
voelt vaak niet prettig. Daarom wil de VVD voelt vaak niet prettig. Daarom wil de VVD voelt vaak niet prettig. Daarom wil de VVD voelt vaak niet prettig. Daarom wil de VVD 
dat er een zorgcoördinator aangesteld dat er een zorgcoördinator aangesteld dat er een zorgcoördinator aangesteld dat er een zorgcoördinator aangesteld 
wordt met wie je direct contact krijgt.wordt met wie je direct contact krijgt.wordt met wie je direct contact krijgt.wordt met wie je direct contact krijgt.
De zorgcoördinator hoort je verhaal aan, De zorgcoördinator hoort je verhaal aan, De zorgcoördinator hoort je verhaal aan, De zorgcoördinator hoort je verhaal aan, 
legt je de regels duidelijk uit en wijst jelegt je de regels duidelijk uit en wijst jelegt je de regels duidelijk uit en wijst jelegt je de regels duidelijk uit en wijst je
de weg in hoe verder. Het is ook heelde weg in hoe verder. Het is ook heelde weg in hoe verder. Het is ook heelde weg in hoe verder. Het is ook heel
belangrijk dat de gemeente één coördine-belangrijk dat de gemeente één coördine-belangrijk dat de gemeente één coördine-belangrijk dat de gemeente één coördine-
rend hulpverlener regelt, die samen met rend hulpverlener regelt, die samen met rend hulpverlener regelt, die samen met rend hulpverlener regelt, die samen met 
het gezin naar de beste oplossing zoekt. het gezin naar de beste oplossing zoekt. het gezin naar de beste oplossing zoekt. het gezin naar de beste oplossing zoekt. 

www.wijdemeren.vvd.nlwww.wijdemeren.vvd.nlwww.wijdemeren.vvd.nlwww.wijdemeren.vvd.nl

Gemeenteraads
verkiezingen

2022

Op 14, 15 en 16 maart, dat mag u niet missen, zijn de gemeenteraadsverkiezingen.
In Wijdemeren doen 7 partijen mee. Uw huis-aan-huisblad wil zijn bijdrage leveren
aan de communicatie tussen kiezers en partijen. Alle partijen komen aan het woord.
Ze reageren deze week op de vraag: Wat moet Wijdemeren doen voor de zorg?

Gemeenteraads
verkiezingen

2022
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NIEUWSSTER

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

Goede start verkiezingsdebat 
GooiTV
WIJDEMEREN
Vorige week was de op-
name van het eerste ver-
kiezingsdebat voor de ge-
meenteraadsverkiezingen 
van 14, 15 en 16 maart. 
In de bibliotheek Gooi 
en meer kruisten PvdA/
GroenLinks, D66 en de 
ChristenUnie de degens. 
Vanaf woensdag 23 febru-
ari kunt u het gesprek een 
week lang op Ziggo kanaal 
48 en via KPN- kanaal 1432 
op de televisie bekijken. 
Ook te zien op YouTube.

Licht nerveus zoeken Wil-
na Wind (PvdA/GroenLinks), 
Esther Kaper (CU) en Nan-
ne Roosenschoon (D66) hun 
plaats aan tafel. De micro-
foontjes worden opgespeld, 
de cameralieden zoomen in 
op de juiste instelling en pre-
sentatoren Saskia Luijer en 
Herman Stuijver werpen een 
laatste blik op het draaiboek. 
Na een korte terugblik op de 
afgelopen vier jaar bespreekt 
het drietal een aantal stellin-
gen waaruit zou moeten blij-
ken wat de standpunten zijn. 
Nanne Roosenschoon vindt 

dat er best veel bereikt is op 
het gebied van duurzaamheid. 
Het moet nog beter de komen-
de jaren. Dat vinden Wilna en 
Esther ook. Over ’t algemeen 
zijn de verschillen tussen de 
kleine drie niet groot. Al hoor-
de PvdA ‘er Wind bij de oppo-
sitie vanaf 2018, ze voelt zich 
thuis bij de democraten en 
christenen als het maar ‘groen 
en sociaal’ is. Esther Kaper wil 
meer regie op de woningbouw 
en noemt het armoedebeleid 
een speerpunt. Doordat Sas-

kia Luijer de tijd op soepele 
wijze hanteert, krijgt eenieder 
de kans om zich in een dik half 
uur te profileren. Voor de kijker 
een prima kans om een ver-
antwoorde keuze te maken. In 
week 2 maart kunt u de VVD 
en Dorpsbelangen volgen en 
de week erop zijn CDA en De 
Lokale Partij aan de beurt.

FOTO: vlnr: Nanne- Wilna- 
Herman- Saskia- Esther (foto: 
Jurriaan Frenkel Frank)

• 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

LIJST

3
Woning-
zoekenden
kunnen al
40 jaar op
ons bouwen.

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL



>   Boosterbewijs toevoegen 
Ruim 60 procent van alle inwoners van de 

regio Gooi en Vechtstreek haalde een boos-

terprik. Heeft u een boosterprik gehaald? 

Nieuwe vaccinaties worden niet automa-

tisch in de app opgehaald. Om uw booster-

prik toe te voegen aan uw vaccinatiebewijs, 

logt u in bij de coronacheck-app met uw 

DigiD. Klik op het ‘+’teken rechtsboven in de 

app en voeg een vaccinatiebewijs toe. Liever 

op papier? Ga dan naar www.coronacheck.

nl/print en maak opnieuw een vaccinatiebe-

wijs. Uw boosterprik wordt dan ook in uw

papieren bewijs verwerkt.

>   Nieuw op het Steunpunt
Coronazorgen 
Op het Steunpunt Coronazorgen staan tips, 

hulp en informatie over hoe om te gaan met 

gevoelens en zorgen in de coronacrisis.

De website is aangevuld met tips en infor-

matie over het vragen en accepteren van 

hulp. Wat kan jou helpen om toch hulp te 

vragen? Ook staat er nieuwe informatie over 

het oppakken van uw werk nadat u besmet 

bent geweest met het coronavirus.

Kijk op www.steunpuntcoronazorgen.nl. 

>   Fris en fi t de lente in? 
Na het succes van eerdere jaren daagt

GGD Gooi en Vechtstreek u opnieuw uit 

om in maart mee te doen met de actie 

30dagengezonder. U kiest zelf een gezonde 

uitdaging om 30 dagen vol te houden. Denk 

aan elke dag een ommetje, 30 dagen groen-

te en fruit eten, alcoholvrij of elke dag uw 

smartphone een uurtje uit. 90 procent van 

de deelnemers van vorig jaar hield de uitda-

ging vol en heeft er positieve ervaringen aan 

overgehouden. Op www.30dagengezonder.nl

vindt u diverse ideeën voor uitdagingen en 

kunt u zich aanmelden.

>   Coöperatief Zonnestroomproject  
De Energiecoöperatie Wijdemeren start 

een coöperatief zonnestroomproject op 

het dak van Stal Hilverzicht in Loosdrecht. 

De verwachte opwek is 85.248 kWh per 

jaar. Doet u ook mee? Deelnemen kan al 

vanaf 200 euro. De looptijd bedraagt vijftien 

jaar en de terugverdientijd is 8,5 jaar. Meer 

weten? Kom naar het inloopspreekuur op 

19 februari tussen 13.00 en 15.30 uur bij de 

kantine van de rij-hal van Stal Hilverzicht. 

(Nieuw-Loosdrechtsedijk 42). Aanmelden 

kan via info@ecwijdemeren.nl.

Wijdemeren
informeren

Boswandeling Gooi Vecht 
Inclusief
Op zondag 20 februari is er weer een boswande-

ling van Gooi en Vecht Inclusief. Iedereen die mee 

wil is welkom om aan te sluiten. De wandeling 

start om 10.30 uur vanaf het bezoekerscentrum 

van Natuurmonumenten in ’s-Graveland en duurt 

ongeveer 1,5 uur. Aanmelden is niet nodig. 

Bekendmakingen

Op maandag 14, dinsdag 15 en woens-
dag 16 maart zijn de verkiezingen voor 
de leden van de gemeenteraad. 
Uiterlijk woensdag 2 maart worden 
de stempassen bezorgd! 

U ontvangt een stempas als u op woensdag 

16 maart 18 jaar bent en de Nederlandse 

nationaliteit hebt. Ook als u afkomstig bent 

uit een ander EU-land of als u al minimaal

vijf jaar legaal in Nederland woont krijgt u een 

stempas thuis bezorgd. Bewaar de stempas 

goed. Zonder stempas kunt u namelijk niet 

stemmen. 

U ontvangt de stempas op het adres waar u 

op 31 januari 2022 stond ingeschreven. Bent 

u na 31 januari naar Wijdemeren verhuisd? Dan 

krijgt u de stempas van uw vorige gemeente.

U kunt dan niet stemmen in Wijdemeren. 

Op wie stemmen?
In Wijdemeren doen zeven partijen mee aan 

de verkiezingen. Maar hoe weet u nu welke 

partij het beste bij u past? In de komende tijd 

zijn er drie politieke cafés (zie het artikel elders

in deze krant) en is er een slotdebat. Zet 

de data alvast in uw agenda, zodat u straks 

precies weet waar onze politieke partijen 

voor staan.

Slotdebat
Op donderdag 10 maart organiseren bibli-

otheek Gooi en Meer en de gemeente een 

slotdebat met alle politieke partijen in het 

gemeentehuis van Wijdemeren. De zeven 

lijsttrekkers gaan met elkaar de strijd aan over 

onder andere woningbouw in Wijdemeren. 

Heeft u een stelling die u aan de verschillende

partijen wilt voorleggen? Geef het door via 

info@biblitoheekgooienmeer.nl of in de bibli-

otheekvestiging in Loosdrecht of Nederhorst 

den Berg. Het slotdebat begint om 20.00 uur 

en is ook te volgen via een livestream. Houd 

hiervoor de social media-

kanalen van de gemeente in de gaten.

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

16 februari 2022

Kort

#mooiWijdemeren
@sou.besemer

Wijkspreekuur weer
van start

   Stempassen in aantocht! 

Bent u 18 jaar of ouder, wilt u graag 
sporten of meedoen met een culturele 
activiteit, maar blijft er geen geld over 
voor bijvoorbeeld fitness, zwemles, mu-
ziekles, theater- of dansles of voetbal? 
Misschien kan het Volwassenenfonds 
Sport & Cultuur iets voor u betekenen! 
Vanuit dit fonds worden lesgeld en/of 
materialen betaald voor volwassenen 
die leven rond het minimum inkomen.

Voor sport is een maximale bijdrage van 225 

euro per persoon per jaar beschikbaar. Voor

cultuur een maximaal bedrag van 400 euro. 

De vergoeding is bedoeld voor contributie, 

kleding of instrumenten.

Voor wie?
Deelname aan het Volwassenenfonds is be-

doeld voor inwoners uit Wijdemeren van 18 jaar 

of ouder die rond het minimum inkomen leven 

(120% van minimum). Voor jongeren (18-) is 

er het Jeugdfonds sport en cultuur. Meer 

informatie hierover vindt u op

www.wijdemeren.nl/jeugdfonds.

Aanmelden
Wilt u gebruikmaken van het Volwassenen-

fonds? Neem dan contact op met onze 

intermediair via www.wijdemeren.nl/

volwassenenfonds. Met deze intermediair 

kunt u bespreken wat u wilt gaan doen.

Zij regelen vervolgens de aanmelding bij het 

Volwassenenfonds. Nadat uw aanmelding 

rond is, kunt u beginnen bij de sportvereniging 

of organisatie waar de activiteit plaatsvindt.

U hoeft zich verder geen zorgen te maken 

over het betalen van uw bijdrage aan de 

vereniging of organisatie, dat wordt namelijk 

direct door het Volwassenenfonds geregeld.

Sporten of muziek maken, maar een laag inkomen?

Het Volwassenenfonds helpt!



Dorpenteam in 2021

Ruim twee jaar geleden startte ons eigen dorpenteam in Wijdemeren. Dit team 
zorgt ervoor dat het voor inwoners makkelijker is om initiatieven te realiseren 
om zo onze dorpen mooier te maken. 

Dit is in die twee jaar meer dan gelukt. Van initiatieven om onze dorpen in het licht te 
zetten tot een hondenuitrenveld, van een jongerenontmoetingsplek tot het realiseren van 
een duo-fiets. Wat zijn er veel mooie projecten voorbij gekomen. Daar ben ik ontzettend 
trots op! 

Ik ben ongelofelijk blij met de kracht in onze dorpen. Er zijn zoveel betrokken inwoners 
die zich willen inzetten voor al die initiatieven. Als gemeente proberen we de lijnen kort 
te houden en deze initiatieven zoveel als mogelijk te ondersteunen. Maar zonder u, onze 
betrokken inwoners, zijn we nergens. Dank u wel!

We hopen u dit jaar opnieuw te kunnen ondersteunen bij de plannen die u heeft. We 
staan te popelen om samen met u aan de slag te gaan. En als ik de aanvragen van 
het dorpenteam bekijk, beloof ik u dat er voor 2022 een aantal heel mooie projecten 
gerealiseerd gaan worden.

Ik wil alle initiatiefnemers, vrijwilligers en de buitendienst bedanken. Door jullie 
inspanningen van het afgelopen jaar zijn onze dorpen nog een stukje mooier geworden!

In deze special vindt u een greep uit de initiatieven van het afgelopen jaar.

Rosalie van Rijn, Wethouder dorpenbeleid

LOOSDRECHT

Clean Up Wastobbe 
 
Op de bodem van De 
‘Wastobbe’ in de Eerste plas 
ligt veel glas, puin en ander 
afval. Een groep duikers van 
Duikschool Loosdrecht heeft 
twee dagen lang gedoken 
om zo veel mogelijk scherpe 
voorwerpen (zoals kapotte 
flesjes) van de bodem te 
verwijderen. De opbrengst is 
enkele kubieke meters glas 
en ander afval.

AED-netwerk
 
AED’s – een draagbaar 
apparaat dat het hartritme 
kan herstellen bij een hart-
stilstand – zijn ontzettend 
belangrijk bij het redden 
van levens. In Breukeleveen 
zorgde initiatiefnemer Frits 
de Haan samen met andere 
buurtbewoners en met een 
bijdrage uit het dorpenfonds 
ervoor dat er sinds vorig jaar 
een dekkend netwerk van 
AED’s beschikbaar is. Zo is 
er in het hele dorp altijd een 
AED binnen bereik.

BREUKELEVEEN

Duofiets 
 
In mei kwam er in 
Loosdrecht een nieuwe 
Duofiets beschikbaar. De 
duofiets is beschikbaar 
voor mensen met een 
lichamelijke beperking 
en voor mensen met 
dementie en hun man-
telzorgers. Er zijn al 160 
fietsritjes gemaakte met 
de Duofiets!

NEDERHORST DEN BERG

Schone Spiegelplas 

Watersportvereniging De Spiegel zet zich 
in voor een schone Spiegelplas. De vereni-
ging organiseert onder andere een jaarlijk-
se clean-up-actie. Onderdeel van de actie 
is het plaatsen van borden bij de jachtha-
vens en het attenderen van bezoekers op 
het natuurschoon. Vanaf dit jaar krijgen 
de mensen die de plas via de Zanderijsluis 
betreden een stevige zak aangeboden om 
afval netjes in op te bergen. 

NEDERHORST DEN BERG



Wilt u in contact komen met het dorpenteam? Kijk dan op www.wijdemeren.nl/dorpenbeleid

‘Vroeger en Nu’-wandeling 
 
De Historische Kring Nederhorst den Berg heeft 
de ‘Vroeger en Nu’-wandeling uitgebreid met 
18 borden. De 52 borden met foto’s van vroeger 
brengen de historie van het dorp weer tot leven. 
De wandeling kan bij ieder bord worden begon-
nen, er is geen begin- of eindpunt. 

FOTO Ton Keizer

Hondenlosloopveld de Kwakel
 
Eén van de meest gestelde vragen aan de dorpscoördinatoren is de roep om 
losloopveldjes. Naast vele losse aanvragen ontvingen ze ook twee indrukwekken-
de handtekeningenlijsten om de noodzaak te benadrukken. Wat fijn dus dat het in 
2021 is gelukt om het eerste hondenlosloopveld te maken aan De Kwakel!

Bollenlint
 
Het bollenlint op het 
Noordeinde was het 
afgelopen jaar erg indruk-
wekkend! Veel mensen 
stopten even om te 
genieten  van de bloe-
menpracht. Dit jaar heeft 
de initiatiefnemer het lint 
aan bloemen een flink 
stuk uitgebreid. Dat wordt 
nóg meer genieten in het 
voorjaar!

Afvalstation 

Het afvalstation op het 
Vuntusplein kon volgens 
bewoners wel een opfris-
beurt gebruiken. Het dor-
penteam knapte samen 
met die bewoners het 
plantsoen op en plaatste 
de containers onder-
gronds. Het eindresultaat 
is een groot verschil met 
hoe het er eerder uit zag.

NEDERHORST DEN BERG

Toffe Peren 

In maart startte in Kortenhoef het kookproject Toffe Peren. Daarbij 
verzorgen twintig vrijwilligers van allerlei leeftijden iedere woensdag 
een heerlijke maaltijd voor dertig gasten, en die vrijwilligers brengen 
deze maaltijd ook rond. Afgelopen jaar zijn er al zo’n 1300 maaltijden 
bereid en rondgebracht.

KORTENHOEF

’S GRAVELAND

KORTENHOEF

OUD-LOOSDRECHT

2021 voor het dorpenteam

Het dorpenteam zorgde samen met alle bewoners 
voor de realisatie van veel mooie projecten en 
initiatieven. Hoe hebben zij zelf 2021 ervaren?

Dorpscoördinator Bas Immerzeel 
‘2021 was voor mij het jaar van de aanpak, veel inwoners met ideeën die 

snel en praktisch tot uitvoer gebracht konden worden. Concrete acties 

zoals de clean-up van SLOEP, WSV De Spiegel en de Wastobbe zijn vaak de 

leukste dagen om te ondersteunen én zelf mee te helpen. Je komt zo op 

de leukste plekken, leert enorm veel over de geschiedenis van het gebied 

en het zijn projecten waar iedereen plezier van heeft!’

Dorpscoördinator Saskia Hille 
‘Samen met je buren en de gemeente een saai plantsoen omtoveren 

tot een mooie buurttuin die gezamenlijk wordt onderhouden, wat een 

succesformule! Met ruim 200 projecten is De Appelboom inmiddels niet 

meer weg te denken uit onze gemeente. Ook dit jaar hebben we weer een 

heel aantal Appelboomprojecten met jullie mogen aanleggen. Wat een 

feestje! En de aanvragen blijven binnenkomen. Inmiddels is er een lange 

wachtlijst. We willen dit jaar weer zoveel mogelijk appelboomprojecten 

aanleggen, maar kunnen helaas niet alles oppakken.’

Sociaal makelaar Simone van der Sluijs 
‘Met open armen ben ik afgelopen juli ontvangen in de Gemeente 

Wijdemeren, ook door de vele vrijwilligers, organisaties en bewoners. Met 

veel plezier en enthousiasme heb ik kennis gemaakt met bewoners en 

activiteiten. Ik heb gewerkt aan het maken van goede koppelingen, het 

onderhouden van contacten en het bieden van ondersteuning.’

Beheerder website De Appelboom Titia Andreas-Watergeven
‘Het ‘watergeefproject’ was in 2021 weer een groot succes! Participanten 

kunnen een tegemoetkoming voor het waterverbruik en/of materialen 

aanvragen, zoals bijv. een waterslang of een sproeier. We vinden het 

fijn dat jullie zo betrokken zijn, en een succes willen maken van de 

Appelboomprojecten!’

Meer initiatieven zien? Kijk op www.deappelboom.nl



Waar mogelijk zijn er ook veel 

Appelboomprojecten onder-

steund en aangelegd. Natuurlijk 

weer samen met de mannen 

van de buitendienst. Zonder 

hen was dit niet  

mogelijk geweest! Fijn om zo 

met elkaar de leefomgeving 

mooier en beter te maken.

Dorpenteam in 2021

Kunstwerk VRIJHEID  
 
Wat een uniek, adembenemend en bijzonder mooi project! Samen 
met ruim 1500 kinderen van zeven bassischolen, vijf kunstenaars en 
een heleboel vrijwilligers, zorgde het dorpenteam voor het kunst-
werk VRIJHEID. Afgelopen december kon iedereen ervan genieten 
in De Porseleinhaven, als onderdeel van de Licht- en Kunstroute 
in Oud-Loosdrecht. Saskia Hille, dorpencoördinator, wil VRIJHEID 
eigenlijk langer laten schitteren en is op zoek naar geschikte locaties. 
Heeft u een mooie zichtlocatie, of weet u er één? Stuur dan een 
e-mail naar s.hille@wijdemeren.nl 

Dorpsavond 

Ankeveen is het enige dorp waar het dorpenteam 
samen met de inwoners een dorpsavond organiseerde 
om gezamenlijk het dorpsbudget uit te geven. Van de 
tien ingediende projecten, ontvingen zeven initiatieven 
het afgelopen jaar al een bijdrage en/of ondersteuning. 

ANKEVEEN

ANKEVEEN

KORTENHOEF

OUD-LOOSDRECHT



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

’s-Graveland
- Noordereinde 20: maken muurdoorbraak en

   plaatsen dakraam, zaakkenmerk Z.70326 

   (29.01.22)

- Zuidereinde 74d: bouwen steiger,

   zaakkenmerk Z.70496 (07.02.22)

Kortenhoef
- Kromme Rade 1: bouwen dakopbouw,

   zaakkenmerk Z.70359 (31.01.22)

- Moleneind 33: vervangen botenhuis en uitbreiden

   woning, zaakkenmerk Z.70313 (28.01.22)

- Wilhelminahof 1: plaatsen dakopbouw en 

   herisoleren woning, zaakkenmerk Z.70451 

   (06.02.22)

Loosdrecht
- Heulakker 5: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.70429 (03.02.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 103b: wijzigen

   clubhuis, zaakkenmerk Z.70506 (08.02.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 112a: verbouwen

   woning, zaakkenmerk Z.70358 (31.01.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 161 en 163: vernieuwen

   steiger, zaakkenmerk Z.70490 (07.02.22)

- Rading 52: plaatsen dakopbouw,

   zaakkenmerk Z.70388 (01.02.22)

- Rembrandtlaan 1: vervangen kozijnen,

   zaakkenmerk Z.70479 (07.02.22)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 8: plaatsen zonnepanelen, 

   zaakkenmerk Z.70322 (28.01.22)

- Hoepelbuigerslaan 3: maken uitbouw

   voorgevel, zaakkenmerk Z.70293 (27.01.22)

- Johannes Bosboomlaan 9 en 11: vervangen 

   dakkapel, zaakkenmerk Z.70497 (07.02.22)

- Overmeerseweg 131: uitbreiden woning, 

   zaakkenmerk Z.70295 (27.01.22)

- Platanenlaan 60: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.70303 (27.01.22)

- Vaartweg 24: plaatsen vlonder,

   zaakkenmerk Z.70437 (04.02.22)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

telefoonnummer 14 035. U kunt geen bezwaar

maken tegen een aanvraag omgevingsvergunning. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

’s-Graveland
- Noordereinde 17: verbouwen woning,

   zaakkenmerk Z.68277 (08.02.22)

Kortenhoef
- Oranjeweg 67: wijzigen constructie t.b.v

   vergunningvrije uitbouw,

   zaakkenmerk Z.69924 (01.02.22)

Loosdrecht
- Beukenlaan 61: plaatsen twee dakkapellen, 

   zaakkenmerk Z.69562 (08.02.22)

- Berkenlaan 19: plaatsen twee dakkapellen, 

   zaakkenmerk Z.69776 (28.01.22)

- Bremlaan 3: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.68391 (28.01.22)

- ’s-Gravelandsevaartweg 9a: bouwen woning,

   zaakkenmerk Z.69171 (08.02.22)

- Oud-Loosdrechsedijk 30a: maken uitweg, 

   zaakkenmerk Z.70068 (03.02.22)

- Taxuslaan 22: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.69394 (27.01.22)

- Trekpad 25: vervangen beschoeiing,

   zaakkenmerk Z.69361 (08.02.22)

Nederhorst den Berg
- Vaartweg 25: realiseren vlonder,

   zaakkenmerk Z.70122 (31.01.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Bouwen en wonen

Bekendmakingen 16 februari 2022

Contact met bewoners is voor onze 
politie, brandweer en boa’s van groot 
belang. Helaas gooide corona de afge-
lopen tijd roet in het eten, maar vanaf  
februari gaan de inloopspreekuren vei-
ligheid weer van start. 

Politie, brandweer en boa’s staan dan klaar 

om al uw vragen over (brand)veiligheid en 

leefbaarheid in de wijk te beantwoorden.

Zij kijken ernaar uit om weer fysiek en op

een laagdrempelige manier verbinding te 

vinden met u.

Tijden en locaties
Heeft u vragen over veiligheid en leefbaar-

heid aan wijkbrandweer, wijkagent, boa en/of 

dorpscoördinator? Kom dan langs op een van 

de onderstaande data en tijdstippen:

Kortenhoef en ’s-Graveland: 
Laatste dinsdag van de maand van 14.00-

15.00 uur. 

Brandweerkazerne, Eslaan 2A,’s-Graveland.

Nederhorst den Berg en Ankeveen: 
Laatste woensdag van de maand van 14.00-

15.00 uur.

Sociaal cultureel centrum, Blijklaan 1,

Nederhorst den Berg.

Loosdrecht: 
Laatste donderdag van de maand van 14.00-

15.00 uur.

Bibliotheek Loosdrecht, Tjalk 41, Loosdrecht.

Wijkspreekuur weer van start!

Sinds begin deze maand staat de nieuwe
website voor de Aanpak Oostelijke 
Vechtplassen online. Net als voorheen te 
vinden via www.vechtplassen.nl. Heeft u 
nog mooie foto’s die we op de site kunnen 
gebruiken? Stuur ze in en maak kans op een 
cadeaubon. 

Op de nieuwe website heeft elk project een 

eigen pagina gekregen: met actuele info, 

achtergronden, een planning en contactge-

gevens van de betrokken projectleider.

Ook de nieuwsrubriek springt direct in ‘t oog. 

Zo bent u snel en direct op de hoogte van 

activiteiten, effecten en de resultaten van de 

aanpak.

Win een cadeaubon 
Het gebied rond de Loosdrechtse Plassen is 

prachtig. Dat willen we terug laten komen 

op onze website. Dus heeft u foto’s die goed 

passen bij de sfeer, logisch aansluiten bij een 

bepaald project of thema of anderszins de 

moeite van het publiceren waard zijn?

We ontvangen ze graag! De mooiste foto’s 

plaatsen we online. Als u naast locatie ook 

uw naam en e-mailadres vermeldt, dan 

maakt u kans op een cadeaubon!

Mail uw foto’s naar:

secretariaat_OVP@noord-holland.nl.

We zijn benieuwd!

Zeg nou zelf...
Heeft u opmerkingen, tips of suggesties over 

de nieuwe website? Mist u informatie, ziet u 

verbeterpunten of heeft u een interessante 

casus om te delen of gewoon een goed 

idee? Laat het ons weten via

secretariaat_OVP@noord-holland.nl.

In de Aanpak Oostelijke Vechtplassen werken 

21 partners samen aan ruim 25 projecten 

die samen de natuur, de waterkwaliteit en 

de recreatiesector in dit unieke beschermde 

natuurgebied verbeteren.

Aanpak Oostelijke Vechtplassen: nieuw jaar, nieuwe site

Wijdemeren
informeren
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We moeten af van het aardgas, maar 
hoe? De gemeente heeft Ankeveen, 
Nieuw-Loosdrecht noord, Kortenhoef 
noord en de Blijkpolder in Nederhorst 
den Berg aangewezen als zogenaamde 
verkenningsbuurten. In deze buurten 
onderzoeken we wat de beste alterna-
tieven voor aardgas zijn. We zijn daar-
voor nog op zoek naar buurtverkenners 
die zich het komende jaar minimaal één 
dag in de week, tegen een redelijke ver-
goeding, willen inzetten. 

Als buurtverkenner legt u contacten met en 

tussen bewoners. U organiseert buurtavonden

om in gesprek te gaan over warmteoplossingen

samen met experts. U bent de schakel tussen 

bewoners, de gemeente, energiecoöperatie 

en andere betrokken partijen zoals Liander en 

Waternet. U kunt organiseren, netwerken en 

communiceren en wilt zich graag inzetten en 

zorgvuldig stappen zetten om Wijdemeren 

duurzamer te maken.  

Aanmelden
Denkt u dat u kunt bijdragen aan de uitdaging 

om van het aardgas af te stappen? Meld u 

dan aan bij de energiecoöperatie Wijdemeren 

via info@ecwijdemeren.nl of bel naar 06 12 

39 53 94 (Anne-Marie Poorthuis). 

Wilt u zich inzetten om uw buurt aardgasvrij te maken?
Word buurtverkenner 
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>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 24: uitbreiden 

   verpleeghuis de Beukenhof,

   zaakkenmerk Z.69305 (28.01.22)

>  Opschorten beslistermijn

Kortenhoef
- Dopheigang 5 t/m 9: plaatsen opbouw op 

   bestaande uitbouw, zaakkenmerk Z.67276 

   (30.01.22)

De termijn wordt tot 14 maart 2022 opgeschort.

Tegen een besluit tot het opschorten van de 

beslistermijn is in principe geen bezwaar of 

beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

>  Publicatie Vaststelling 
Omgevingsvisie Wijdemeren 2040

Omgevingsvisie Wijdemeren 2040 
Burgemeester en wethouders maken bekend 

dat bij besluit van 16 september 2021 de ge-

meenteraad van Wijdemeren de Omgevings-

visie Wijdemeren 2040 heeft vastgesteld. 

Deze Omgevingsvisie loopt vooruit op de 

Omgevingswet die naar verwachting in het 

najaar van 2022 in werking treedt.

Omdat de Omgevingswet nog niet in werking 

is getreden, moet deze omgevingsvisie worden 

opgevat als een structuurvisie als bedoeld in 

artikel 2.1 Wet ruimtelijke ordening.

Tot standkoming van de visie.
Over hoe de leefomgeving er in Wijdemeren 

2040 moet gaan uitzien is met inwoners, 

ondernemers, bedrijven, stakeholders en 

raadsleden van gedachten gewisseld over 

keuzes en dilemma’s. Onder andere tijdens 

dorpsavonden, interactieve ateliers, consul-

tatierondes, met behulp van ”Wijdemeren 

verrijkt “ een online platform. De opgehaalde 

ideeën en meningen vertaalden wij naar de 

‘Omgevingsvisie Wijdemeren 2040’.

Waar gaat de Omgevingvisie over?
De Omgevingsvisie  Wijdemeren 2040 is het 

nieuwe, integrale strategische beleidsdocument

voor de fysieke leefomgeving van Wijdemeren.

De Wijdemeerse omgevingsvisie is de komende

jaren onze gids voor ruimtelijke maatschappe-

lijke vraagstukken en geeft ruimte aan initiatieven

uit de samenleving of markt. 

De uitkomst is dat we inzetten op drie kern-

opgaven: het creëren van een ge¬zonde en 

vitale leefomgeving in de kernen, het bieden 

van ruimte voor ondernemerschap, versterken 

van de bereikbaarheid en niet in de laatste 

plaats het vormgeven van een waardevol

natuur- en buitengebied. Deze lijnen zijn in onze

omgevingsvisie verder uitgewerkt en vertaald 

in strategische keuzes en gebiedsopgaven. 

We werken daarbij continu aan nieuwe vormen

van democratie, lokale beleidsontwikkeling en 

samenwerking tussen overheden, samenleving,

maatschappelijke organisaties en markt. Zoals 

gezegd: samen maken we de omgeving en 

als gemeente zien we het als onze taak daarin 

zowel te faciliteren, regisseren, investeren als 

te initiëren.

Tegen de vastgestelde omgevingsvisie staat 

geen beroep open.

De Omgevingsvisie is te vinden op:

www.ruimtelijkeplannen.nl,

NL.IMRO.1696.SV0200OVWijdmn2020-va01. 

Ook zijn de stukken digitaal op te vragen via 

info@wijdemeren.nl. 

>  Ontwerpbesluit omgevings-
vergunning en ontwerpbesluit 
verklaring van geen bedenkingen 
perceel Slotlaan 4 te Nederhorst 
den Berg

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren

maken bekend dat zij het voornemen hebben 

om een omgevingsvergunning te verlenen 

voor het verbouwen van het kasteel in 14 

woningen, het bijgebouw naar 3 woningen en 

bouwen van een brug en tuinhuis.

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

• het bouwen van een bouwwerk

• het gebruiken van gronden of bouwwerken 

   in strijd met een bestemmingsplan

• het wijzigen van een rijksmonument

Voor deze aanvraag geldt de uitgebreide 

voorbereidingsprocedure. Om die reden heeft 

de gemeenteraad een ontwerpverklaring van 

geen bedenkingen afgegeven voor bovenge-

noemd plan op 16 december 2021. 

Inzage
De ontwerpbesluiten liggen vanaf 17 februari 

2022 gedurende zes weken ter inzage. U kunt 

het ontwerpbesluit omgevingsvergunning 

inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl door te 

zoeken op Slotlaan 4, Nederhorst den Berg. 

Het planidentificatienummer is:

NL.IMRO.1696. OV34Slotlaan42021-on02 

Eventueel kunt u een afspraak maken voor het 

inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt 

u een schriftelijke zienswijze op het ontwerp-

besluit omgevingsvergunning indienen bij het 

college van burgemeester en wethouders van 

Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

Een zienswijze op het ontwerpbesluit verklaring

van geen bedenkingen kunt u indienen bij de 

gemeenteraad van Wijdemeren, Postbus 190, 

1230 AD Loosdrecht. 

U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen.

Hiervoor kunt u een afspraak maken door te 

bellen naar telefoonnummer 14 035.

>  Ontwerp weigeringsbesluit
omgevingsvergunning en ont-
werp weigeringsbesluit verklaring 
van geen bedenkingen perceel 
Middenweg 100, Nederhorst den 
Berg

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren

maken bekend dat zij het voornemen hebben 

om de omgevingsvergunning voor het 

afwijken van het bestemmingsplan voor het 

bouwen van twee woningen op Middenweg 

100 in Nederhorst den Berg te weigeren.

Het ontwerp weigeringsbesluit betreft de 

volgende onderdelen:

• het gebruiken van gronden of bouwwerken 

in strijd met een bestemmingsplan

Voor deze aanvraag geldt de uitgebreide 

voorbereidingsprocedure. Om die reden heeft 

de gemeenteraad geweigerd een ontwerp-

verklaring van geen bedenkingen af te geven 

voor bovengenoemd plan op 10 juni 2021.

Inzage
De ontwerp weigeringsbesluiten liggen 

vanaf 17 februari 2022 gedurende zes weken 

ter inzage. Eventueel kunt u een afspraak 

maken voor het inzien van de stukken op het 

gemeentehuis.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt 

u een schriftelijke zienswijze op het ontwerp 

weigeringsbesluit omgevingsvergunning 

indienen bij het college van burgemeester en 

wethouders van Wijdemeren, Postbus 190, 

1230 AD Loosdrecht.

Een zienswijze op het ontwerp weigeringsbesluit

verklaring van geen bedenkingen kunt u indienen

bij de gemeenteraad van Wijdemeren,

Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. 

Hiervoor kunt u een afspraak maken door te 

bellen naar telefoonnummer 14 035.

>  Ontwerpbestemmingsplan 
Secundaire ontsluiting Châlet 
Parc De Vechtoever, Nederhorst 
den Berg 

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren

maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet 

ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht bekend dat 

het ontwerpbestemmingsplan ‘Secundaire 

ontsluiting Châlet Parc De Vechtoever’ in 

Nederhorst den Berg ter inzage ligt.

Het plan
Met het bestemmingsplan wordt geregeld dat 

châlet parc De Vechtoever gebruik kan maken 

van een secundaire ontsluiting. De ontsluiting

is een al bestaande toegang die wordt gebruikt

ten behoeve van de aan- en afvoer van chalets,

grond en stelconplaten e.d., voor nooddiensten

en voor de aan- en afvoer van propaan. Ook 

de locatie van de propaantanks wordt met dit 

bestemmingsplan vastgelegd. 

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, met de daarbij 

behorende stukken, ligt vanaf 17 februari 2022 

gedurende zes weken ter inzage. U kunt het 

bestemmingsplan inzien op

www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op 

Eilandseweg 32.

Het planidentificatienummer is:

NL.IMRO.1696. BP9900Eilweg322021-on00. 

Eventueel kunt u een afspraak maken voor het 

inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt 

u een schriftelijk zienswijze op het bestem-

mingsplan indienen bij de gemeenteraad van 

Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. 

U kunt zienswijzen ook mondeling indienen. 

Hiervoor kunt u een afspraak maken door te 

bellen naar telefoonnummer 14 035

. >  Verkeersbesluiten

Nederhorst den Berg
- T.h.v. Anton Mauvelaan 18: aanleggen

   gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, 

   (bij GPP met aanvrager) (03.02.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader
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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) 

Verkeer
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Met drie Politieke Cafés naar de verkiezingen
WIJDEMEREN
De aanloop naar gemeen-
teraadsverkiezingen kan 
ook gezellig zijn. Want dat 
is de bedoeling van de Po-
litieke Cafés die op stapel 
staan. Zoals het politici 
betaamt zal er ook in deze 
setting voor eigen paro-
chie worden gepredikt en 
zal er als altijd worden ge-
debatteerd. Maar ook zal er 
worden gezongen en ge-
speeld. En dit alles in een 
informele sfeer en onder 
het genot van een warm of 
koud drankje.

Drie avonden
De politieke cafés zijn op vrij-
dag 25 februari, woensdag 2 
maart en zaterdag 12 maart, 
steeds om 20.00 uur. Locatie: 
Hotel & Partycentrum De Drie 
Dorpen in Ankeveen. De aan-
vankelijke data zijn gewijzigd, 
omdat de zondagen onge-
schikt bleken.

Talkshow
De Politiek Cafés hebben 
de vorm van een talkshow: 
een presentator, gasten, si-
de-kicks, muzikanten en het 
gerinkel van glazen. Herman 
Stuijver zal presenteren, de 
gasten doen hun verhaal, 
oud-burgemeester Wim Ko-
zijn zal vanaf de zijlijn inter-
veniëren, de muzikanten zor-
gen voor adempauzes en de 
dames en heren van De Drie 
Dorpen bezorgen de drankjes.

Thema’s
In het eerste Café, 25 februa-
ri, zullen alle lijsttrekkers aan-
wezig zijn. Ze pitchen elk hun 
gedachtengoed, gevolgd door 
commentaar en debat. Tijdens 
de andere twee Cafés zullen 
thema’s domineren. Er is dan 
ook ruimte voor andere gasten 
dan alleen politici. De thema’s 
worden later bekendgemaakt.

Muziek
In alle afleveringen zal Het 
Prettig Kwartet, een zang-

groep onder leiding van Ben 
Groenendijk, muzikaal openen 
en sluiten. Verder zullen de 
volgende artiesten optreden: 
25/02: Derk de Kloet, 02/03: 
Melanie Ryan, 12/03: Roos 
Klaassen en Henk van ter 
Meij.

Entree
De politieke cafés zijn vrij toe-
gankelijk. Een vrijwillige bij-
drage is niet verboden. Verder 
gelden de coronaregels die 
voor theaters en horeca gel-
den, waarover bij het schrijven 
van dit bericht nog onvoldoen-
de bekend is.

Prettige Voorstelling
De Politiek Cafés worden ge-
organiseerd door de Stichting 
Prettige Voorstelling. Het is 
een nog piepjonge Stichting 
die zich wil toeleggen op sa-
menkomsten die het nuttige 
met het aangename vereni-
gen. Het plan is ook in het 
najaar van 2022 een serie ca-
fébijeenkomsten te organise-

ren, los van de politiek. De be-
stuursleden zijn Judith Voigt, 
Herman Stuijver en oprichter 

Ben Groenendijk. De Stichting 
is te bereiken via prettigevoor-
stelling@gmail.com.

DE PASVORM SPECIALIST

“De nieuwe voorjaar/zomer 2022 collectie ademt 
pure levensvreugde uit en nodigt uit tot bewegen.  
Solidus inspireert met een buitengewone 
materiaal- en kleurmix. Ruitvormige stiksels, 
vlecht en prints als all-over of als combi in zachte 
pasteltinten zijn de musthaves voorjaar/zomer 
2022. Ontdek onze feel good collecties en kies 
voor het beste comfort!” 

Solidus produceert al meer dan 100 jaar modische 
comfortschoenen met uitneembaar voetbed voor 
normale, brede en gevoelige voeten.

GEORGE In DER MAuR BETERLOPEnWInKEL
Koningin Wilheminaweg 497
Groenekan utrecht, 030 - 2040612

Openingstijden: 
Maandag t/m zaterdag 08:30 - 17:00 uur

WWW.BETERLOPEnWInKEL.nL 
WWW.BETERLOPEnWEBWInKEL.nL
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Gun jezelf 
HET BESTE COMFORT

UITNEEMBAAR 
VOETBED

verwisselbaar met uw
eigen steunzool

ZACHT EN SOEPEL
zodat er bij het dragen

niets drukt

OPTIMALE DEMPING
voor een geweldig
loopcomfort zonder
vermoeide voeten

IDEALE
ONDERSTEUNING

door het ergonomische
voetbed met natuurlijke

afrolfunctie

PERFECTE PASVORM
door verschillende

wijdtes én halve
lengtematen

Pijn tijdens het lopen?

Dat mag niet aan de schoen liggen! Voor gevoelige 
voeten is er de Solicare Soft lijn met speciaal 
ontwikkelde leesten die voeten en tenen extra 
bewegingsruimte geven. Stretch zorgt voor de 
ideale drukverdeling bij gevoelige zones (hallux 
valgus, hamertenen). De zachte, ademende 
en afwasbare voering zorgt voor het perfecte 
voetklimaat.

     NAADLOOS               ACTIEF ADEMEND                STRETCH                  ANTISEPTISCH
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ontwikkelde leesten die voeten en tenen extra 
bewegingsruimte geven. Stretch zorgt voor de 
ideale drukverdeling bij gevoelige zones (hallux 
valgus, hamertenen). De zachte, ademende 
en afwasbare voering zorgt voor het perfecte 
voetklimaat.

     NAADLOOS               ACTIEF ADEMEND                STRETCH                  ANTISEPTISCH
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IEDEREEN lekker lopen!
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• stimuleert een gezonde lichaamshouding
• voorkomt het doorzakken van de voet
• absorbeert schokken en verdeelt de druk
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THE SUMMER IS

magic

FEEL GOOD 
SCHOENEN          v� r mij  
gemaakt

DE PASVORM SPECIALIST
“De nieuwe voorjaar/zomer 2022 collectie ademt pure 
levensvreugde uit en nodigt uit tot bewegen.  Solidus 
inspireert met een buitengewone materiaal- en kleurmix.  
Ruitvormige stiksels, vlecht en prints als all-over of als 
combi in zachte pasteltinten zijn de musthaves voorjaar/
zomer 2022.  Ontdek onze feel good collecties en 
kies voor het beste comfort!” 

Solidus produceert al meer dan 100 jaar 
modische comfortschoenen met 
uitneembaar voetbed voor normale, 
brede en gevoelige voeten.
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Gun jezelf 
HET BESTE COMFORT

UITNEEMBAAR 
VOETBED

verwisselbaar met uw
eigen steunzool
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Voorronde voorleeswedstrijd in Wijdemeren
Door: Kim Tomeï

LOOSDRECHT
Zaterdag 12 februari werd 
in de bibliotheek de lokale 
vervolgronde van de Na-
tionale voorleeswedstrijd 
gehouden. De jury had de 
zware taak om slechts één 
deelnemer aan te wijzen 
voor de Provinciale ronde 
in maart.

Rond 14.30 uur zat de biblio-
theek aan de Tjalk vol met 
winnaars. Er waren 7 kinde-
ren uit de regio aanwezig. Zij 
hadden de voorleeswedstrijd 
op hun basisschool gewon-
nen en mochten nu meedoen 
aan de vervolgronde. In onze 
regio werd deze ronde geor-
ganiseerd in de Loosdrechtse 
bibliotheek. Er waren kinderen 
uit onze gemeente, maar ook 
uit Bussum, Eemnes en Mui-
derberg. Alle kinderen hadden 
support mee. Helaas was er, 
vanwege de coronamaatre-
gelen, minder ruimte voor pu-
bliek dan normaal. Evengoed 
was het een leuk gezelschap. 
Naast familie en vrienden, kon 
een enkele deelnemer zelfs 
rekenen op steun van haar 
groepsleerkracht.

Alle schoolkampioenen za-

ten in het publiek, onrustig 
wachtend op hun beurt. Een 
enkeling uit Muiderberg was 
zó zenuwachtig, dat hij steeds 
zijn eigen tekst doorlas, terwijl 
anderen aan het voorlezen 
waren. Saartje mocht als eerst 
met een prachtige tekst uit 
het boek ‘Gebroeders Leeu-
wenhart’ van Astrid Lindgren. 
Saartje was blij dat ze als eer-
ste was, ze kon de rest van de 
middag ontspannen luisteren 
naar de andere verhalen. Het 
niveau was hoog en de kinde-
ren lazen verbazingwekkend 
goed voor. Ouders, andere 
aanwezigen en de jury droom-
den geregeld weg bij alle 
mooie teksten. Elk kind vertel-
de voor het voorlezen, kort wat 
hem of haar zo aangetrokken 
heeft in het gekozen boek. 
Opvallend genoeg blijkt ‘her-
kenbaarheid’ een voorname 
reden. Realistische verhalen, 
daar ligt bij deze deelnemers 
een duidelijke voorkeur.

Jury
Nadat de laatste deelnemer 
had voorgelezen, trok de jury 
zich terug voor een lang be-
raad. Voor alle aanwezigen 
stond koffie, thee, limonade en 
wat lekkers klaar. De deelne-
mers moesten duidelijk even 
ontladen. Er werd druk geappt, 

er werden grapjes gemaakt, 
rondgelopen, soms zelfs een 
filmpje op ‘Tiktok’ geplaatst. 
De jury bestond uit onderwijs-
wethouder Jos Kea, Marianne 
Visser, vrijwilliger van Ouders 
& Co en bibliotheekmedewer-
ker Koen, die in de bibliotheek 
vooral druk is met het ‘Bieb-
lab’ waarbij kinderen onder 
andere kennis kunnen maken 
met 3D printers en robots pro-
grammeren. Na 30 minuten 
was de jury klaar met overleg-
gen en kwam het hoge woord 
eruit: Ayrton uit Muiderberg 
won deze race.

Goed voorbereid
Ayrton las voor uit ‘Furie’ van 
Chris Wooding. Hij was ver-
baasd en heel blij. Op de 
vraag of hij deze overwinning 
verwacht had, schudde hij he-
vig van niet. Hij was zelfs bang 
dat zijn boek niet goed geko-
zen was, omdat deze eigenlijk 
voor oudere kinderen geschre-
ven is. Dat hij de wedstrijd en 
zijn deelname serieus neemt 
bleek later wel, want hij ver-
trouwde ons toe dat hij al weet 
uit welk boek hij voor wil lezen 
in de finale, mocht hij dat be-
reiken. We wensen Ayrton veel 
succes toe.

   

CLUB 4711
Uitslag + stand wintertoer-
nooi Biljartclub 4711
Maandag 7 febr.: K. Jacobs – 
J. van Greuningen 3-1, A. de 
Bruin – M. Zieleman 3-0, W. 

Clements – E. Vernooij 0-2
Stand aan kop: Mw. T. Bos 12-
35, K. Jacobs 12-29, Mw. D. 
Giavarra 12-26

Uitslag BV Overmeer tegen 
Biljartclub 4711: 3-7
Vrijdag 11 febr.: W. Clements 
– M. Zieleman 0-3, M. Ver-
laan – A. de Bruin 0-2, P. van 
’t Klooster – K. Jacobs 0-2, H. 
v.d. Berg – Mw. T. Bos 3-0

Programma + contact
Donderdag 17 febr. 19.30 
uur: onderlinge competitie 
BV Overmeer, vrijdag 18 febr. 
14.30 – 20.30 uur: vrij biljar-
ten + klaverjassen (bar open), 
maandag 21 febr. 19.30 uur: 
wintertoernooi Biljartclub 4711
Contact: 06.20.40.80.58

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

Schnitt-
broodjes

Winterse 
krentenpoffen 

Sovital

Geldig van donderdag 3 t/m zondag 20 februari.

WWW.BAKKERJEROEN.NL

eroen
Skislofjes

3+1
GRATIS

broodjes

Winter&spelenWinter&spelenWinter&spelen

3+1
GRATIS

3+1
GRATIS

VAN € 3,50VOOR 
€  2,95

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.

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NLLINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

WINKELWINKEL   
RADING 46 A  
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68
  
SLAAP EXPERIENCE LOODSSLAAP EXPERIENCE LOODS
(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

BELEEF HET ULTIEME SLAAPCOMFORT

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM MET 
EEN RUIME COLLECTIE BEDDEN, PRACHTIG 
BEDTEXTIEL EN NATUURLIJK BIJPASSENDE 
KUSSENS EN DEKBEDDEN.
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Gift van S.V. ’s-Graveland 
35+2
‘S- GRAVELAND
De senioren zijn voor het door 
corona gemankeerde seizoen 
2020-2021 gecompenseerd 
en hebben de restitutie van 
contributie omgezet in kleding: 
trainingsjacks, inloopshirts 
e.d. Het zondagteam 35+2 

deed dat ook maar dacht niet 
aan zichzelf. De ‘oude belof-
ten’, zoals ze bekend staan, 
schonken de jongste beloften 
nieuwe shirts. Op de vroege 
zaterdagmorgen vond de uit-
reiking plaats. Een mooie ont-
moeting en een mooi gebaar!

Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Het eerste speelde zijn 4e 
oefenwedstrijd na de lock-
down. NVC de nummer 5 uit 
4F kwam op bezoek op Meer-
zicht. In een nuttig duel trokken 
de mannen van hoofdtrainer 
Remco Sint, die ook volgend 
seizoen de hoofdtrainer blijft, 
de winst met 2-0 naar zich toe. 
Zeker voor rust verzuimde de 
thuisploeg om afstand te ne-
men van de ploeg uit Naarden. 
Vijf goede mogelijkheden wer-
den echter niet benut waar-
door de ruststand van 0-0 op 
het scorebord bleef staan. Na 
de pauze een goede fase van 
NVC waarbij men zomaar op 
voorsprong had kunnen ko-
men. Het was Darryl Bruster 

die op aangeven van Bram 
van de Wiel de score open-
brak. Niet veel later had Joris 
van Tol de 2-0 moeten maken 
maar hij kopte van dichtbij 
naast. De 2-0 eindstand werd 
bepaald door Job van Wijk die 
laag en hard in de 80e minuut 
binnenschoot. Volgende week 
de laatste oefenwedstrijd al om 
11.30 uur thuis tegen DVVA. 
Nederhorst-3 moest zijn meer-
dere erkennen in Victoria en 
verloor met 5-2. Nederhorst-4 
verraste door in de uitwedstrijd 
tegen ’t Gooi-4 met een 1-3 
overwinning huiswaarts te ko-
men. De derde overwinning op 
rij wat een weelde. Nederhorst 
vrouwen speelde voor rust te-
gen de wind en zon in en ke-

ken tegen een 1-4 achterstand 
aan. Na de pauze walste de 
ploeg over tegenstander Zuid-
vogels heen en via 7 treffers 
werd het een 8-4 overwinning. 
Bij de jeugd een mooi duel 
tussen de JO18-1 van Neder-
horst en Hertha die in een 2-2 
gelijkspel eindigde. Een leuk 
en spannend duel was er tus-
sen de JO13-1 en Victoria. Na 
een 3-2 achterstand werd er 
toch met 4-3 gewonnen. Leuk 
was ook de winst van de mei-
den O11-1 bij Argon en het 6-6 
gelijkspel van de JO11-1 tegen 
SDO MO11-1.

Voor meer info www.vvneder-
horst.org of facebook.

   

S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S- GRAVELAND
Met uitzondering van VR1 en 
het 4e kwamen alle zaterdag 
seniorenteams in actie en 
met succes. Het 3e verloor in 
Maartensdijk met 4-2 van SVM 
3. Het 2e won met 6-0 van Hil-
versum-3 en in Almere won 
het 5e de topper met 5-7 van 
Forza Almere. VR2 en VR3 
wonnen ook hun wedstrijden; 
met 0-5 bij DVVA VR4 en thuis 
was VR3 met 6-2 te sterk voor 
Laren ’99 VR1.

Het 1e won afgelopen week 

twee oefenwedstrijden. Een 
mix van het 1e, 2e en JO19-1 
won met 4-2 van derdeklasser 
TOV. Op zaterdag kwam buur-
man ’t Gooi (ook derdeklasser) 
op bezoek dat in de eerste 
helft een 0-2 voorsprong nam. 
Na rust verkleinde Twan Roor-
da de achterstand tot 1-2. Dirk 
Timmermans zorgde voor de 
gelijkmaker en in de allerlaat-
ste minuut voor de winst. De 
JO19-1 speler, die net als zijn 
teamgenoten Sam van Manen 
en Quinn Buitendijk deze week 
mocht debuteren in de hoofd-

macht, kopte tweemaal raak. 
Aanstaande zaterdag hervat 
het 1e met een thuiswedstrijd 
tegen Zuidoost United de com-
petitie. Aanvang: 14.30 uur.

Twee van de drie onder 15 jon-
gensteams kwamen in actie. 
JO15-1 heeft het lastig in de 
hoofdklasse. Nu was De Bilt 
met 0-6 te sterk. JO15-2 won 
in en van Spakenburg met 
1-3. MO15-1 won met 4-3 van 
Aurora MO15-1 en met bijna 
dezelfde cijfers (4-2) verloor 
MO15-1 van DHSC MO15-1.

   

Voetbalnieuws ASV’65
ANKEVEEN
Nu het weer mag staat ieder-
een te popelen om weer lekker 
aan het voetballen te gaan, 
toch was er geen competitie 
wedstrijd voor ASV1 en van-
wege vanwege blessures en 
ziekte kon ook de oefenwed-
strijd niet doorgaan. ASV2 
speelde voor de competitie uit 
bij SV Baarn. De thuiswedstrijd 
hadden we al met 10-1 gewon-
nen, maar gezien het resultaat 
van vorige week (verlies tegen 
de nummer laatst) drukten we 
de spelers op het hart niet te 
lichtzinnig van start te gaan 
en dat gebeurde ook niet. Met 
goed verzorgd spel werd het 
de tegenstander al snel lastig 

gemaakt. Doordat we de ene 
keer te lang voor het doel heen 
en weer speelden of spelers 
voor hun eigen geluk gingen, 
duurde het bijna twintig minu-
ten voordat de eerste treffer 
genoteerd kon worden. Het 
ene moment werd de tegen-
stander volledig zoek gespeeld 
en direct daarna mocht de te-
genstander door spaarzame 
uitvallen toch wat terug doen, 
ruststand 2-7. Na de thee werd 
het team flink omgegooid en 
gingen we fris door met goed 
voetbal, waarbij het volledige 
veld goed benut werd. Als van-
ouds werden daarbij wel weer 
veel kansen onbenut gelaten, 
met meerder ballen op lat en 

paal. Maar de uiteindelijke 
score van 2-10 betekende een 
uitstekende wedstrijd, waarbij 
de tegenstander tot het laatst 
uitermate sportief bleef strij-
den, wat zeker ook een com-
pliment waard is. Een mooi 
cadeau voor trainer Clearance 
Korendijk die na de wedstrijd 
zijn aanstaande bruid ten hu-
welijk ging vragen. Gefelici-
teerd Clearance, ASV2 is erg 
blij met jou als inspirerende 
coach! Volgende week zater-
dag, vanaf 12.00 uur, spelen 
het eerste en tweede allebei 
thuis tegen Wasmeer, waarbij 
publiek van harte welkom is.

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur
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In memoriam Joep Nuissl
Door: Gert Zagt, De Lokale 
Partij

Op 7 februari overleed Joseph 
Lambertus Nuissl, bij velen be-
ter bekend als Joep. Zijn hele 
leven had hij controle voor 
zover mogelijk, tot Parkinson 
hem steeds meer uit handen 
nam. In de loop van 2009 ori-
enteerde Joep zich op de loka-
le politiek in Wijdemeren. Hij 
wilde zich graag actief gaan 
inzetten. Na een grondige 
oriëntatie (kenmerkend voor 
Joep) koos hij voor Dorpsbe-
langen. Hij nam de coördinatie 
voor het maken van het verkie-
zingsprogramma 2010-2014 
op zich. Een klus die hij voor 
2014-2018 herhaalde. Zeer 
gestructureerd bracht hij vele 
belangen bij elkaar. Bovendien 
bedacht hij creatieve uitingen 
van de boodschap voor de kie-

zer. Als marketingman was hij 
overtuigd van wat nodig was 
om te scoren. Het verkiezings-
resultaat van 2010 was over-
weldigend, 9 van de 19 zetels. 
Joep werd ook raadslid en had 
de focus op leefbaarheid en 
veiligheid. Specifiek richtte hij 
zich daarbij op het snelverkeer. 
Overbodig verkeer en te hard 
rijden was Joep een doorn in 
het oog. Onvermoeibaar zocht 
hij naar oplossingen om dat 
te bestrijden. Ook het onder-
deel gemeentefinanciën hield 
hij scherp in de gaten. Joep 
behoorde tot de leden van 
het eerste uur van De Lokale 
Partij. Hij was dolgelukkig met 
de score van zijn nieuwe partij 
in 2018 en trots op het feit dat 
zijn vrouw Lide actief deelnam 
in het bestuur. Zijn gezondheid 
nam af en beperkte hem tot zijn 
verdriet in actief meedoen. Het 

verschil tussen willen en niet 
meer kunnen viel hem zwaar 
al merkte je dat nauwelijks aan 
hem. Ook het allerlaatste stuk-
je heeft hij nu losgelaten. Met 
verdriet in ons hart maar met 
dierbare herinneringen aan 
wat wij gezamenlijk in de lo-
kale politiek mochten beleven 
gedenken wij Joep.

Foto: Douwe van Essen
   

Donateurs Hersenstichting bedankt
ANKEVEEN
In de week van 31 janua-
ri t/m 5 februari werd de 
jaarlijkse deurcollecte van 
de Hersenstichting gehou-
den, ook in Ankeveen.

Drie vaste collectanten moes-
ten zich dit jaar helaas afmel-
den, waarvan twee vanwege 
corona. Gelukkig was er ie-
mand bereid om in te vallen. 
Met z’n tweeën hebben we 

een mooi bedrag van € 379,62 
opgehaald. Daarbij komen 
nog enkele giften die via een 
QR-betaalcode zijn overge-
maakt. Kleingeld is niet altijd 
voorhanden, maar het komt 
voor dat een kind dan naar de 
slaapkamer gaat om kleingeld 
te halen en te doneren. Hierbij 
wil ik namens de Hersenstich-
ting alle gevers uit Ankeveen 
bedanken voor hun donatie. 
Onze hersenen zijn als or-

gaan zeer belangrijk voor ons 
functioneren. Een aandoening 
in de hersenen heeft voor de 
betrokkenen meestal een gro-
te impact op hun leven. Daar-
om zijn de onderzoeken die 
de Hersenstichting via finan-
ciering mogelijk maakt, van 
wezenlijk belang. Chris Tol, 
collecte-organisator voor de 
Hersenstichting in Ankeveen, 
06- 33730088

In Memoriam Evert Voorn

Door: Loes Andela

Geheel onverwacht is op 29 
januari Evert Voorn overleden. 
Hij was niet alleen een beken-
de Berger maar ook een Ne-
derhorster in hart en nieren. 
Voor de oprichting van Neder-
horst voetbalde hij bij Avance. 
Daarna volgende Nederhorst 
en maakte hij tussendoor nog 
een uitstapje naar Rapiditas 
uit Weesp. Hij was een be-
genadigd voetballer met een 
fluwelen rechtervoet en een 
geweldige techniek. Al op jon-
ge leeftijd speelde hij in het 
1e elftal en tot hij stopte is dit 
zo gebleven. Met veel plezier 
bracht hij zijn voetbalkennis op 
anderen over.

Hij trainde van de F’jes tot 
de A-junioren, de keepers tot 

het zaterdagelftal en ook het 
dameselftal kreeg met hem 
te maken. Dus een hele ge-
neratie voetballers heeft hij 
getraind. Nadat hij niet meer 
voetbalde werd hij vrijwilliger. 
Onder leiding van Piet Wen-
neker hielp hij met alle bezig-
heden om de velden tip top in 
orde te houden. Tot hij vanuit 
ons dorp naar Hilversum en 
later Kortenhoef vertrok heeft 
hij veel tijd rond het voetbal-
veld doorgebracht. Natuurlijk 
waren er meer plekken waar 
je hem tegen kon komen. Altijd 
met een sigaartje, nooit ver-
legen om een praatje en het 
geven van zijn uitgesproken 
mening. Nu resten alleen de 
herinneringen aan hem.

Beste Evert, we zullen je mis-
sen.

FAMILIEBERICHTEN

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

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

Weesp. Tel. 0294-418722

Uw kapster aan huis! 
06-37445476 

www.heleenshairstyling.nl

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

www.huart.nl
035-6857850

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

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

Aangeboden: Hulp in de
Huishouding. 06-30235649

Goede referenties

Aangeboden: Hulp in de
Huishouding. 06-30235649

Goede referenties

MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Div. Ontspanningsmassages

en DUO-massage.
Klachtgericht Rug, Nek en

Schouderklachten.
www.donnalife.nl

www.woningontruiming.com
Uw vertrouwen sinds 1963

0651406217 H.van Gelderen

AANLEVERING KOPIJ EN

ADVERTENTIES:

vrijdag
voor 12.00 uur

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
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Aangrijpende film in Theater 
De Dillewijn
ANKEVEEN
Op woensdag 23 februari 
draait in de Dillewijn de film 
Corpus Christi. De 20-jarige 
jeugddelinquent Daniël droomt 
van een bestaan als priester 
maar met zijn strafblad maakt 
hij daarop geen kans. Tot hij 
per ongeluk wordt aangezien 
voor een jonge predikant. 
Als geestelijke betreedt Da-
niël, aanvankelijk huiverig, 
de kansel. Hij ontdekt dat hij 
over charismatische kwalitei-

ten beschikt en daadwerkelijk 
iets kan betekenen voor de 
plattelandsgemeenschap. Hij 
worstelt voortdurend met de 
angst, dat zijn verleden hem 
zal inhalen. Dit aangrijpende 
en prachtig verfilmde thema is 
gebaseerd op echte gebeur-
tenissen en kreeg terecht een 
Oscarnominatie voor beste 
buitenlandse film.Aanvang 
19.30 uur. Tickets € 8,- via 
www.dedillewijn.nl

   

Jeugdvoorstelling in   
De Dillewijn

ANKEVEEN
Je hoeft je in de krokusvakan-
tie niet te vervelen, kom op 
woensdag 23 februari naar 
Theater De Dillewijn in Anke-
veen. Nneem je vriendjes en 
vriendinnetjes mee en kom 
genieten met Ida van Dril. Zij 
was al twee keer eerder in De 
Dillewijn en verrast iedereen 
met haar geweldige spel en 
improvisatietalent. Het stuk 
gaat over De Vliegende Hol-
lander.

Willem en Lot waren altijd sa-
men. Willem vertelde haar ver-
halen en Lot zong voor hem. 
Eenmaal groot wilde Willem 
graag varen. Varen tot in de 
eeuwigheid. Lot mocht niet 
mee, want zij is een meisje. 
Meisjes brengen ongeluk op 
zee, zei Willem. Dan maar 
wachten tot hij terugkomt. 
Maar hij kwam niet terug. 
Zou het schip vergaan zijn 
of is er iets anders gebeurd? 
Waarom fluisteren de visvrou-
wen steeds de naam van zijn 
schip? Matrozen verslikken 
zich in hun bier op de vraag 
waar Willem is. Wat is er ge-

beurd met…het spookschip? 
De Vliegende Hollander! Ida 
van Dril speelt een muzikale 
en grappige voorstelling (try 
out) met laffe helden en held-
haftige lafaards. Voor iedereen 
vanaf 7 jaar die nog niet weet 
dat bang zijn helemaal niet 
eng is.

Aanvang 15.00 uur. Tickets 
€ 9,- via www.dedillewijn.nl

Valentijn on Ice
D66 brengt steuntje in de rug

Door: Niels van der Horst

NEDERHORST DEN BERG
Het is inmiddels een vro-
lijke traditie van D66: de 
Valentijnstaart. Gebak 
voor een vrijwilligersorga-
nisatie die het in hun ogen 
verdient of, zoals nu, wel 
even kan gebruiken. Ook 
de IJsclub moest dit jaar 
haar activiteiten vanwege 
de lockdown in december 
vroegtijdig staken. De lo-
kale partij zag er de aanlei-
ding in om afgelopen zon-
dag bij deze enorme club 
langs te gaan.

IJsbaan
In de winter van ‘20-’21 kon 
er niks worden georganiseerd 
door de pandemie. Voor deze 
winter zag het er veel beter 
uit zodat men eind deze zo-
mer Nederhorst on Ice besloot 
door te laten gaan. “Je moet 
er vroegtijdig al over beslissen 
omdat je met enorm veel par-
tijen, mensen en sponsors te 
maken hebt en vergunningen 
moet regelen,” zo legt voorzit-
ter van de club Bart IJkhout uit. 
Ze gingen ervoor. Drie weken 
hebben alle liefhebbers van 

de ijsvloer kunnen genieten, 
daarna ging samen met de 
rest van Nederland de stekker 
eruit. Het was misschien beter 
dan niets maar al met al was 
het een flinke domper na al het 
werk dat de vrijwilligers had-
den verzet. Voor de vele be-
trokkenen viel een belangrijk 
stuk sociaal leven weg.

Valentijnstaart
Zoals Rob Koedijker van D66 
in zijn toespraakje aangaf, was 
het door die domper dat D66 
de taart naar deze organisa-
tie wilde brengen. “Niet alleen 
Nederhorst on Ice maar de 
IJsclub ondersteunen ook vele 
andere evenementen zoals de 
Avondvierdaagse.” Koedijker 
sloot mooi in de lijn van Va-
lentijnsdag af met: “D66 houdt 

van jullie, vandaar deze taart.” 
Een gebakje met een drankje 
voor de aanwezigen volgde. 
Bart IJkhout was verrast. “We 
wisten wel dat D66 ons be-
stuur deze zondag iets wilde 
aanbieden maar niet dat het 
hier om ging.” Myriam Kooij 
van D66 lichtte het uitdelen 
van de Valentijnstaart verder 
toe. “Het is jaren geleden ont-
staan en het gaat over liefde 
voor vrijwilligers. Dat is het 
thema.” Het gaat de partij om 
die mensen die iets voor de 
samenleving doen. Hen willen 
ze in het zonnetje zetten. Of 
zoals in dit geval een steuntje 
in de rug bieden via een beetje 
liefde door de maag.

Onderschrift foto: Bart IJkhout 
krijgt taart van Myriam Kooij

   

Nesciolezing en concert
KORTENHOEF
Op zondag 20 februari is 
er om 11.15 uur weer een 
Nesciolezing en concert in 
het Oude Kerkje te Korten-
hoef. Georganiseerd door 
de Oecumenische Streek-
gemeente. Het thema is 
‘Waarom is er iets en niet 
niets’.

Aan de hand van een Power-
Pointpresentatie zal dr. Ton de 
Kok ons kennis laten maken 
met denkers in de geschiede-
nis die hebben geworsteld met 
de vraag: waarom is er iets en 
niet niets? Het zal blijken dat 
er twee wegen zijn die ons met 
dat bestaansmysterie in aan-
raking brengen: geloof in een 
bovennatuurlijke God of identi-
ficatie met GodNatuur. Ton de 
Kok (80) was marineofficier, 
Oost-Europadeskundige en 
defensiewoordvoerder van het 
CDA in de Tweede Kamer. De 
laatste twintig jaar van zijn le-

ven was hij docent godsdienst-
filosofie aan het Fons Vitae 
Lyceum in Amsterdam. In zijn 
opmerkelijke levensloop is Ton 
de Kok gepromoveerd op een 
Russische filosoof-vrijmetse-
laar ten tijde van Catherina de 
Grote. Daarnaast heeft hij ook 
een aantal boeken geschre-
ven: God voor niet-gelovigen, 
Wat is God? en Rede & reli-
giositeit. De grote Nederland-
se filosoof Baruch de Spinoza 
speelt in zijn werk en denken 
een belangrijke rol.

Muziek
De muziek wordt verzorgd 

door Francien Post, fluit en 
Corien van den Berg, piano. 
Zij spelen de ‘sonate pour pia-
no et violon’ van César Franck 
(1822-1890)

Toegang/aanmelding
Uw corona QR-code wordt ge-
checkt bij de ingang: vergeet 
niet uw mobiele telefoon mee 
te nemen. Aanmelding is ver-
plicht op tmhafkamp@gmail.
com. Toegang € 10,00 aan de 
ingang contant te voldoen.

FOTO: Oude Kerkje (foto: An-
nette Kempers)

ISBN 978-90-883-4165-6
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✔ Ruil uw oude stoel of bank in    ✔ Gratis zitadvies    ✔ Snelle of directe levering    ✔ Maatwerk
✔ Geen aanbetaling    ✔ 5 jaar service & garantie aan huis    ✔ Altijd meer dan 300 stoelen en banken op voorraad

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland 

* Geldt niet voor Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties, zoals de vaste lage actieprijs. Wel geldig i.c.m. een thuisdemo.

Showroom Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a, 1216 BX Hilversum
hilversum@easysit.nl

Openingstĳ den Hilversum
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur

06-53420733   
Uw zitadviseur: Roel Brouwer

Ontvang tot € 650,- terug
voor uw oude stoel of bank!*
Bĳ  aankoop van een Easysit. Actie verlengd t/m woensdag 23 februari!

INRUILKORTING XL
| dé zitspecialist van Nederland 

voor uw oude stoel of bank!*
Bĳ  aankoop van een Easysit. Actie verlengd t/m woensdag 23 februari!

INRUILKORTING XL

Bezoek onze showroom of bel:

088-6220220

Easysit Napels Easysit S50 Easysit D69 Easysit DS701 Easysit D200

Showroom Hilversum 
Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX  

Showroom Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43, 3772 MP  
barneveld@easysit.nl

EasysitPrimeur!

Bespaar t/m 9 januari veel geld: 
Easysit betaalt 

voor u de 21% BTW!*
Kom dus nu proefzitten in onze 

showroom en profi teer! Relaxstoelenshowroom en profi teer!

Comfortbanken

Easysit A600 Easysit D110

Easysit D65 Easysit D200

Bezoek de Stressless 
Comfort Studio’s 
in de showrooms 
Barneveld en 
Hilversum

Hoogste kwaliteit sta-op stoelen, relaxstoelen en comfortbanken • Enorme keus, vele types en maten aanwezig

Gratis het beste zitadvies Snelle of directe levering

Maatwerk uit eigen fabriek Geen aanbetaling nodig

Keuze uit meer dan 50 kleuren 
zowel leer als stof, of combinaties

Bezoek de Stressless Comfort Studios 
in de showrooms Barneveld en Hilversum

Kom naar één van onze showrooms of bel 088-6220220
Easysit Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43

3772 MP Barneveld

Easysit Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a

1216 BX Hilversum

De Briellaerd

ERKEND DEALER

easysit
DAN ZIT JE GOED!Havenkwartier

*Actie niet geldig op Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties.

Easysit DS17

Ontdek de drie werelden van Easy Sit

Thuisdemonstratie?

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

Openingstijden Barneveld en Hilversum: Maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur, zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Easysit D112Easysit A90Easysit Napels

Comfortbanken RelaxstoelenSta-op stoelen

Kom deze dagen 
voor advies naar
de showroom!

13
december

14
december

15
december

17
december

18
december

19
december

Bel voor 
een GRATIS 

afspraak
088-6220220

een GRATIS 

088-6220220

Kom naar één van onze showrooms of bel 

per levensjaar

€ 5,-
korting!* 

Profiteer zes dagen lang van
leeftijdskorting!

Ontdek de drie werelden van Easy SitOntdek de drie werelden van Easy Sit

Comfortabel zitten begint 
bĳ  de juiste stoel. Een stoel 
op maat met de juiste balans 
tussen ergonomie, comfort 
en vormgeving. Onze ervaren 
adviseurs weten hier alles 
van en geven u graag een 
passend advies! 

Kunt u niet komen? 
Bel voor een gratis 
thuisdemonstratie

088 - 6220220
Easysit A600

Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!

op maat met de juiste balans 

en vormgeving. Onze ervaren 

Bij aankoop van iedere stoel in de actieperiode:CadeaubonHigh Tea Deluxe voor twee

● Maatwerk uit eigen fabriek

 Dé specialist in comfortabel zitmeubilair op maat

  De beste hulpmiddelen, zoals een sta-opfunctie

  Veel maten sta-op stoelen direct leverbaar

  Wij hanteren altijd de richtlijnen van het RIVM

Kom veilig winkelen in onze ruime showroom en ervaar 
het ultieme zitcomfort van de Easysit stoelen en banken!

Een Easysit sta-opstoel 
al vanaf € 795,-

VASTE LAGE ACTIEPRĲ S!

Easysit B80

Easysit F30Easysit F45 Easysit DS40

Easysit D65

Easysit DS703

Easysit A160

De nieuwste
collectie 
stoelen is 
binnen!

Easysit D72


