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240.000 hondendrollen opgeruimd
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Blijdschap op de Kwakel
in Kortenhoef. Bij het hondenlosloopveld naast de
gemeentewerf werd het
heugelijke feit gevierd dat
er maar liefst 240.000 hondendrollen zijn opgeruimd.
Bovendien werd er een
nieuw verkeersbord onthuld, omdat omwonenden
op dit deel van de dorpsweg steeds vaker overlast
hebben van het verkeer.
Het hondenpoepproject ‘Mijn
baas ruimt op’ is een groot
succes. In 2021 zijn door hondenbezitters bij elkaar maar
liefst 240.000 hondendrollen
opgeruimd. In 2020 waren dat
er ongeveer 146.000; het jaar
ervoor nog minder. De toename komt voornamelijk door de
uitbreiding van dispensers met
biologisch afbreekbare hondenpoepzakjes. Op de locaties
waar de tellingen zijn verricht is
een gemiddeld effect van 60 tot
70 procent minder hondendrollen ten opzichte van de meting
zonder dispensers.
‘Mijn Baas Ruimt Op’
Hondenpoep is al jaren de

Foto:

grootste ergernis in Wijdemeren. Om hondeneigenaren hier
bewust van te maken, is in
2019 het inwonersinitiatief ‘Mijn
baas ruimt op’ gestart. Dat was
een proef met de genoemde
hondenpoepzakjes en afvalbakken. Inmiddels staan er 43

verspreid over de zes dorpen.
(Loosdrecht: 15; Nederhorst:
10; Kortenhoef: 10; Ankeveen:
4; ’s-Graveland: 3 en Breukeleveen: 1). Binnenkort komen er
nog 12 dispensers bij, dat zijn
voorlopig de laatste. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat
hondenpoep schadelijk is voor
het milieu, de biodiversiteit, het
oppervlaktewater en de volks-

De Lokale Partij
Al bijna 16 jaar uw professionele HUS met vakkundige
kennis voor Kortenhoef, ‘s-Graveland, Ankeveen,
Nederhorst den Berg en villawijk Trompenberg in
Hilversum

Wij zoeken een collega!
Mireille Mazzavillani - 06-28141667 - ww.cani-allegri.nl
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BOUWEN MET
ECHTE
PARTICIPATIE

WWW.DELOKALEPARTIJ.ORG

gezondheid. In Wijdemeren
lijkt het hondenpoepproject
dus een succes. Het is daarom
prettig dat dit project voortaan
wordt opgenomen in de begroting, meldt een trotse wethouder Boermans.
Hondenlosloopveld
Ook aanwezig bij het feestje
was Mireille Mazzavillani van
de Hondenuitlaatservice Cani
Allegri. Zij komt zo’n drie keer
per week langs op deze plek
om haar honden uit te laten.
Een terrein van zo’n 20 bij
100 meter waar de viervoeters
zich kunnen uitleven. “Het is
nog niet algemeen bekend in
het dorp, dus ik zou zeggen,
kom langs, het is een heerlijke
plek”, aldus Mireille die Merel
net heeft losgelaten.

Verblijfsgebied
Dit deel van de Kwakel wordt
steeds meer een verblijfsgebied. Dat merken de bewoners
van de drie huizen naast de gemeentewerf. Er is meer overlast. Dus staat er nu een hoog
bord waarin wordt gewezen op
te hoge snelheden, graag 15
km, en op loslopende honden.
Naast de gemeentewerf heb
je diverse verenigingsgebouwen, een jongerenplek, een
hondenuitlaatveld, de scouting
met kinderopvang, een kanosteiger, de start van een wandelpad, enkele bijenschansen
en een hout- en steenbedrijf.
De Kwakel het kloppend uitgaanshart van Kortenhoef?
Foto: Wethouder Boermans(l),
Merel en enkele feestvierders
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer
Huisartsen

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

1-1-2

WEE

035 - 656 18 66
035 - 656 16 16
035 - 656 11 96
0294 - 25 12 03
0294 - 25 18 54
0900 -15 15
088 - 753 17 53

NIEUWS VOOR AN

RK WIJDEMEREN


OLV Hemelvaart
Do. 24 februari: 10.30 uur:
Stil gebed, kaarsje opsteken.
Zo. 27 februari: 9.30 uur:
Liturgiegroep



H. Antonius

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

Oogarts

C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19

035 - 656 47 62

Verloskunde Wijdemeren
Verloskunde Praktijk kortenhoef

06 - 454 06 022
06 - 238 08 670

Tandartsen

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

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

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

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

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





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

St. Martinus
Zo. 27 februari: 9.30 uur:
W. Balk
Wo. 2 maart: 20.00 uur:
W. Balk
De Kuijer

Wo. 2 maart: 11.00 uur:

J. Dresmé



Willibrord

Wo. 2 maart: 19.30 uur:

Liturgiegroep

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.

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

PKN GEMEENTEN




Kinderopvang

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

W. Balk

Wo. 2 maart: 18.30 uur:

W. Balk

Dierenarts

Scholen

Za. 26 februari: 19.00 uur:







Willibrordkerk
Zo. 27 februari: 10.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk
(scriba@kerkopdeberg.nl,
tel. 0294-252654).
Meer informatie op
www.kerkopdeberg.nl

Markt in Ankeveen

alle zaterdagen van 8.00 tot 12.30
Met groenten en fruit, brood en gebak,
bloemen, bonbons, kaas, noten, olijven,
siroop en heerlijke koffie

Hervormde gemeente
‘s-Graveland
Zo. 27 februari: 10.00 uur:
Prop. J.A. van der Schoot
www.hervormdegemeen
tesgraveland.nl
Hervormde gemeente
Kortenhoef
Zo. 27 februari: 9.30 uur:
Ds. W.H.B. ten Voorde
Oec. Streekgemeente
Kortenhoef
Zo. 27 februari: 11.15 uur:
Godelieve van Liebergen
Graankorrel ‘s-Graveland
Zo. 27 februari: 10.00 uur:
Ds. Alain Verheij

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

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

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

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd 1

14-10-19 12:48

Afwezig Huisartsenpraktijk

JH Bouwman & MJ Stuldreher
van maandag 7 maart t/m vrijdag 11 maart 2022

voor SPOEDGEVALLEN:
Huisartspraktijk Overmeer, Meidoornlaan 1, tel. 251854
Denkt u eraan uw herhalingsrecepten tijdig te bestellen!
In geval van NOOD kunt u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur ‘s
ochtends afgeven bij de assistente van huisartspraktijk Overmeer.
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Tweede verkiezingsdebat GooiTV

WEEKBLADWIJDEMEREN

in Wijdemeren en zat aan tafel
WIJDEMEREN
namens de VVD. Een debat
Woensdag 16 februari
| NEDERHORST
| DE NIEUWSSTER
NIEUWS VOOR
ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND
BERGgeverfmet een
door deDENwol
vond
in Bibliotheek
Gooi | KORTENHOEF
de Jan-Jaap de Kloet (Dorpsen meer de tweede opnaBelangen) is dan toch een
me plaats van het verkieuitdaging. Van de zenuwen
zingsdebat van GooiTV.
was echter weinig te merken
In aanloop naar de verkieen ontspannen gingen beide
zingen van 14, 15 en 16
heren met elkaar in gesprek
maart zaten deze keer de
onder leiding van Saskia Luijpartijleiders van de VVD en
er en Herman Stuijver. Als coDorpsBelangen tegenover
alitiepartners weten VVD en
elkaar. U kunt het gesprek
DorpsBelangen elkaar op vele
vanaf 2 maart een week
fronten te vinden en dat bleek
lang op televisie zien via
ook tijdens het debat. Beide
Ziggo kanaal 48 of KPN-kazijn voorstanders van bouwnaal 1432. De opname is
projecten aan de randen van
dan ook op YouTube te vinde dorpen, willen zich hard
den.
maken voor een beter onderVoor Bo de Kruijff was het een nemersklimaat en zien nog
spannend debuut. Als 23-jari- kansen voor een zelfstandig
ge is hij de jongste lijsttrekker Wijdemeren. Of de partijen
In samenwerking met

ook in de toekomst nog een
hecht blok vormen, dat zal
pas blijken na de verkiezingsuitslag. Daarbij heeft u het als

kiezer natuurlijk voor het zeggen. Dus bekijk de uitzending
om de nuances te ontdekken
en uw keus te sterken.

FOTO: Bo de Kruijff en JanJaap de Kloet

is bovendien een feestelijke
avond, want de eerste avond
waarop alle coronamaatregelen zijn opgeheven. Er worden
dus ook geen QR-codes meer
gescand.

en de zelfstandigheid van Wijdemeren wat ruimer aan bod
komen.

Vrijdag 25 februari
Eerste politieke café: alle lijsttrekkers en muziek
WIJDEMEREN
Wie in een gemoedelijke
sfeer, bij een kop koffie of
een drankje, wil kennismaken met de lijsttrekkers
van de politieke partijen,
kan zich op vrijdag 25 februari melden bij De Drie
Dorpen in Ankeveen. Het is
de eerste editie van een serie van drie politieke cafés.
Herman Stuijver, presentator,

zal op 25 februari met de individuele lijsttrekkers in gesprek
gaan met de bedoeling hen
(beter) te leren kennen, meer
in het bijzonder het gedachtegoed waarmee ze stemmen
van kiezers hopen te winnen.
Aan tafel zit ook oud-burgemeester Wim Kozijn. Hij is, zoals dat in het talkshowwezen
heet, de sidekick en zal dus
op gepaste en ongepaste momenten van zich laten horen.

De politiek café-organisator,
de Stichting Prettige Voorstelling, is van mening dat een
avondje praten over politiek
voor veel kiezers geen aanlokkelijk vooruitzicht is. Vandaar
dat Derk de Kloet deze vrijdagavond komt optreden. Vandaar
ook dat er Het Prettig Kwartet
is dat zingend van zich zal laten horen. En net als in een
café wordt er de hele avond
aan tafeltjes bediend. Het

De twee volgende politiek cafés zijn op woensdagavond 2
maart en zaterdagavond 12
maart, eveneens in De Drie
Dorpen. Dan zullen belangrijke thema’s als woningbouw

(De politieke cafés zijn mede
mogelijk gemaakt door financiële steun van de gemeente
Wijdemeren, Rotary Wijdemeren, Splint media, Slijterij
de Meenthof, Bakker Jeroen
en Tel & Toets, Smallenburg
Schilderwerken)

DorpsBelangen trakteert op taart
WIJDEMEREN
DorpsBelangen
bestaat
deze maand veertig jaar.
Wie jarig is trakteert moet
de partij gedacht hebben.
Komende zaterdag 26 februari kan iedereen die
deze maand eveneens 40
jaar wordt, en in Wijdemeren woont, een taart halen
bij DorpsBelangen. Gratis!
Die veertig jaar heeft DorpsBelangen onafgebroken in de
gemeenteraad gezeten. Eerst
van ’s-Graveland, later van
Wijdemeren. In die jaren heeft
de partij ook zeer regelmatig
deel uit gemaakt van de colleges van burgmeester en wethouders. Uiteraard met de in
december 2020 overleden Co
de Kloet (erelid) die in beide
gemeenten wethouder is ge-

weest.
Dat was niet altijd zonder slag
of stoot, zo bewijzen de krantenberichten. Het was altijd
wel roerig als De Kloet goed
op dreef was. Dat zelfstandigheid in de genen zit van
DorpsBelangen bleek al bij
de fusie van ’s-Graveland met
Nederhorst den Berg en Loosdrecht in 2002. Ook in die tijd
liet De Kloet zich niet onbetuigd. Bij de verkiezingen van
2018 was zelfstandigheid het
hoofdthema. Bij deelname aan
de verkiezingen bleek DorpsBelangen steevast te kunnen
rekenen op een basis die minimaal goed was en is voor vier
zetels in de raad. Een van de
trouwste raadsleden is natuurlijk René Voigt die met 36 jaar
raadslidmaatschap een van

de langst zittende raadsleden
van Nederland is. Zijn stelregel ‘een goed voorstel, is een
goed voorstel’ geeft aan dat
hij zowel in oppositie als in de
coalitie constructief te werk wil
gaan.
Maar buiten deze lang dienende raads- en collegeleden
waren er in de loop van de
jaren natuurlijk meer prominenten. Gert Zagt (inmiddels
afgesplitst en de voorman van
De Lokale Partij) en Jaap van
Waveren waren wethouder
voor DorpsBelangen in de periode 2010-2014. Momenteel
is Jan-Jaap de Kloet (zoon
van Co) wethouder in het
huidige college en lijsttrekker
van DorpsBelangen voor de
komende verkiezingen op 14,
15 en 16 maart. Om de leven-

dige geschiedenis te vieren
trakteert DorpsBelangen dus
op taart. Zaterdag 26 februari in de Oude School aan de
Kortenhoefsedijk 145 in Kortenhoef. Tussen 10.00 uur en
13.00 uur. Gratis af te halen

voor iedereen die in februari
40 wordt. Om dat te checken
graag ID meenemen!
FOTO: Jan- Jaap de Kloet met
taart
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Verkiezingsborden

WEE

NIEUWS VOOR AN

WIJDEMEREN
Heeft u ze al gespot? De
borden met verkiezingsposters van de zeven partijen die in Wijdemeren
meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen? Met
nog een maand te gaan
kan de verkiezingsstrijd
tussen de lijsttrekkers nu
echt beginnen!

In totaal zijn de verkiezingsborden op zeven plekken in de
gemeente te vinden. In Ankeveen en Loosdrecht staan ze
op twee plekken. In de andere
dorpen komt één verkiezingsbord te staan.
Op de foto van links naar
rechts: Nanne Roosenschoon
(D66), Rosalie van Rijn (CDA),

Alette Zandbergen (De Lokale Partij), Jan-Jaap de Kloet
(DorpsBelangen), Crys Larson
(burgemeester), Stan Poels
(PvdA/GroenLinks),
Esther
Kaper (ChristenUnie), Bo de
Kruijff (VVD). Meer weten over
de standpunten van de politieke partijen? Check www.wijdemeren.nl/politiekepartijen en
lees dit blad.

De Lokale Partij
WIJDEMEREN
LĲST

1

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

LIJST
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FINANCIËN
OP ORDE
WWW.DELOKALEPARTIJ.ORG

VVD bouwt aan Wijdemeren.
De inwoner centraal én de boel op orde.

Samen de klus klaren!
Bo de Kruijff, Nederhorst den Berg n Lijst 4 n Plaats 1

Bij ons klinkt
uw stem al
40 jaar wél
door.

Ik ga voor:
n Jongeren betrekken bij de toekomst van Wijdemeren, want
het is ook hun toekomst
n Bouwen van woningen voor jong (tiny houses) en oud, bestaande
gebouwen zoals schuren en stallen omzetten in woningen,
voorrang voor Wijdemeerders bij de toewijzing van woningen
n Doorgaan met de dorpscoördinatoren en de ondernemersmanager

Sorrel Hidding-Davey, Nederhorst den Berg n Lijst 4 n Plaats 2
Ik ga voor:
n Goed geregelde en toegankelijke zorg voor iedereen
n Samenwerken met lokale scholen aan een IKC in
Nederhorst den Berg
n Koesteren van de identiteit van onze dorpen en de natuur

Michiel van Balen, Breukeleveen n Lijst 4 n Plaats 3
Ik ga voor:
n Een betrouwbare gemeente die haar zaakjes op orde heeft
n Duurzame lange termijn recreatievoorzieningen waarbij de
belangen van de recreant voorop staan
n Parkeerproblemen en verkeersveiligheid aanpakken

John van der Ree, Kortenhoef n Lijst 4 n Plaats 4
Ik ga voor:
n Zuinig en zinnig omgaan met belastinggeld en slimmer inkopen
n Prioriteit op praktische handhaving van wet- en regelgeving
n Klantvriendelijke benadering van onze inwoners.
De klant is koning!!

Karin van der Heijden, Ankeveen n Lijst 4 n Plaats 5
Ik ga voor:
n Steunen van initiatieven op kleine schaal
n Zorgcoördinator aanstellen
n Wonen in schone en leefbare dorpen

www.vvdwijdemeren.nl

Lijst 4

2022

Gemeenteraads
verkiezingen

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 kan Wijdemeren doen om een duurzame
gemeente te worden?

‘Focus op realistische duurzame ambities’
en ‘Ruimte voor groene recreatie’. Dat zijn
speerpunten in ons thema ‘Groene economie’.

gemeente te worden?

Duurzaamheid is ook een grote kans voor
de recreatie. Alles hebben we: water en
prachtig groen. Nu de wind en de zon nog!
Voor zeilen, elektrisch varen, ﬁetsen, wandelen, luieren op strandjes, uitrusten en
genieten van de omgeving lonkt veel perspectief. Absoluut een onderscheidend aspect van Wijdemeren. Volop kansen voor
duurzame ondernemers.

Hoe?
• Energie die je niet gebruikt is het meest
duurzaam. Het CDA zet dus vol in op isolatie.
• Wij willen toegroeien naar een kringloopeconomie, waarin we grondstoffen hergebruiken in plaats van opmaken.
• Alle nieuwe bouwplannen en grote reconstructies worden klimaatadaptief opgepakt
en ingericht.
• Het percentage zonnepanelen op daken
van woonhuizen moet omhoog.
• Zoveel mogelijk kostenneutraal voor
onze inwoners.

www.DeLokalePartij.org

Verantwoord bouwen aan onze toekomst!

Milieu en duurzaamheid zijn razend actuele
onderwerpen, onderdelen van vrijwel alle
beleidsterreinen en niet meer weg te denken
uit ons dagelijks leven. DorpsBelangen wil
stap-voor-stap blijven verduurzamen, geen
verplichtingen opleggen, wel tempo houden. ‘Nul op de meter’ is iedereen voorstander van, maar om het te realiseren zijn vaak
ﬂinke investeringen nodig. Haalbaarheid en
betaalbaarheid moeten voorop staan.
Belangrijk is heldere informatievoorziening, collectieve inkooptrajecten en maatwerk-advisering. De Energie Coöperatie
Wijdemeren en het Energieloket van de
gemeente bieden onmisbare hulp en begeleiding, die de gemeente onder anderen moet blijven faciliteren.
DorpsBelangen wil verder:
• Dat het maatschappelijk vastgoed en
de bedrijven(terreinen) de komende jaren
voortvarend worden verduurzaamd.
• Mee blijven doen aan pilots als Aardgasvrije-wijk en project Frisse basisscholen.
• Dat er voluit ingezet wordt op het aantrekken van subsidies.
• Dat duurzaamheid een vast onderdeel
wordt op de raadsagenda.
• Anticiperen op klimaatverandering en focussen op Aquathermie
• Aan de slag met een Duurzaamheidsagenda 2.0

cda.nl/noord-holland/wijdemeren

www.dorpsbelangen.nu

Wij willen inwoners niet verplicht op kosten jagen om duurzame doelen te halen.
De betaalbaarheid is daarbij een belangrijke afweging. Vrijwillig initiatief is altijd
welkom en kan soms matchen met subsidieprogramma’s. Voor de overheid is dé
leidende rol weggelegd in ﬁnanciering van
de energie-transitie. Zodat iedereen kan
deelnemen met evenredige kostenverdeling. Met isolatie is een wereld te winnen,
met positief effect op het aardgasverbruik.
Zonneweideparken of zonneparken op het
water zien wij niet zitten, er is nog plek genoeg op daken.

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

W at kan W ijdemeren
doen om een duurzame

Juist nu is belangrijk om oog te houden
voor duurzaamheid met aandacht voor
mens, natuur, en economie. Wij streven
daarbij naar een balans tussen mens, milieu, natuur en economie zodat wij de
wereld beter achterlaten voor onze (klein)
kinderen. Dit lukt alleen als we dit samen
doen: de overheid, het bedrijfsleven en
alle inwoners.

Duurzaamheidsmaatregelen worden vooral op landelijk niveau besloten. Als gemeente geven wij het goede voorbeeld
door gemeentelijk vastgoed te verduurzamen met onder andere zonnepanelen. We
stellen daken beschikbaar voor collectieve
projecten en realiseren daardoor besparingen. De gemeente steunt de Energiecoöperatie Wijdemeren, die verantwoordelijk
is voor het geven van technisch advies aan
inwoners en bedrijven.
De noodzaak van energietransitie wordt
voortdurend onder de aandacht gebracht
door de gemeentelijke communicatiekanalen (zoals de website en social media) en
via het Energieloket. Hierdoor krijgen inwoners antwoord op hun duurzaamheidsvragen.
VVD Wijdemeren vindt duurzaamheid uiteraard heel belangrijk. Voor ons staat echter de betaalbaarheid voorop en we willen
huiseigenaren niet verplichten om sneller
te verduurzamen dan ze willen of kunnen.
www.wijdemeren.vvd.nl

2022

Gemeenteraads
verkiezingen
De fractie PvdA/GroenLinks zet zich in zodat
Wijdemeren een voorbeeld wordt op het gebied van duurzaamheid, natuurbescherming
en biodiversiteit. Dit willen wij bereiken:
• Bouwen van energiezuinige woningen en
stimuleren van duurzame vormen van vervoer. Een dekkend netwerk van laadpalen
voor elektrische auto’s.
• Bewoners ondersteunen bij verduurzaming van hun woningen. Bestrijden van
energiearmoede via een gezamenlijke aanpak van gemeente, de Energiecoöperatie
Wijdemeren en woningcorporaties.
• Forse stappen richting energietransitie
met het verkennen van 4 aardgasvrije wijken in samenwerking met de Energiecoöperatie Wijdemeren. Zoeken naar ruimte
voor wind- en zonne- energie.
• Streven naar een circulaire economie en
hergebruik van grondstoffen.
• Bomenkap alleen daar waar dat noodzakelijk is met een minimale herplantingsplicht van 75%.
• Stimuleren van groene tuinen met zo min
mogelijk betegeling en veel ruimte voor
bijen- en vlindervriendelijke beplanting.
Realiseren van bijenlinten langs openbare
wegen en op openbaar groen.
Zo werken we samen aan een groene,
duurzame en energiezuinige toekomst
voor onze (klein)kinderen.

Sinds 2010 is duurzaamheid een belangrijk
beleidspunt van D66. Zo was D66 verantwoordelijk voor de allereerste wethouder
duurzaamheid en de allereerste laadpalen
in onze gemeente. Gelukkig hebben andere partijen zich geleidelijk laten overtuigen
door onze uitgangspunten.

www.pvda-groenlinks-wijdemeren.nl

www.wijdemeren.d66.nl

Bij gebrek aan middelen schieten de activiteiten op gebied van duurzaamheid echter te kort. Om Wijdemeren duurzamer te
maken, is het essentieel om meer geld uit
te trekken voor duurzaamheid en klimaatbestendigheid. Verder wil D66:
• Samen met de Energiecoöperatie verduurzaming van bestaande woningen stimuleren.
• Starten met de voorbereiding van betaalbare gasloze wijken.
• Inzetten op aquathermie bij nieuwbouwprojecten waaronder Ter Sype.
• Energieneutraal bouwen van scholen en
woningen, en eenvoudigere regelgeving.
• Een groenere leefomgeving in onze dorpen en meer bijenlinten
• D66 wil kapvergunningen herinvoeren
om openbaar- en beeldbepalend privégroen beter te beschermen.
• Groen toerisme ontwikkelen.
• Stimuleren van groene daken én muren,
en minder steen in tuinen en parkeervoorzieningen

We genieten van onze mooie natuur ‘naast
de deur’: onze bossen, plassen en uitgestrekte landschappen. Hier zijn we zuinig
op. Onze opdracht is om dit alles als rentmeesters door te geven aan onze (klein)
kinderen. We kunnen allemaal met grote
of kleine stappen bijdragen aan een gezonder klimaat, ook lokaal.
De ChristenUnie gaat daarom voor duurzame energie waar iedereen aan mee kan
doen:
• We steunen de Energiecoöperatie Wijdemeren en lokale initiatieven die de energietransitie vergemakkelijken. We helpen inwoners bij verduurzaming van hun woning
en benutten subsidies.
• Inwoners moeten ﬁnancieel kunnen meeproﬁteren van zonne- en warmteprojecten.
• We isoleren woningen, vergroenen onze
daken en stimuleren zonnepanelen. We
ontzorgen bedrijven die dit grootschalig
willen doen.
• We versterken onze natuur door samen te
werken met boeren en natuurorganisaties.
• We stimuleren recreatie in onze waterrijke
gemeente. Ondernemers krijgen de ruimte, met respect voor de natuur.
Meer over dit onderwerp leest u in ons verkiezingsprogramma:
www.wijdemeren.christenunie.nl

Uw lokale huis-aan-huisblad houdt
u op de hoogte van de komende
verkiezingen. Vier weken lang.
Deze week gaat het over: duurzaamheid. Volgende week, 2 maart, is het
thema woningbouw. 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
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Nieuw:

Vechtkoek
Boordevol vruchten en noten

€ 3,95
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

AZIATISCH RESTAURANT
DYNASTY KORTENHOEF

Aanbieding van de week!!
Lekker en goed eten hoeft
niet duur te zijn!!

MENU A (+/2 personen)
Sate
Babi pangang
Kip kerrie
Foe yong hai
Mini loempia

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

voor 20,- Euro*

voor 25,- Euro*

met grote rijst 1,00 extra met grote rijst 1,00 extra
met grote nasi 2,75 extra met grote nasi 2,75 extra
met grote bami 2,75 extra met grote bami 2,75 extra
*Aanbieding geldig tot 2 maart 2022

Meenthof 8 1241CP, Kortenhoef
Tel: 035-6561156

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

Lokaal chocoladeverbond op		
Ankeveense markt

WEE

NIEUWS VOOR AN

Door: Ben Groenendijk

ANKEVEEN
Marjolein van den Brakel
en Jeroen van der Linden
gaan samenwerken. Zij:
actief als jonge ondernemer en patissier, die onder
de bovenaardse naam ‘Heavenly Chocolate’ ambachtelijke lekkernijen maakt.
Hij: eigenaar en meewerkende baas van Bakker
Jeroen, drie winkels voor
brood en banket, één in
Kortenhoef (inclusief bakkerij) en twee in Hilversum.
Plek van ontmoeting: de
Ankeveense markt.
Marjolein woont in Nederhorst
en haar productieruimte is in
Breukelen. Alles wat ze online (heavenlychocolate.nl) of
op de markt verkoopt is door
haarzelf gemaakt. Ze staat nu
anderhalf jaar op de markt.
Jeroen al een jaar of tien. Jeroen: ‘Wij maken onze chocola niet zelf, maar kopen deze
in. Maar na kennismaking met
Marjolein dacht ik: dat kan ook
anders. Theoretisch kun je het

als banketbakker ook zelf chocolade maken, maar daar heb
je een koele ruimte voor nodig.
Bij ons zijn ze nogal warm.
Maar los daarvan, Marjolein
maakt heel mooie producten,
een mooie toevoeging aan ons
assortiment. En op zo’n manier
houden we het ook lokaal. Dat
is voor mij belangrijk: elkaar op

lokaal niveau versterken.’
Is het een uniek product?
Marjolein: ‘Ik maak alles zelf,
dus in die zin is het uniek. In
alles wat ik maak zit chocola,
ook in macarons bijvoorbeeld.’
De samenwerking start deze
week, Ruim voor Pasen, dé
periode voor chocola.

IK BEN VAN DE LOKALE PARTIJ
“Financiën, niet het meest hippe onderwerp
wat je bedenken kan. Maar ik heb er wel enorm
plezier in alle cijfers te doorgronden. Met lede
ogen zie ik aan dat het nu 8 jaar lang financieel
hard bergafwaarts is gegaan. Graag zou ik nog
één keer mijn ervaring in willen zetten voor
gezonde financiën en realistische plannen
voor onze gemeente.
Het is tijd voor ingrijpen.. Er is weinig ruimte
voor gezellige extra’s. In verkiezingstijd is dat
geen fijne boodschap maar wel het eerlijke
verhaal. We gaan een zware tijd tegemoet.
Het roer moet om. Wees alert op de betaalbaarheid van verkiezingsbeloftes van wie dan ook.”
ALS EEN FINANCIEEL GEZONDE
GEMEENTE U LIEF IS
Gert Zagt, u vindt mij op lijst 1

De Lokale Partij
2. GERT ZAGT

LOOSDRECHT
www.delokalepartij.org

LIJST
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Kinderyoga in Loosdrecht
WEEKBLADWIJDEMEREN
Lichaamsbewustzijn
en omgaan met emoties
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

door: Pauline Huijzer

LOOSDRECHT
Prikkels! Kinderhersenen
die volop in ontwikkeling
zijn, krijgen er regelmatig te
veel. Op school wordt veel
van hen verwacht. Daarbuiten zien kinderen veel informatie via hun tablet, telefoon of TV. Zulke prikkels
zorgen voor stress. In haar
yogapraktijk in Loosdrecht
leert Ramona Jansen kinderen te ontspannen en stil
te staan bij hun gevoelens,
gedachten en ademhaling.
Yoga voor kinderen
“We gaan elke les op ontdekkingsreis. Spelenderwijs doen
we oefeningen die positieve
invloed hebben op lichaam én
geest. De lessen zijn een afwisseling van kindermeditatie,
ademoefeningen, mindfulness,
speelse yogahoudingen en
creatieve oefening (bijvoorbeeld tekenen, dansen of zingen).” Ramona benadrukt dat
yoga niet draait om hoe diep je
buigt of hoe lenig je bent. “Het
leert kinderen zich bewust te
worden van hun lichaam. Ook

leren zij lief zijn voor zichzelf en
anderen, want veel oefeningen
doen we samen.”
Kleine groepen
Ramona ontvangt maximaal
zes kinderen per les, zodat elk
kind voldoende aandacht krijgt.
Er zijn groepen in leeftijdscategorieën vanaf 5 jaar, ook privélessen zijn mogelijk. Na elke
les ontvangen ouders/verzorgers een kort verslag. Naast de
inhoud van de les staan daarin
de oefeningen uit de les die
ouders ook thuis met hun kind
kunnen doen.

Vergroten van zelfvertrouwen en weerbaarheid
Een yogales voor kinderen
draait vooral om ontspannen,
al biedt Ramona met haar kinderyoga ook uitkomst bij slaapof concentratieproblemen, faalangst en problemen op sociaal
vlak. “Kinderyoga heeft op iedereen een positieve invloed
en legt een goede basis voor
het leren omgaan met gevoelens en emoties.”
Meer weten of een proefles
plannen?
www.kidsyogaenmindloosdrecht.nl

Gratis startcursus bij GWC de Adelaar
‘S -GRAVELAND
De sportieve fiets is populair. Veel mensen kopen vol
enthousiasme een racefiets en in sommige gevallen komen we er dan achter
dat remmen, schakelen,
sturen en in balans blijven
op je nieuwe fiets zeker wat
anders is dan op een ander
type fiets. Om te voorkomen dat je enthousiasme
weg ebt en je fiets werkloos
in de schuur komt te staan
kun je nu deelnemen aan
een beginnerscursus bij
GWC de Adelaar.
Start to bike is het gratis laagdrempelige kennismakingsprogramma voor de beginnende
wielrenner. In vier zaterdagochtenden van 10 tot 12.30
uur (12,19, 26 maart en 2 april)
leer je basisvaardigheden en

KORTENHOEF
Lekker bewegen voor jong en
oud. Dat kan bij ODIS. Er zijn
nog enkele plekken vrij voor
Bodyshape op vrijdagochtend
en Pilates op maandagavond
en donderdagmorgen. Lekker
bewegen op en met muziek.
De trainingen bestaan uit verschillende oefeningen voor
diverse spiergroepen. Een

mooie manier om intensief te
bewegen. U kunt vrijblijvend 2
proeflessen volgen (een combinatie kan ook)
Voor meer info kunt u onze site
bezichtigen: www.odisgym.nl.
Aanmelden voor een proefles? Mail: voorzitterodisgym@
gmail.com

Mooie avond over		

Stap eens op een racefiets
Door: Conny Rijbroek

Kom in beweging

technieken van het racefietsen. Tijdens vier trainingen,
die onder begeleiding van een
enthousiaste instructeur staan,
ga je gecontroleerd leren fietsen én werken aan je conditie.
Daarna kun je, als je het leuk
vindt, lid worden van de club
en meegaan met de clubritten. Wil je meedoen of heb je
vragen, stuur een mailtje naar
toer@gwcdeadelaar.nl. GWC
de Adelaar start op woensdag-

avond 30 maart weer met clubritten. Liefhebbers van wielrennen en fietsen in het Gooi,
Wijdemeren, Baarn, Soest en
omstreken ontmoeten elkaar
bij de Toerafdeling van de Adelaar. Je kunt op ieder niveau
meefietsen. GWC de Adelaar
heeft momenteel zo’n 200 enthousiaste leden binnen de
Toerafdeling, die vele kilometers fietsen met elkaar.

toekomst agrariërs

REGIO
Op maandag 14 februari organiseerden LTO Noord-afdeling Gooi, Vecht en
Amstelstreek en CDA Wijdemeren een avond voor
de agrarische sector. Bij
de Meentboerderij gingen
de aanwezigen in gesprek
met drie prominenten over
de ruimte om te ondernemen voor de agrarische
sector. “We willen allemaal
graag koeien in de wei”,
aldus lijsttrekker Rosalie
van Rijn. CDA Wijdemeren
heeft afgelopen periode
verschillende keren actie
ondernomen tegen vernatting van agrarische gronden.
CDA- Tweede Kamerlid Derk
Boswijk deed de aftrap. Hij wilde het wantrouwen van agrariërs in de politiek wegnemen.
Derk haalt kennis op bij de
agrariërs en niet zelden helpt
hij ‘s morgens vroeg mee op
de boerderij. Boswijk: “In het
nieuwe coalitieakkoord is er
2,1 miljard gereserveerd voor
natuurbeheer”. De spanning in
de zaal was te voelen en Derk
kreeg veel vragen te beantwoorden, iets wat hij uitgebreid

deed. Hij voelde met de agrariërs mee en beloofde dat hij kritische vragen blijft stellen aan
het kabinet. Vervolgens kwam
Statenlid Willemien Koning
aan het woord. Er moet nog
4000ha agrarische grond omgezet worden voor natuurontwikkeling tot 2027. “Dat gaat
nooit lukken”, aldus Willemien.
We moeten met elkaar gaan
kijken wat realistisch is. Daarbij komt dat er in Noord-Holland geen intensieve landbouw is, bijna alle agrarische
bedrijven zijn grondgebonden.
Als ‘uitsmijter’ sprak de altijd
bevlogen Albert Hooijer (LTO).
Hij kijkt kritischer naar het coalitieakkoord. Hij rekende voor
dat er zo’n 20 miljard gereserveerd is voor sanering van
agrarische bedrijven. Hij sprak
van een goede samenwerking
tussen de verschillende agrarische belangenverenigingen,
wat echt nodig is. Tegen bodemdaling is er geen beter
gewas dan gras. Rosalie sloot
de avond af met de vraag wat
willen jullie ons als raadsleden meegeven. Ze beloofde
ook regelmatiger in contact te
blijven met de agrariërs en wil
ook graag op bezoek bij de bedrijven in Wijdemeren.
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FAMILIEBERICHTEN

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.

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623

Tuinman gezocht Ankeveen
Goede verdiensten.
Info : Bel 0613918655
Onafhankelijk financieel advies?
www.smitvernooij.nl
0294-253444

De heer Nuissl was van 2010-2014
Raadslid in de fractie van DorpsBelangen.

Huart Makelaardij o.g.
Nu vanuit huis met
een scherp tarief!
www.huart.nl
035-6857850

Wij herinneren hem als analytisch en uitgesproken.
Met dankbaarheid kijken wij terug op zijn
inzet voor de lokale politiek.

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941

Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote Lide,
zijn kinderen Petra, Bas en Charlotte, kleinkinderen en
andere dierbaren. De raad en het college van de
gemeente Wijdemeren wensen hen sterkte bij het
dragen van dit verlies.

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

Wij hebben bedroefd kennisgenomen van
het overlijden van

Josephus Lambertus (Joep) Nuissl

De raad van de gemeente Wijdemeren,
Mevr. C.R. Larson, burgemeester
Mevr. E.B. Hörchner, raadsgriffier

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of
woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende
offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl

Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722

WEE

Helmut Smits voor al uw
VOOR AN
tuinaanleg/onderhoud,NIEUWS
snoeiwerk en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598
Scheiden los je samen op
www.smitvernooij.nl
0294-253444
www.woningontruiming.com
Uw vertrouwen sinds 1963
0651406217 H.van Gelderen

MET NAALD EN DRAAD
voor al uw gordijnen en
vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.
Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Div. Ontspanningsmassages
en DUO-massage.
Klachtgericht Rug Nek en
Schouderklachten.
www.donnalife.nl
06-27484142

Erfenissen zonder ergernissen?
www.erfaangenaam.nl
0294-253444

Uw kapster aan huis!
Bel/App 06-37445476
www.heleenshairstyling.nl

Het college van burgemeester en wethouders,
Mevr. C.R. Larson, burgemeester
Dhr. R.S.M. Heintjes, secretaris

De Lokale Partij

UITVAARTVERZORGING

You’ll Never Walk Alone
Onze hardwerkende, handige, gezellige, trotse,
mopperende Kees vond het een mooie dag om te
reizen. Mijn levensmaatje, mijn trotse vader,
schoonvader en onze beetje gekke opa

Kees Scheepmaker
Loosdrecht,
15 januari 1951

Ankeveen,
17 februari 2022

is aan zijn laatste reis begonnen.
Anjo
Kees-Jan en Patricia
Zoë
Calvin
Micky
Stichtse Kade 7
1244 NT Ankeveen
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Boeken, Baby- & kindercadeautjes
Elke 1e & 3e zaterdag van de maand
Willie-Dasplein, Nederhorst den Berg

Uitvaartzorg
vanuit het hart
Lindelaan 8 te Loosdrecht
ariedekloetuitvaartverzorging.nl

06 1035 8100

24 uur per dag bereikbaar

LĲST
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LUISTEREN
NAAR INWONERS
WWW.DELOKALEPARTIJ.ORG

‘Stelling van Amsterdam’ bij HK Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG
Voor vrijdagavond 4 maart
2022 staat de jaarlijkse
ledenvergadering van de
Historische Kring Nederhorst den Berg op het
programma. Het eerste
deel bevat de traditionele
punten, zoals de jaarverslagen, het verslag van
de kascommissie, de rekening en de begroting,
bestuursverkiezing, stand
van zaken werkgroepen,
de plannen voor 2022 en
de rondvraag. Na het officiële deel is om ca. 20.30
uur het woord aan René
Ros voor een multimediale
presentatie, waarin hij de
vrijwel onzichtbare Stelling van Amsterdam zichtbaar maakt.
Vooraf aan de lezing wordt de
documentaire ‘Geheim landschap’ vertoond over militair

erfgoed in Europa en Nederland. De Stelling van Amsterdam is een van de twee
waterlinies in het UNESCO
Werelderfgoed.
‘Hollandse Waterlinies’ De
Stelling is tussen 1881 en
1914 in opdracht van het ministerie van oorlog om de
hoofdstad aangelegd. In geval
van oorlog konden polders tot
een afstand van 3-5 km onder
water worden gezet (inundaties). In de Stelling werden 46
forten en batterijen gebouwd
om de overgebleven doorgangen te beschermen. De
Stelling is 135 km lang en ligt
op een afstand van 15 tot 20
km in een kring rond de hoofdstad. Tegenwoordig worden
de forten van de Stelling voor
heel verschillende doeleinden
gebruikt. René Ros voert als
vrijetijds-historicus archief- en
veldonderzoek uit naar het

militair erfgoed in de regio Amsterdam. Tevens is hij beheerder van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam
en medewerker van het Kenniscentrum Waterlinies.
De jaarvergadering met lezing
over de Stelling van Amsterdam wordt gehouden in de
Bergplaats, Kerkstraat 7, 1394
CW in Nederhorst den Berg en
begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. Wij houden ons
aan de dan geldende coronamaatregelen.
Foto: Forteiland Pampus (Stelling van Amsterdam.nl)

NIEUWSSTER

9

Woensdag 23 februari 2022

Wie herkent dit plekje aan de Vaart?
WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Herman Stuijver

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

‘S- GRAVELAND
Kunstschilder/ galeriehouder Hans van Moerkerken
en kunstkenner/ glazenwasser Harrie de Boer
kunnen uren genieten van
mooie schilderijen. Galerie
Trompenburgh hangt vol
met fraaie kunstwerken.
Tegen betaalbare prijzen.
De galerie herbergt ook
veel kunstenaars die plekken in de vijf dorpen vastlegden. Vaak herkenbaar,
maar lang niet altijd. Nu
kwam het artistieke tweetal
op het idee om de lezers
mee te laten zoeken. Wie
herkent dit plekje? U kunt
uw oplossing zenden aan:
redactie@dunnebier.nl.
Het gaat dit keer om een schilderij van Gerbrand Frederik
van Schagen (1880-1968). Bij
uitstek een schilder van het
Hollandse landschap. Daarbij beperkte hij zich niet tot
de omgeving van zijn woonplaats Den Haag, later ook
Laren, veelal in het Gooi en
Loosdrecht, waar hij gegrepen
werd door de uitgestrekte pol-

derlandschappen en de weidse plasgezichten.
Dit schilderij dateert uit 1939.
Het is geschilderd in olieverf
op doek en is 40 bij 50 cm.

In de catalogus van Galerie
Trompenburgh te koop voor
€ 800,-. Op de achterzijde
staat ‘Langs de Vaart’, verder
geen aanduiding waar aan de
’s-Gravelandse Vaart. Noor-

dereind, Zuidereind? Weet u
het? Kunt u aantonen waar dit
schilderij is gemaakt? Hebt u
een bewijs? Een foto of een
document of weet u meer?
Laat het ons weten. Harrie en

Hans zijn zeer benieuwd.
Galerie Trompenburgh, Zuidereinde 68a; ’s-Graveland.
Open op zaterdag en zondag
van 13.00 – 17.00 u en op afspraak: 06 5322 21 56.

vijf dorpen. Hoewel het inkomen van een doorsnee Wijdemeerder hoger is dan het
landelijk gemiddelde, is er ook
stille armoede volgens Petra
en haar vriendinnen. Ze meent
dat de gemeente dat schromelijk onderschat. Ze werken
al vier jaar aan dit probleem,
maar de medewerking van Wijdemeren was een tegenvaller.
‘Trekken aan een dood paard’
noemt Petra haar acties voor

de WeggeefWinkel. “Wij hebben gelukkig héél véél mensen mogen helpen, wij hadden
een grote klantenkring. Onze
doelgroep was mensen met
een laag besteedbaar inkomen.” Tot slot doet ze nog een
oproep om een plek te vinden
voor de Kledingbank Kortenhoef die weg moet uit de voormalige Dobber.

of een buurtsportcoach. Toen
vorig jaar bekend werd dat het
pand aan de Kerklaan in november zou vrijkomen, werd
snel gehandeld. Na een aantal
bezoeken van de gemeente
en de partners aan het pand
is gezamenlijk besloten om
uit te zoeken of de komst van
een buurtcentrum mogelijk is.
Gezien het maatschappelijke
draagvlak, het enthousiasme
bij de partners en de poten-

tie van het project, wordt de
komende tijd gebruikt om het
plan verder uit te werken en
door te rekenen. De komende
maanden maakt een externe
bureau een ontwerptekening
die voldoende houvast biedt
voor een nauwkeurige raming
waarop zowel de praktische
als de financiële haalbaarheid
getoetst kan worden.

Trekken aan een dood paard
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Samen met dorpscoördinator Bas Immerzeel is
vrijwilliger Petra van den
Ham nu echt bezig de
WeggeefWinkel te sluiten.
Die officieel al dicht was,
de laatste spullen gaan
naar goede doelen. Instanties als Sherpa en Dak-en
Thuislozen hebben al het

nodige ontvangen uit de
winkel die gevestigd was
in het DrieLuik aan het Lindeplein.
“Onze cliënten zijn natuurlijk
ruim aan bod gekomen”, zegt
Petra die hoopt dat er zo min
mogelijk in de vuilcontainers
zal verdwijnen. Samen met
Gerda van Deutekom en anderen van de Kledingbank
Kortenhoef wil ze zich blijvend

inzetten om de stille armoede
te bestrijden. Ze voerde al gesprekken met diverse lokale
politici als Esther Kaper van
de ChristenUnie. Ook Eric Torsing (CDA) kwam op de koffie
bij Gerda c.s. Op de agenda
staan nog ontmoetingen met
Alette Zandbergen (DLP), Patricia IJsbrandij (DB) en Myriam Kooij van D66. Hopelijk
wordt er in de toekomst meer
gedaan aan de armoede in de

Onderzoek multifunctioneel buurtcentrum
KORTENHOEF
Gemeente Wijdemeren onderzoekt in samenwerking
met vier maatschappelijke
partners de mogelijkheid
om een multifunctioneel
buurtcentrum te realiseren
op Kerklaan 8a in Kortenhoef. Komende maanden
wordt bekeken of de komst
van
het
buurtcentrum
praktisch en financieel
haalbaar is.

De partners zijn consultatiebureau Jeugd en Gezin Gooi
en Vechtstreek, welzijnsorganisatie Versa Welzijn, dementiezorg specialist King Arthur
Groep en Stichting Buurtkamer 3D. Ook de eigenaar van
het pand, woningcorporatie
Het Gooi en Omstreken, werkt
actief mee aan het onderzoek
en denkt mee in de mogelijkheden. De behoefte aan een

toegankelijk en laagdrempelig
multifunctioneel buurtcentrum
bestaat al langere tijd. Door de
mogelijke komst van het nieuwe buurtcentrum ontstaat een
centrale plek voor zowel zorgorganisaties als voor buurt
gerelateerde activiteiten. Niet
alleen de vier partners krijgen
er namelijk een plek, het centrum moet ook ruimte bieden
aan initiatieven zoals bewonersavonden, een wijkteam
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Bezinnen op verkiezingen

Ingezonden brieven

WEEKBLADWIJDEMEREN

Vergeten woningzoekenden

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

Afgelopen jaar vroeg Wij Willen Wonen uw mening over
woonwensen. Voor het eerst
inclusief de unieke keuze uit
alle mogelijke woningtypen
moderne woonvormen. Van
de 3700 benaderde inwoners
deden er 372 mee. Met prima
input voor raadsbesluiten Participatienota, Omgevingsvisie,
WoonVisie, randvoorwaarden
ter Sype. De woonwethouders
toonden geen enkele belangstelling. Integrale Visie Polder
Kortenhoef: niet eens besproken ondanks formeel burgerinitiatief, ook onjuist vermeld
als brief van één inwoner in
plaats van 75. Daarom stopte
Wij Willen Wonen na gesprek
met de wethouder Woonvisie.
De allergrootste groep respondenten van de enquêtes
zoekt
doorstroomwoningen
als 50+’er, kleiner, wél gelijkvloers liefst begane grond,
kleine tuin. Veel interesse in
zelfbouw, collectief particulier
opdrachtgeverschap
CPO.

Met professionele hulp van
Beyond Now met informatiebijeenkomst met SamenBouwen.in
De tweede groep zoekt als
starter sociale huurwoningen. Schokkend: 885 inschrijvingen voor 16 tiny houses.
Meerdere partijen spannen
zich daarna extra in voor
meer sociale huurwoningen.
De derde groep wil een zelf
geselecteerd
adviesbureau
ISmaatwerk om vóóraf de allereerste stap te zetten richting vraaggestuurd bouwen.
Aanbevelingen
- Geef vooraf randvoorwaarden aan ontwikkelaars die woningzoekenden écht helpen.
Onderzoek wél eerst wat voor
type huis ze zoeken. Informeer hen snel én uitgebreid
over alle mogelijke woningtypen en woonvormen. Overleg
vóóraf met directe buren. Sluit
zo vroeg mogelijk compromis-

sen. Voorkóm daarmee zinloze dure juridische procedures
tot aan de Raad van State.
- Verlaag sociale koopprijs
van 220.000 naar 180.000
euro. Zo niet is subsidie onontkoombaar.
- Bouw seniorenwoningen als
kangoeroe- of driegeneratiewoning zo dicht mogelijk bij
medische instanties, op ‘rollatorafstand’. Dé reden waarom
het tweede IKC plus andere
voorzieningen beter naar Ter
Sype kan, wat 2-5 nieuwe
bouwlocaties oplevert. Dennenlaan, Orangerie Eikenrode, Linde, Sterrenwachter,
Drieluik: ideaal. Ook een
goed idee: gespiegeld goedkoper ontwikkelen van Erven
Knorr2 op de locatie van het
gemeentehuis.
Wim van Oudheusden, op
persoonlijke titel

Pesten
De laatste twee weken las
ik stukjes over pesten in het
hah-blad. Waar eigenlijk weinig op ingegaan wordt is de
oorzaken van pesten. Waarom gaan kinderen pesten,
waarom zetten sommige volwassenen dat gedrag voort?
Het is natuurlijk heel makkelijk iemand te pesten die
zwakker is, misschien minder
mondig, niet goed in vechtsport, kortom niet het ideale lichaam heeft. Dan doe je
jezelf als een stoer persoon
voor naar wie mogelijke toe-

Als linkse kiezer hoef ik natuurlijk niet uit te leggen waarom
de VVD, CDA en D66 afvallen.
Waarbij D66 nog een soort
schijn links wil ophouden maar
in de praktijk liberaler is dan de
VVD.
Met lokale partijen heb ik wat
moeite. Waarom? Vaak zijn die
partijen in mijn ogen lokaal te

populistisch en staat hun kieslijst vol met lokale ego’s. Deze
ego’s gaan voor het eigen belang, daarbij het algemeen belang uit het oog verliezend. En
waar je juist samenwerking van
de lokale partijen zou moeten
verwachten, zie je juist dat ze
elkaar tegenwerken.
Dan blijft de ChristenUnie over.
Christenen zijn in de regel sociale mensen. Er wordt voor
elkaar gezorgd en binnen de
christelijke wereld is een sociaal netwerk aanwezig. Echter
deze partij draaide 180 graden
om toen bleek dat Rutte IV ze
nodig had, ondanks eerdere
ferme uitspraken van Segers.
Kortom, de keus voor mij als
linkse kiezer is niet makkelijk. Maar als wereldburger die
ook in landen is geweest waar
stemmen geen recht is weet ik
hoe belangrijk het is een van
de meest democratische middelen te mogen gebruiken. 16
maart gaat mijn stem dan ook
in de bus, maar ga mij eerst
nog eens goed bezinnen.
Jan Steenplaat

Mobiliteitsplan 2045
komstige partners opkijken.
Dat de zwakkere misschien
veel slimmer is, daar wordt
niet naar gekeken. Feitelijk
etaleren pestkoppen hun eigen kracht om hun domheid
te camoufleren. We zien het
bijvoorbeeld bij de koolmees,
een vrouwtje zoekt een mannetje dat goed voedsel kan
halen, maar de kinderen zijn
van het mannetje dat het
mooist kan zingen.
Bij pestgedrag is dat niet anders, de pestkoppen hebben
meer kans op het krijgen van

een partner, de slimmeriken
vinden een partner doordat
ze zich eerst hebben moeten
bewijzen op de werkvloer,
een goed betaalde baan hebben zogezegd. Of de partner
dan voor jou kiest vanwege
je goed betaalde baan is dan
wel weer een ander punt.
Dus je kunt wel lekker gaan
pesten, maar je wordt dan
nooit die grootverdiener. Eigenlijk blijf je dan altijd die
middelmatige sukkel.
Patrick Kreuning

Parkeerplaatsen verloren op Kortenhoefsedijk
Vorige week stond in het
Weekblad Wijdemeren een
artikel van J. vd. Berk. Ik ben
het volledig met hem eens.
Maar ook rondom Gasterij
Geesje gaan twee parkeerplaatsen verloren. Voor het
parkeerterrein worden drie
leilinden geplaatst. Leilinden
behoren voor een woning te
staan, dat is al ruim honderd

In de Nieuwsster lees ik dat
wij bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de keuze
hebben uit 7 partijen. Maar
voor mij, een persoon die zijn
hele leven lang al links stemt,
voelt het alsof er geen echte
keus is. Jawel, PvdA/GroenLinks is zeker een partij aan de
linkerflank. Echter de PvdA is
vergeten dat ze indertijd medeverantwoordelijk waren voor de
afbraak van ons sociaal stelsel.
GroenLinks, een partij voor de
twee keer modaal verdienende
groene Nederlander die boodschappen haalt bij de biologische supermarkt, elektrisch
rijdt met zonnepanelen op hun
dak. Grote steden realiteit, ver
afstaand van de werkelijkheid.

jaar zo in Kortenhoef, maar
ook elders in het land. Dit
slaat als een tang op een varken. Ik zet al ruim dertig jaar
mijn auto op een van de parkeerplaatsen. Ik vind dat de
klankbordgroep hierin te kort
is geschoten, of zitten ze daar
alleen voor hun eigen belang.
J. vd. Berk heeft gelijk, er
zouden geen parkeerplaat-

sen verloren gaan, maar de
praktijk is helaas anders. Ik
heb gezien dat er nu al gasten van Geesje op het Dode
Eind hun auto parkeren om te
gaan eten.
Krijn Spaan

Op 14 februari jl. werd de Bewonersavond Mobiliteitsplan
Wijdemeren – Kortenhoef en
’s-Graveland gehouden. De
gemeente organiseerde deze
avond om een toelichting te geven op het Mobiliteitsplan deel
C. Om in meer detail in te gaan
op de commentaren en voorstellen die bewoners hadden
gegeven op de voorstellen van
de gemeente. Bewoners hadden daartoe de gelegenheid op
een interactieve website. Daar
konden zij per weggedeelte
reageren. Het zal niemand
verbazen dat er veel reacties
waren en dat die reacties voornamelijk over de hoeveelheid
en de snelheid van het verkeer
gingen. Het aantal reacties was
met name op het Zuider- en
Noordereinde, de Herenweg
en Kortenhoefsedijk groot. De
meeste reacties gingen over
te veel vrachtverkeer, te hard
rijden en een algemeen gevoel
van onveiligheid op deze wegen. Op basis van de reacties
van bewoners zijn de plannen
gedeeltelijk aangepast. In de
nieuwe voorstellen worden de
gehele Kortenhoefsedijk en de
Herenweg 30 km/h zones. En

dat is een goede zaak.
Het Zuider- en Noordereinde daarentegen blijven in de
plannen ‘grijze’ wegen en het
snelheidsregime blijft 50 km/h.
Daaruit kunnen we niet anders
concluderen dan dat de aanwonenden van deze wegen
door de gemeente worden
geofferd aan het vermeende
belang van doorgaand verkeer.
Geluidsoverlast en overschrijding van de fijnstofnorm doen
er niet toe voor dit college! De
gemeente Wijdemeren durft
weer eens niet te kiezen en
gebruikt daarbij non-argumenten. We waren al teleurgesteld
en zijn dat nu nog meer. Voor
ingewikkelde problemen zijn
geen eenvoudige oplossingen.
Dat snappen de bewoners ook
wel. Maar het begint met de
wil om iets te veranderen. En
die ontbreekt nu. Onze hoop
is gevestigd op de aanstaande
gemeenteraadsverkiezingen
en dat die tot een college leiden dat wel durft te kiezen voor
haar burgers. En niet alleen op
het dossier verkeer.
Nico van Zanten, bewoner
Noordereinde
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Autobedrijf Jansen & Jansen

U kunt bij ons terecht voor alle merken
● APK
● Onderhoud
● Reparatie

Weekblad Wijdemeren

● Airco service
● Banden service
● Banden opslag

Wij staan voor u klaar!
Woensdag  juli 

Middenweg 82 - Nederhorst den Berg
Telefoon: 0294 - 253556

info@autobedrijfjansenenjansen.nl
www.autobedrijfjansenenjansen.nl
Prijzen Spektakelloterij afhalen

Aanmelding burendag
2018 geopend

NEDERHORST DEN BERG- Niet alleen won Olivier van den Berg de eerste prijs in de Spektakelloterij van het Zomerspektakel, ook waren er nog 30 andere fraaie prijzen, beschikbaar gesteld door

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

1 op de 3 vrouwen
krijgt dementie
welwillende sponsors. De prijzen van de loterij kunnen afgehaald worden bij de voorzitter van de

aannemersbedrijf

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

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

003352

Omschrijving

2 personen Dutch Valley

000595

1

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Restaurant Lekr

001238

2

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Brinkers Mode & Lingerie

001222

3

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

000796

4

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

000660

5

Etentje voor 2 personen

Gasterij de Vechtoever

001255

6

1 Persoons zomerdekbed

Brinkers Mode & Lingerie

000105

7

Levensmiddelenpakket

Albert Heijn

000203

8

Verzorgingspakket

Albert Heijn

002254

9

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Brinkers Mode & Lingerie

000026

10

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Brinkers Mode & Lingerie

001693

11

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Boekhandel CW76 Kortenhoef

000777

12

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Het Spieghelhuys

000371

13

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Het Spieghelhuys

000874

14

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Het Spieghelhuys

001016

15

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Body & Beauty ‘t Gooi

001453

16

Waardebon v. slagroomtaart Bakker Jeroen

000875

17

Waardebon v. slagroomtaart Bakker Jeroen

000876

18

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

001233

19

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

000951

20

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

002126

21

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

001206

22

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

001416

23

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

002127

24

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

001082

25

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

002338

26

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

001173

27

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

000793

28

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

000138

29

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

001690

30

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

stopdementie.nu

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

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

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Beschikbaar gesteld door

HOOFD Verzorgd bezoek voor

Kort nieuws
Elke 1e woensdag v.d. maand
van 14-17 uur: Repaircafé Wijdemeren. In de Brasserie van
Veenstaete te K’hoef. Weggooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl
of
bel: Marjolijn Bezemer: 0648545227.

Gemeente kan WOB- verzoeken niet
meer bijhouden
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN
Ronald Frisart van het
opinieplatform Rading 0
klaagde dat de gemeente
Wijdemeren hem veel te
lang liet wachten op een
WOB- verzoek. WOB betekent de Wet Openbaarheid Bestuur waarbij elke
burger het recht heeft om
de overheid te vragen om
openbaarmaking van informatie in bestuurlijke aangelegenheden.
Frisart diende eind augustus ’21 een verzoek in om de
concept- versie van het rapport Necker van Naem in te
zien plus alle correspondentie
daaromtrent, inclusief interne
e-mails en whatsapp-berichten. Het rapport handelde over
de gebrekkige gemeentelijke
organisatie. De overheid heeft
4 weken de tijd om te reageren, plus een verlenging van
nog eens vier weken. Die wet-

IK STEUN DE LOKALE PARTIJ

“Omdat ik van mijn dorp hou en
heb ervaren dat zij het beste met
onze dorpen én ons voor hebben.
Zij zoeken persoonlijk contact
met inwoners om situaties goed
te kunnen beoordelen. Zij hebben
oog voor problemen zoals o.a.
woningnood en zorgbehoefte.
Voor hen geen geregel achter de
schermen maar in samenspraak
met ons, de inwoners.

ALS UW DORP U LIEF IS!

LIJST

10. WILMA SNEL

NEDERHORST DEN BERG

www.delokalepartij.org

DIE AFWEGING IS
EEN TIJDROVEND
PROCES
Burgemeester Crys Larson
legt uit waarom Wijdemeren
niet in staat is om het in 8 weken te klaren. “Het is een groot
probleem, ook landelijk. Op
de eerste plaats wil ik benadrukken dat iedereen het recht
heeft op openbaarheid. Dat
staat als een paal boven water. Dat Frisart te lang moest
wachten, heeft ook niks te maken met de aard van het onderwerp. Het komt simpelweg
doordat het meer tijd kostte.”
Steeds vaker dienen mensen WOB- verzoeken in. Het
vertrouwen in de overheid is
afgenomen, burgers vertrouwen minder op de informatie
die ze van de overheid krijgen. Het aantal, de omvang
én complexiteit van WOB-verzoeken is de afgelopen jaren
gestegen. In 2021 waren er 45
WOB- verzoeken tegen 29 in
2020. Ook het aantal bezwaarschriften steeg explosief. Waren het er 100 in 2020, dat liep
op tot 228 vorig jaar.
Wat wel, wat niet
Ook is er de vraag wat moet,
mag en kan naar buiten worden gebracht. Het wordt namelijk voor iedereen openbaar. Dat is soms niet de
bedoeling van de verzoeker,
maar je hebt ook te maken
met de privacy van derden, de
bescherming van bedrijven of
de vrijheid van intern beraad.

Realistisch en haalbaar, open en
eerlijk. Daar heb ik respect voor.
En daarom steun ik hen! U ook?”

De Lokale Partij

telijke norm werd bij lange na
niet gehaald. Pas op 7 januari
2022 ontving de journalist de
papieren. En zo zijn er nog
meer gevallen bekend waarbij
indieners te laat of zelfs geen
antwoord kregen.
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Die afweging is een tijdrovend
proces. Vaak is de informatie
niet eenvoudig vindbaar, daarnaast is het anonimiseren van
de gevonden informatie een
klus die tijd vergt. Hoewel Wijdemeren inmiddels een deel
uitbesteedt aan een extern
bureau is de belasting voor de
staf hoog. In het geval van het
verzoek van Ronald Frishart
lag de informatie bij meerdere
medewerkers verspreid in de
organisatie en het college. Dat
uitzoeken was arbeidsintensief. Het totaal aan kosten bij
WOB- verzoeken was in 2021
opgelopen tot 23.000 euro,
alleen al Frisarts onderzoek
kostte € 9.000 aan externe inhuur, exclusief de interne uren
van de ambtenaren om alle
stukken aan te leveren.
Open overheid
Burgemeester Larson: “Net als
ieder ander dienen ook wij ons
aan de wet te houden. Wij betreuren de langere doorlooptijden van de WOB- verzoeken.
Wij proberen, veelal in overleg
met de indiener, te komen tot
een redelijke termijn van afdoening.” Ze vervolgt dat Wijdemeren goed op weg is om
het beter te doen. “We brengen de capaciteit op orde en
we werken aan grotere actieve
openbaarheid van informatie.”
Ze streeft met de medewerkers naar een open en toegankelijke overheid, door betere
digitalisering en bewustwording over openbaarheid bij de
medewerkers.
De afloop
Wat Ronald Frisart te weten
kwam na zijn WOB- verzoek
kunt u lezen in vijf sappige afleveringen in januari op:
www.rading- 0.nl

GooiTV
De
programmering
van
GooiTV vanaf woensdag 23
februari: Saskia Luijer en Herman Stuijver houden het eerste lijsttrekkersdebat in Wijdemeren met PvdA/GroenLinks,
D66 en de ChristenUnie.
Vanaf zaterdag 26 februari
is er het lijsttrekkersdebat in
Gooise Meren. André Verheul

spreekt dan met het Goois Democratisch Platform en Hart
voor BNM. Lijsbeth Siegersma
gaat In Gesprek Met Han ter
Heegde, de burgemeester van
Gooise Meren. Voor diegenen
die kijken via Ziggo: GooiTV
is te vinden op kanaal 48. Via
KPN is dat kanaal 1432. Via
T-Mobile is dat kanaal 842.
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Steven Voorn vol ideeën over watersport
WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Herman Stuijver

Antonia bouwen, een lounge-

| NEDERHORST
| DE NIEUWSSTER
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
DEN
rondvaartboot
met
talBERG
van
moIn samenwerking met

LOOSDRECHT
Eenmaal met watersportondernemer Steven Voorn
in gesprek word je al gauw
heen en weer geslingerd
van het ene plan naar het
andere. Hij is bijna onstuitbaar. De ‘waterburgemeester’ is een geboren en getogen Nieuw-Loosdrechter
met een passie voor recreatie, entertainment en
horeca. Hij worstelde zich
omhoog na een persoonlijk drama en staat nu klaar
voor een volgende fase in
z’n leven. Privé en zakelijk.
Trots laat Steven een hartslag
‘logo’ zien dat herinnert aan z’n
vrouw Anja die op 24 november 2018 overleed aan de gevolgen van een hersentumor in
het bijzijn van haar geliefde, de
twee kinderen, haar broer en
schoonzus. Ze lag thuis opgebaard met het zicht op de plassen, de plek waar de familie
zijn hart aan verpand heeft. Ter
ere van Anja liet Steven The

gelijkheden. Kort na de eerste
afvaart werd het land getroffen
door de coronapandemie met
verstrekkende gevolgen voor
de watersport. Nauwelijks gevaren (8 keer in 2020) en dus
weinig gasten en geen inkomsten. “Ik raakte in paniek, ik zag
alles wegvloeien”, zegt Steven
die als startend recreatieondernemer buiten alle ondersteunende regelingen viel. In
2021 kon hij gelukkig nog wel
‘en route’ met The Antonia. Inmiddels heeft Voorn een nieuw
ambitieus plan dat aansluit op
de partyboot. Naast het WSV
Witte Huis in het buurtschap
Muyeveld woont Steven. Nu
wil hij annex aan zijn woning de
botenloods afbreken en op die
plek twee studio’s laten bouwen van ieder 45 m2, beneden
en boven. Een ruimte waar je
kunt logeren, maar ook kunt
samenkomen, bijvoorbeeld om
te vergaderen. Parkeerplekken
voldoende. De toestemming
van Wijdemeren is er, omdat de
bouwtekening past in de om-

Foto: Servaas Raedts Fotografie

geving, met een magnifiek uitzicht vanuit B&B Plassenzicht.
Het geheel sluit aan bij de visie
van Steven Voorn: ‘het gemak
dient de mens’. Met vrienden,
familie of in een andere setting kun je samenkomen, een
boottochtje maken, een eiland
of strandje opzoeken, ergens
aan wal gaan voor een drankje
of een dinertje bij een van de
vele Loosdrechtse restaurants

Hulde aan de brandweer
WIJDEMEREN
De brandweerlieden in
Loosdrecht, ‘s- Graveland
en Nederhorst den Berg
maakten overuren tijdens

de stormen Dudley en Eunice. Zagen, slepen, klimmen, afzetten, beveiligen
uren achter elkaar. Hulde
aan deze vrijwilligers.

en dan ’s avonds neerploffen
op een van de comfortabele
bedden van Plassenzicht. Dat
100% duurzaam is en voorzien
van de nieuwste snufjes met
een QR- code en een goed gevulde koelkast. Steven c.s. zijn
er om je topservice te bieden.
Vóór 1 juni moet het nieuwe
onderkomen gereed zijn, dan
volgt er een proefmaand om
alles te testen. Per 1 augustus

kunnen de gasten boeken op:
www.plassenzicht.nl
Oh en Steven Voorn wil nog
meer: horeca bij de Rimboe,
de Gondelvaart in oude glorie
terug, een nieuw Skûtsjesilenevenement zijn slechts een
paar gedachtenbrouwsels uit
het brein van deze watersportondernemer. Hou ‘m in de gaten.
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Ook glasvezel in andere dorpen
WIJDEMEREN
Wethouder Joost Boermans maakte bekend dat
er ook glasvezel komt in
de andere dorpen van Wijdemeren. Hiermee gaat volgens hem een lange wens
in vervulling. In Loosdrecht
is men al jaren bezig. In april
starten de werkzaamheden
in Nieuw-Loosdrecht.
De firma Glaspoort is de aanbieder van de glasvezelkabels, dat is de bedrijfsnaam
waaronder KPN (voor aanleg
en exploitatie) en ABP (overheidspensioenfonds voor het
geld) samenwerken. Er zijn
garanties dat dit een open

netwerk is, waar ook andere
dienstverleners naast KPN toegang toe krijgen. De inwoners
worden per brief op de hoogte
gehouden. Naar verluidt zou
Glaspoort beginnen in Nederhorst den Berg en Ankeveen.
Dat is echter nog niet zeker.
Op de website van Glaspoort.nl
kunt u zien welke providers beschikbaar komen en welke tarieven ze daarvoor berekenen.
Daaronder ook veel niet-KPN
bedrijven. Dat betekent concurrentie op kwaliteit en prijs en de
keuze aan de consument.
Nu gratis aanleggen
Glasvezel is de infrastructuur
van de toekomst. Voor een

sneller internet, downloaden,
beeldbellen, enz. De aanleg
is gratis. Ze leggen de glasvezelkabel in ieder geval aan tot
in huis. Aanleg van de glasvezelkabel in een later stadium is
moeilijk en duur. Dan moet een
aannemer speciaal voor jouw
adres de stoep open graven
en een kabel erbij leggen. KPN
heeft aangekondigd te stoppen
met haar kopernetwerk (ADSL
/ VDSL) en helemaal over te
aan op glasvezel. Ziggo kan nu
nog vooruit met haar coax-netwerk, maar ook daar komt een
eind aan de mogelijkheden
en zullen ze ook overgaan op
glasvezel.

Kipper- /portaal en Kraanchauffeur(s) gezocht
Op zoek naar een uitdagende afwisselende baan in het transport? Cito is altijd op
zoek naar enthousiaste, leergierige en vakkundige collega’s.
Cito beschikt over divers materieel, leuke collega’s en een prettige werksfeer.
Voor het uitvoeren van de transporten zijn wij op zoek naar gemotiveerde mensen
die afﬁniteit hebben met transport en grondverzet.
De functies voor de chauffeur(s)
- Af- en aanvoeren van diverse producten;
- Laden onder de kraan of trechter en lossen op diverse plekken;
- Containers plaatsen/ wisselen en/of ophalen;
- Hijswerkzaamheden voor Kraanchauffeurs;
- Dagelijks onderhouden, schoonhouden en het verhelpen van kleine storingen
aan het voertuig;
Functie eisen:
- Minimaal rijbewijs C met daarop een
aantekening van je code 95;
- In bezit van VCA of de bereidheid
deze te halen;
- Flexibel, gemotiveerd en soms beschikbaarheid in de avond en of weekenden;

Wat bieden wij:
- Salaris conform cao beroepsgoederenvervoer
- Mogelijkheid op vast dienstverband
- Vaste auto
- Werken in een klein team
- Afwisselend

Ben je enthousiast en beschik jij over de genoemde functie-eisen?
Mail dan je CV en motivatie naar janneke@citotransport.nl
www.citotransport.nl - T. 0294 251451
Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30 en op zaterdag van 8:00 tot 12:30
Al 70 jaar gevestigd op de Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.

Oproep bestuursleden
Nieuwe Vecht
NEDERHORST DEN BERG
Het bestuur van de ‘Stichting Vecht terug in het dorp
Nederhorst den Berg’ kortaf Nieuwe Vecht is nu 15
jaar bezig om weer water in
het dorp terug te brengen.
Daarbij is weinig verandering in de samenstelling
van het bestuur gekomen.
Alleen zijn ze een dagje
ouder geworden en zijn tot
de conclusie gekomen dat
het tijd wordt om het stokje
door te geven aan een jongere generatie.
We hebben een tijd achter de
rug dat met medewerking van
gemeente en provincie een verkenningsnota is opgesteld. Hoe
zou water in het dorp terug gebracht kunnen worden. Nu zijn
we ervan overtuigd dat het niet
ineens gerealiseerd kan worden, maar dat we aan de zuidkant begonnen moet worden
tot de ingang van de Torenweg.
De kunst is de mensen te overtuigen dat het aanzien van het
dorp wordt verbeterd en een levendige oorspronkelijke uitstraling krijgt. Het bestuur zal op de
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eerste plaats het draagvlak in
de gemeente moeten vergroten. Daarmee zal de gemeente
overtuigd moeten worden dat
ook Nederhorst den Berg een
betere uitstraling moet krijgen
en niet alleen Loosdrecht. De
miljoenen die daarheen gaan
kunnen ook in Nederhorst den
Berg van nut zijn. Het nieuwe
bestuur zal stevig aan de straat
moeten timmeren om het doel
van water terug te bereiken.
Daarbij zal ook een bezoek
aan Haarlem onmisbaar zijn
want veel geld zal uit de provincie moeten komen. Nieuwe
mensen zullen nieuwe mogelijkheden moeten creëren.
Water terug moet niet gerealiseerd worden voor een paar
enthousiaste bestuurders maar
voor de gehele gemeenschap.
De afgelopen jaren zijn er tientallen steunbetuigingen geuit.
Bij die steunbetuigers moeten
er toch ook mensen zijn die
het idee willen voortdragen en
het enthousiasme hebben er
mee door te gaan. Kandidaten
kunnen zich aanmelden bij Ton
Vendrig, aaavendrig@planet.nl
tel 0294- 253519.

Legaal siervuurwerk
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het vuurwerkverbod houdt
velen bezig. De stichting
Het Vuurwerk Liefhebbers
Verbond schreef een uitgebreide evaluatie over de
afgelopen
jaarwisseling.
Onderstaand de conclusies
van de vuurwerkliefhebbers.
‘Ook deze jaarwisseling leert
ons dat een verbod op legaal
siervuurwerk niet bijdraagt aan
het oplossen van de jaarlijks
terugkerende jaarwisselingsproblematiek. Het verbod heeft
ervoor gezorgd dat de Nederlandse consument massaal
zijn weg naar de illegale markt
heeft gevonden. Hierdoor is
de overlast over het algemeen
gestegen en heftiger ervaren.
Ook zijn er meer en heftigere
vuurwerk gerelateerde letsels
te betreuren geweest. Onnodig,
aangezien de cijfers van deze
en voorgaande jaarwisselingen
duidelijk laten zien dat het hui-

dige Nederlandse legale siervuurwerk aanbod aanzienlijk
veilig is. Tot slot hebben twee
aaneengesloten jaarwisselingen met een vuurwerkverbod,
zoals verwacht, geen invloed
gehad op het verminderen
van agressie en geweld tegen
hulpverleners en mensen met
een publieke taak. Dit zijn in de
verste verte geen conclusies
waaruit de noodzaak voor een
verbod op legaal siervuurwerk
blijkt. Stichting HVLV had deze
overtuiging al lang, maar het is
fijn dat de cijfers en data onze
overtuiging bevestigen’. De
HVLV komt met een advies
aan beleidsmakers. Namelijk
om zo vroeg als mogelijk te
garanderen dat de legale siervuurwerkverkoop voor aankomende jaarwisseling doorgang
kan vinden. Uit signalen uit de
gemeenschap maakt men op
dat de ontstane onzekerheid
ervoor zorgt dat consumenten
hun heil op de illegale markt
gaan zoeken. Dat levert meer
gevaarlijk vuurwerk en overlast op. Info: info@hvlv.nl.
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Natuurmomenten
van de boswachter

WEEKBLADWIJDEMEREN
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In samenwerking met

Winters gewin
Door: Tamara Overbeek

Komt u wel eens in de winter
op de plas? Dan kan het flink
koud zijn op het water. Toch
bracht ik onlangs, samen met
vrijwilliger Andries, een bezoek
aan de Kortenhoefse Plassen.
Samen hebben we de nummerbordjes van de kanoroute
vervangen, zodat de route er
voor het nieuwe seizoen weer
netjes bij ligt. Varend tussen de
legakkers ervaarde ik de winterse aanblik van de plassen.
Kale oevers, ietwat sombere
kleuren en stilte tussen het riet.
De winter is sober en bedaard.
Weinig te beleven dus.
In de winter gaat de natuur op
‘spaarstand’. Bomen verliezen
hun blad, bloemen verspreiden
geen geur en vogels bewaren
hun uitbundige lied voor het
volgende seizoen.
Muizen, kikkers, schildpadden,
vleermuizen en natuurlijk egels
houden een winterslaap. Tijdens deze spaarstand wordt
hun hartslag heel laag. Ook
hun lichaamstemperatuur kan
heel laag worden. Deze dieren
mogen niet gestoord worden
in hun slaap, want dat kost ze
teveel energie die ze op dat
moment niet voldoende hebben. Eigenlijk houden bomen
en planten ook een soort winterslaap. Zij laten hun bladeren
vallen, zodat daar geen energie naar toe hoeft.
Ieder seizoen heeft zijn eigen
karakter en functie in de natuur;
Lente: ontkiemen en groeien
Zomer: ontwikkelen en bloeien
Herfst: oogsten en loslaten
Winter: rust (en bezinning)

In onze Westerse maatschappij is vooral veel behoefte aan
groei, mensen willen graag
steeds méér. Maar groei is
niet oneindig. Ook in de natuur
groeit niets oneindig door. Er
zijn altijd periodes van terugtrekking en verstilling nodig
om tot verdere ontwikkeling
te komen. De herfst en winter
zijn nodig, zodat de groei kan
plaatsvinden in de lente en zomer.
De verschillende elementen
van de seizoenen vinden we op
allerlei manieren terug in ons
leven. In het ritme van alledag:
de ochtend, middag, avond en
nacht. Maar ook in de levensfases die we doormaken: jeugd,
jong-volwassen, oud-volwassen, ouderdom. De kunst is
om de intrinsieke schoonheid
van elk seizoen te zien; Vanuit
de boot op de Kortenhoefse
Plassen boden de kale oevers
een mooi vergezicht over de
graslanden. De zon die doorbrak gaf de rietkragen een
goudgele glans. En vier overwinterende grote zaagbekken
vlogen over het Wijde Gat. Er
gebeurt dus niet niets in de
winter; de vos is op het vrijerspad (de ranstijd) en zaden ontkiemen, soms al in december,
onder de grond. En als het ook
nog eens een zachte winter is,
zoals dit jaar, komen veel dieren en planten alweer vroeg in
actie. Zo zijn de eerste grutto’s
alweer gesignaleerd, baltsen
de futen al voorzichtig met elkaar en staat het klein hoefblad
alweer in bloei. Dan begint het
toch wel weer te kriebelen. Laat
de lente maar komen!
Foto: Vossen op vrijerspad
(@NM, Charissa Vink)

Mooijproject
mag bouwen
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Na de uitspraak van de
Raad van State is het duidelijk.
Projectontwikkelaar Mooijproject mag 15
appartementen
bouwen
op de hoek van de Elbert
Mooijlaan en de Koninginneweg te Kortenhoef.
Een winkelier direct naast de
voormalige garage heeft grote moeite met het gewijzigde
bestemmingsplan en ging in
beroep tot de hoogste rechter
van Nederland. De verfwinkel
vreest een tekort aan parkeerplaatsen. Bovendien zou zijn

zaak op de Koninginneweg
door het nieuwe pand niet
meer zichtbaar zijn. De hoogste bestuursrechter zegt dat
parkeren op eigen terrein inderdaad niet mogelijk is, maar
er zijn voldoende openbare
parkeerplekken in de omgeving. De woningbehoefte in
Kortenhoef is zo groot dat het
belang van nieuwe appartementen zwaarder weegt, aldus de rechter. Mooijproject
kan nu snel beginnen met de
bouw van de 15 appartementen waarvan 5 sociale huurwoningen (tot 764 euro). Dat
is in lijn met de Woonvisie van

de gemeente Wijdemeren. Er
is vastgelegd dat de sociale
huur tien jaar lang is gegarandeerd, pas daarna mogen ze
in de verkoop. Van de overige
10 zijn er 9 appartementen
voor de verkoop bestemd,
de prijzen zullen afhankelijk
zijn van grootte en afwerking.
Blijft nog één huurappartement over in de vrije sector.
Het gaat om appartementen
variërend in oppervlakte van
56 m2 tot 158 m2, allemaal
gasloos verwarmd. Wie belangstelling heeft, kan zich
melden bij: info@bouwbeheerboshuizen.nl.

HISTORISCHE FOTO VAN DE WEEK

WIJDEMEREN

Eens in de twee weken zullen de bladen worden opgesierd met een Historische Foto van de Week. Verzorgd door de drie historische kringen van
Wijdemeren. Deze aflevering is voor de Historische Kring Loosdrecht.
De Hollandsche Tuin
Waar nu het Scoutinggebouw en de Brandweerkazerne staan stond vroeger het
café ´De Hollandsche Tuin´. Kastelein was Jaap van Altena. Later zwaaide dochter
Lammetje van Altena (tante Lam) er de scepter. In de gelagkamer is heel wat afgehandeld. Huizen en landerijen werden hier publiekelijk geveild en verenigingen
opgericht. Met het gemeentehuis aan de overkant was een en ander in minder dan
geen tijd geregeld. Naast het café stond het huis met winkel van Teunis van de
Bunt. Ook dit huis is er niet meer. Daar is nu de parkeerplaats van de Brandweer.
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Vertrouwen
Door: Sijmen Brandsma
(Land- en Boschzigt)

Huize Fidelia, dat was de
naam van het huis dat vroeger
aan de Leeuwenlaan stond.
Gebouwd rond 1890, een
statig huis met parkachtige
tuin en ommuurde moestuin.
Het huis is er niet meer, van
het park resten nog een paar
bomen en een mooie vijver,
van de ommuurde moestuin
is nog een klein stukje muur
over en de oude tuinschuur.
Nou ja, dat wil zeggen de
contouren. De schuur was na
ruim 120 jaar zo slecht dat we
hem 5 jaar geleden helemaal
nieuw hebben opgebouwd.
Ook staan er nog drie gemetselde bakken die als kas werden gebruikt.

Medewerker(s) voor op de Werf gezocht
Op zoek naar een uitdagende afwisselende baan? Cito is altijd op zoek naar
enthousiaste, leergierige en vakkundige collega’s. Wij zoeken een jong iemand
tussen de 16 en 25 jaar die ons team wil komen versterken.
Cito heeft een Werf voor inname van diverse afvalstromen en afname van zand,
grind en grond. De afvalstromen moeten opgeruimd worden en onze klanten
moeten ook beladen worden. Voor het uitvoeren van deze taken zijn wij op zoek
naar gemotiveerde mensen.
De functie van medewerker op de Werf
Hand en spandiensten op en rond de werf
Mogelijk laden van klanten met de shovel
Functie eisen:
- In bezit van VCA of de bereidheid
deze te halen;
- Enige technische kennis (is een pré);
- Ervaring met een shovel (is een pré);
- Flexibel en gemotiveerd;
- Woonachtig in de omgeving (is een pré);

Wat bieden wij:
- Salaris conform cao beroepsgoederenvervoer
- Werken in een klein team
- Afwisselend

Ben je enthousiast en beschik jij over de genoemde functie-eisen?
Mail dan je CV en motivatie naar janneke@citotransport.nl
www.citotransport.nl - T. 0294 251451
Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30 en op zaterdag van 8:00 tot 12:30
Al 70 jaar gevestigd op de Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.

In 1947 kocht de Christengemeenschap het landgoed
Land en Bosch, waar de
moestuin inmiddels was toegevoegd. Sindsdien wordt
de tuin biologisch-dynamisch
beheerd, dit jaar dus 75 jaar.
Dat willen we vieren, o.a. door
in de nieuwsbrieven zo nu en
dan een uitstapje te maken
naar het verleden. 75 jaar is
niet niks, er is in die tijd heel
veel gezaaid, geplant en ge-

WEE

oogst. Naast het verbouwen
VOOR AN
van groenten werd NIEUWS
er ook
heel wat gebouwd. Er verrezen kassen en kapschuren,
hooibergen en mini-huisjes, hekken en schuttingen.
En die verdwenen weer om
plaats te maken voor weer
andere bouwsels. Altijd vol
vertrouwen in de toekomst.
Bovenstaande foto is halverwege de 50-er jaren gemaakt.
Links de tuinschuur, nu winkel
en woonruimte. Rechts het
opkweekkasje, `t kasje van
Pien. Pien Kortenoever was
de eerste tuinvrouw. Achter
paard met wagen het Rosa’s
huisje en als je heel goed kijkt
het mooie bruggetje, lijkend
op die in de tuinen van Monet.
Daarachter de tuinderswoning waar wij, Sis en ik met
de 2 dochters, vele jaren met
plezier hebben gewoond. De
deur in de schuur staat open,
ik weet dat er koeien en konijnen huisden, er ligt mest op
het erf. Het is winter, poedersneeuw ligt op het dak. Naast
het hek van het weiland ligt
een lange hoop blad, langzaam te verteren. Er gaat nog
naast de schuur een hooiberg
en een kapschuuur gebouwd
worden.

100% groene energie uit de
omgeving voor de omgeving
KORTENHOEF
Hallo ik ben Marjolijn, ik
mag mij nu ook gaan inzetten voor de Energiecoöperatie Wijdemeren en
zal mij gaan bezighouden
met diverse mooie projecten.
Op dit moment zelfs met een
superleuk project, namelijk;
100% groene energie uit de
omgeving voor de omgeving
Leuk? Dat is toch hartstikke
saai? Nou nee! Want dit project stelt een ieder die zich
aansluit, in staat om mee te
sparen voor leuke sociale of
groene buurtprojecten. Heb
ik nog steeds uw aandacht?
Leuk! Want ik ben namelijk op
zoek naar u. Op dit moment
zet ik buurtgroepen op die
meedenken over de uitvoering en spaardoelen per buurt
van dit project. We zoeken

mensen die in goed contact
staan met hun eigen buurten
en weten wat er leeft. Het
streven is om in iedere dorpskern een aantal buurtgroepen
van 4 à 6 mensen te vormen.
We zullen dan snel, onder het
genot van een hapje en een
drankje, want samen nadenken kan ook nog eens heel
gezellig zijn, en ja ik trakteer,
samenkomen om de ideeën
te bespreken. Laat me snel
via een mail naar marjolijn@
ecwijdemeren.nl weten of
u ook meedoet. Wilt u niet
perse meedoen met een van
deze groepen maar heeft u
wel een leuk idee? Stuur ook
dan gerust even een mail met
uw ideeën en dan nemen wij
deze mee in onze besprekingen.
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ASV strijdend ten onder

S.V. ’s-Graveland nieuws

WEEKBLADWIJDEMEREN

terdag speelt het eerste uit bij
’S- GRAVELAND
Forza Almere.
De storm die afgelopen
| NEDERHORST
NIEUWS VOOR
ANKEVEEN
DEN BERG | DE NIEUWSSTER
Door de
krokusvakantie
was
vrijdag
over
het| ‘S-GRAVELAND
complex | KORTENHOEF
het programma beperkt. De
raasde heeft enige scha‘voorwedstrijd’ van het eerste
de toegebracht. Een deel
werd gespeeld door het 5e dat
van de afrastering brak de
speelde tegen Forza Almere-5.
val van een boom en door
Na de winst van vorige week
wind bezweek een kleine
namen de Almeerders met 3-7
ballenvanger. De getrofrevanche.
fen voorzorgsmaatregelen
hebben erger voorkomen.
In november vorig jaar moest
De grote sponsordoeken
Veiling van de Eeuw geannuwerden naar beneden geleerd worden, maar op zondag
haald, vlaggen gestreken
27 maart zullen de bijna 100
en het terrasmeubilair binkavels onder de hamer komen.
nen gezet.
Houd onze social media in de
De hervatting van de competi- gaten voor verder informatie en
tie is voor het eerste met een hoe je je kunt aanmelden voor
7-2 overwinning op het Amster- deze bijzondere veiling met bijdamse Zuidoost United goed zondere kavels.
verlopen. De bezoekers hadden meer in te brengen dan De data voor andere evenede doelpuntenverhouding doet menten in het kader van ons
vermoeden. Tot twee keer toe 100 jarig jubileum zijn ook bewisten ze de opgelopen ach- kend. De tentoonstelling wordt
terstand te verkleinen, maar na gehouden van zondag 17 april
de 4-2 vlak voor rust lukte dat tot en met donderdag 21 april,
niet meer. De doelpunten kwa- de reünie vindt plaats op maanmen van Twan Roorda, Wil- dag 18 april (tweede paasdag)
co de Birk, Sam Torsing (2x), en het slotfeest op de dag dat
Jimmy Reijnders, Luke Sluyter we 101 jaar bestaan: 23 april
en Jorn Kerkhof. Komende za- 2022.
In samenwerking met

Bergs schaaktafel-ontwerptoernooi
NEDERHORST DEN BERG
Wilma Snel, Cobus Bosscha en Hendrik Broeze
zijn de initiatiefnemers om
het Willie Dasplein ook op
te vrolijken met een heus
schaakspel. Het lijkt hen
leuk om de inwoners hier
actief bij te betrekken. En
wel door zelf een schaakbord met twee zitplaatsen
te ontwerpen/bouwen: een
schaaktafel.
Iedereen mag meedoen met dit
project, al zijn er wel een aantal
regels waaraan moet worden
voldaan: Je woont in Nederhorst den Berg; De schaaktafel
met zitplekken moet hufterproof zijn en verankerd worden
in de grond; De schaaktafel
heeft de juiste afmetingen
(voorbeeld: zie www.stedon.
nl); Je ontwerpt en bouwt je
schaaktafel zelf of in teamverband; Je schrijft je officieel
in via: willie.das.plein@gmail.
com. Deadline voor inzending
van het ontwerp is 1 mei 2022.
Wees vooral creatief en leef

je in. Waar staat Nederhorst
den Berg voor? Wat past in het
dorp? Uit de ontwerpen zal het
best bij Nederhorst passende
en aan alle voorwaarden voldoende ontwerp gekozen worden. Je kunt de tafel zelf maken
of in samenwerking met een
bedrijf. Je creatie en jij als persoon resp. ondernemer wordt
gepromoot op verschillende
media. Lokaal en landelijk. De
hoofdprijs? Eeuwige roem in
het dorp. De schaaktafel wordt
een geschenk van jou aan de
inwoners van ons dorp en je
naam wordt bevestigd aan de
tafel, die wordt geplaatst op
het Willie Dasplein. Hoe leuk
zou het zijn als dit concept uitgebouwd kan worden en ook
andere dorpen in Wijdemeren
er kennis mee kunnen maken?
Foto: Stedon

Het was niet zomaar een
wedstrijd. ASV, de nummer
vier in de competitie, nam
het op tegen de koploper. De
belangen voor deze wedstrijd
waren dus groot. Aangezien
ASV, met een wedstrijd minder gespeeld dan Wasmeer,
drie punten kon inlopen en zo
de hoop op de titel levend kon
houden. Voorafgaand aan de
aftrap werd een minuut stilte
gehouden ter ere van Ben Berends, die op 82- jarige leeftijd
is overleden.

kleine kansen aan beide kanten, bleek de wedstrijd een
interessant schouwspel. Het
weerbeeld maakte het er echter niet makkelijk op. Door de
harde wind kwamen de hoog
gespeelde ballen telkens niet
aan. Beide teams werden
gedwongen de bal over het
veld te spelen. Ondanks dat
de eerste helft boeiend was
met veel strijd, deed het scorebord anders vermoeden.
Met een brilstand zochten de
spelers van beide partijen de
kleedkamer op, om een kwartier later in een ongewijzigde
opstelling aan de aftrap van
de tweede helft te verschijnen. In de tweede helft was
het spelbeeld niet heel veel
anders. Het waren echter de
bezoekers die op voorsprong
kwamen. Door een gevalletje
‘randje buitenspel’ kon Mohamed El Hashisi van Wasmeer
voorgeven op spits Bradley
Muis en die kon de 0-1 maken.

De wedstrijd was gelijk opgaand. Met een handjevol

Ondanks verwoede pogingen van ASV waarbij Epitace

Door: Patrick Schaap

ANKEVEEN
In een harde maar faire
wedstrijd heeft ASV het
onderspit moeten delven
tegen Wasmeer, de gasten uit Hilversum. Het was
de eerste wedstrijd na de
beruchte coronacrisis, en
voor de spelers en toeschouwers was het weer
ouderwets genieten.

Kramer de 1-1 op de schoen
had, werd de score voor de tegenpartij zelfs verdubbeld. El
Hashisi schoot in de blessuretijd van de tweede helft de 0-2
tegen de touwen en toen was
de wedstrijd gespeeld.
Volgende week de derby: ASV
uit tegen BZC’13 uit Loosdrecht.

Dressuurwedstrijden bij Rijvereniging
Door: Cees Stalenhoef

NEDERHORST DEN BERG
Eindelijk konden er afgelopen
zondag op manege Laanhoeve weer dressuurwedstrijden
met publiek verreden worden
bij Rijvereniging Nederhorst
den Berg. Dat was ook duidelijk te merken.
In de klasse B startten 10 deelnemers om 10 uur. Zij werden
alle gejureerd door Monique
Wouda . Haar schrijfster was
bij deze wedstrijd Marieke

Gorter. Als ringmeester trad
Silvia Loman op. Zij werd later
vervangen door Laurien van
Rijn.
De uitslag in de klasse- B, bij
de manegepaarden / pony’s:
1. Emma de Graaf op Nador
met 208,5 pnt; 2. Jolanda
Lippinkhof op Teddy met 205
pnt. En bij de eigen paarden
/ pony’s: 1. Ilayda Buldac op
Eblesse met 197,5 pnt.
Daarna volgden 8 deelnemers
in de klasse L-I, L-II, M-II Hier

was de uitslag: Bij de eigen
paarden / pony’s: 1. Manouk
van Rijn op Sarajevo met 195
pnt. Bij de manegepaarden
/ pony’s: 1. Sara de Jong op
Teddy met 194,5 pnt.
Uiteraard waren de inschrijvingen geregeld door Marti
Bergman en was de administratie weer in handen van
Astrid Hagen. De volgende
wedstrijd gaat om de N- dressuur en zal plaatsvinden op 6
maart.

CLUB 4711
Uitslag + stand Wintertoernooi Biljartclub 4711
Maandag 14 febr.: M. Zieleman – J. van Greuningen 2-0,
K. Jacobs – Mw. T. Bos 0-3,
M. Verlaan – W. Clements 0-2
Stand aan kop: Mw. T. Bos 1339, K. Jacobs 13-30, W. Clements 13-29
Uitslag + stand onderlinge
competitie BV Overmeer
Donderdag 17 febr.: H. Stalenhoef – W. Clements 3-0,

M. Verlaan – K. Jacobs 0-2, P.
van ’t Klooster – H. v.d. Berg
0-3
Stand aan kop: H. v.d. Berg
12-36, H. Stalenhoef 12-32, P.
van ’t Klooster 12-28
Programma + contact
Donderdag 24 febr. 19.30
uur: onderlinge competitie
BV Overmeer, vrijdag 25 febr.
14.30 – 20.30 uur: vrij biljarten + klaverjassen (bar open),
maandag 28 febr. 19.30 uur:

wintertoernooi Biljartclub 4711
Contact: 06.20.40.80.58

NIE

18

Woensdag 23 februari 2022

Shantykoor ‘Op de Ree’ zoekt Cabaret in Nigtevecht begint weer
mesmode in Weesp, of app op Buitenplaats Op ‘t Eiland
mannen die willen zingen
REGIO
NEDERHORST DEN BERG
Watersport Vereniging de
Spiegel in Nederhorst den
Berg zoekt voor uitbreiding
van haar koor enthousiaste
mannen, die met ons mee willen zingen. Het maakt niet uit
of je goed of slecht zingt, als
je maar met plezier meedoet.
Het koor oefent in najaar, winter en voorjaar op de maandagavond in het clubhuis van
WSV de Spiegel. Na het zingen en gedurende de pauze
zorgen we ervoor dat de keel
voldoende wordt gesmeerd.
Wanneer
ijsverenigingen,
dorpsfeesten of zorgcomplexen een middag of avond
onze klanken willen horen,
dan treden wij graag op. Het is
heel fijn om mee te maken met
welk enthousiasme dat wordt
ontvangen. ’s Zomers brengen
de meeste leden op het water
door en wordt er niet gerepeteerd.

Voor al onze leden geldt dat
we genieten van het samenzijn en van het zingen van zeemansliederen, zo nu en dan
onderbroken door een smartlap. Diverse liederen hebben
de mogelijkheid van solo zingen, je hoeft het maar te melden en je kunt het proberen.
Het geheel vindt plaats in een
ongedwongen sfeer, het plezier staat centraal. We hebben
nu zo’n 18 leden, we kunnen
er zeker 7 bij gebruiken.

De voorstellingen in het
Dorpshuis in Nigtevecht gaan
weer starten zonder beperkende covidmaatregelen. En
ook de pont gaat weer speciaal voor het cabaret varen om
20:00 uur. De terugvaart is in
overleg met de pontbaas. Op
zaterdagavond 5 maart om
20:30 uur komt Kees van Amstel. Een voorstelling die allang in première is gegaan en
met een ware sterrenregen is
beloond in de recensies. Een
boeiend programma met veel
prachtige verhalen en grappen, heel veel grappen, en
een ijzersterke timing. Er zijn
nog kaarten á € 20,-, verkrijgbaar via www.cabaret-nigtevecht.nl. De kaarten zijn ook
verkrijgbaar bij Cha Cha Da-

06-44522302. Kaarten staan
meestal nog op oude datums,
net als bij de e-tickets, maar
de kaarten blijven gewoon geldig. Ook mogelijk, vooraf eten

WEE

(voorheen De Gasterij), in NeNIEUWSop
VOOR AN
derhorst den Berg, gelegen
Chaletpark De Vechtoever.

FOTO: Simone Peerdeman

Bij interesse graag contact opnemen met Onno Klazinga, 06
26254784.

Antoniusschool viert weer
jeugdcarnaval
KORTENHOEF
November 2021, de verkiezing
voor het jeugdkoppel carnaval
2021/2022. Spanning ten top,
kan het dit jaar doorgaan of
niet? Na een spannende verkiezingsronde zijn daar: Prins
Luuk en zijn prinses Madelief.
Daarnaast adjudant Emiel en
maar liefst 2 hofdames namelijk Marit en Riva.
Zij kiezen voor het thema ‘Een
reis rond de wereld’, daar kan
iedereen zich in vinden. Prachtige jurken, pakken, een cape,
een steek en natuurlijk hun
eigen 11 geboden. Deze dag
zijn zij de baas van de school.

Vandaag geen stress, we hebben geen les. En dan worden
er gelukkig op tijd versoepelingen aangekondigd en is
daar een mooie ontvangst met
de blauwe loper op het plein,
harde muziek, prachtig verklede kinderen en een delegatie
van carnavalsvereniging De
Turftrappers. De sleutel van
de school wordt overhandigd,
het kantoor van de directrice in
beslag genomen en we gaan
in de polonaise, onderscheidingen worden uitgedeeld aan
de hoogheden en de rest van
de dag gaan ze er een feestje
van maken. Alaaf Alaaf Alaaf!

Maar wij gaan nog verder terug!
Back to the 90s!

25 februari 2022
Aanvang 20.30
Livemuziek: Reddeloos verloren

Jubileum aanbieding: Een pilsje voor een knaak
(ofwel € 1,20, heb je nog knaken liggen daarmee kan je ook je plisjes betalen)

NIEUWSSTER
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Kunst aan de Dijk pakt draad op met Wilgenvlinders in de bieb
WEEKBLADWIJDEMEREN
Amarins Wierdsma
LOOSDRECHT
Op woensdag 2 maart is er
tussen 10 en 12 uur weer een
Themaochtend in de bibliotheek Loosdrecht: Creatief
met wilgentenen. Heb je zin
om een ochtend creatief bezig
te zijn? Tijdens de themaochtend Wilgenvlinders gaan we
vlechten met wilgentenen. Dit
mooie natuurlijke materiaal is
fijn om mee te werken. Ellen
Brandligt laat je zien hoe je
met wilgentenen werkt en dan
mag je zelf aan de slag. Dat
resulteert in een mooie vlinder
voor in huis.

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

KORTENHOEF
In 2014 was Amarins Wierdsma winnares van de eerste
Kunst aan de Dijk Prijs voor
Jong Talent. Nu ongeveer
acht jaar later is ze als violist
befaamd tot ver over de landsgrenzen. Ze is bovendien een
veelgevraagd concertmeester.
Terug in Kortenhoef gaat ze
spelen als eerste violist van
het Barbican Quartet, bekend
van optredens in het Concertgebouw op het Amsterdams
Grachtenfestuval en in programma’s van Radio 4. Op
het programma staan: Bartok,
kwartet nr. 2, Beethoven, opus
59 nr 2. en Brahms, strijkkwartet nr. 2 in A klein. Bezoekers
hoeven niet meer op anderhalve meter afstand te zitten. Ook

het mondkapje is niet verplicht.
Wel moet op deze donderdag
nog het coronatoegangsbewijs
worden getoond.
24 februari, 20.15 uur, zaal

open 19.30 uur, entree €20.
Contactpersoon:
Annemiek
Kale Tel: 06-57426287 www.
kunstaandedijk.nl

Bibliotheek Gooi en meer,
Tjalk 41 te Loosdrecht.

Marten en Oopjen in			
’s-Graveland

Wim Daniëls treedt op
in ’s-Graveland
‘S- GRAVELAND
Op 11 maart a.s. zal Wim
Daniëls een uniek optreden verzorgen in ’s-Graveland, in de Stalpaertkerk.
Uniek, omdat hij zich van
twee kanten zal laten zien:
als kenner van ‘het dorp’
én als taalkunstenaar. Op
verzoek verzorgt hij een
gevarieerd
programma,
namelijk: Vóór de pauze:
voordracht over Het dorp
in Nederland, vroeger en
nu. Na de pauze: een deel
uit zijn cabaretvoorstelling
Koken met taal.
Wim Daniëls is bij het grote
publiek vooral bekend geworden door de televisieserie Het
Dorp. Met Huub Stapel ging hij
op zoek naar het dorpsgevoel

in Nederland. Ook verschijnt
hij als ‘man van de taal’ regelmatig in talkshows. Maar hij
is ook en vooral schrijver van
vele boeken, zoals ‘De taal
van de fiets’, ‘De Mulo’ en ‘Familie’, spreker over diverse onderwerpen en cabaretier.
Met zijn voorstelling ‘Koken
met taal’ trekt Wim Daniëls
momenteel door het land. Hij
is een taal-topkok en leert je
alle geheime van deze bijzondere kookkunst. Hij trakteert
op de lekkerste taalgerechten,
die bovendien makkelijk verteerbaar zijn.
Vrijdag 11 maart, 20.00 uur;
Daniel Stalpaertkerk, Noordereinde 14, ’s-Graveland;
Kaartjes: €20 (donateurs Da-

niël Stalpaert Stichting €18);
Kaartverkoop: www.danielstalpaert.nl.
De opbrengst van deze voorstelling komt ten goede van de
Daniël Stalpaert Stichting, die
met haar middelen ondersteuning biedt voor het noodzakelijke onderhoud van de Stalpaertkerk, gebouwd in 1658
en een rijkmonument.
Foto: Heidi Wils

Belastingaangifte doen bij de bibliotheek
WIJDEMEREN
Kun je wel wat hulp gebruiken
bij je belastingaangifte via de
computer? Heb je een vraag?
Of heb je behoefte aan een expert die met je meekijkt? Dan
kun je terecht bij Bibliotheek
Gooi en meer. Samen met verschillende partners biedt de
bibliotheek gratis belastings-

preekuren aan ter ondersteuning van de digitale aangifte
voor 2021. Maak een afspraak
via de website https://www.bibliotheekgooienmeer.nl/leren/
hulp-belastingaangifte.html of
via onze Helpdesk. We zijn
telefonisch bereikbaar via 035
– 697 3000 Iedere werkdag en
op zaterdag van 10.00-14.00

uur. Je kunt ook mailen naar
helpdesk@bibliotheekgooienmeer.nl. Wil je zelf beter leren
omgaan met de computer,
internet en sites van de overheid? Volg dan de cursus Klik
& Tik of Digisterker. Voor wie
zelf aangifte wil doen, biedt
de bibliotheek gratis beveiligd
computer- en internetgebruik.

‘S- GRAVELAND
Vele jaren hebben Marten
en Oopjen de muren van
Schaep en Burgh gesierd.
Na in 2020 achter gesloten
deuren te zijn verdwenen,
zijn de levensgrote reproducties inmiddels weer te
bewonderen in ‘s-Graveland. In Bezoekerscentrum
Gooi en Vechtstreek verwelkomen wij deze twee
bijzondere gasten in de
Eekhoornzaal. Luister op
zaterdag 26 februari van
13.30 tot 15.30 uur naar het
prachtige verhaal achter
de schilderijen en wandel
daarna met de gids over
Buitenplaats Schaep en
Burgh.
Rijke kooplieden
Amsterdam en ‘s-Graveland
waren in de Gouden Eeuw
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Rijke kooplieden verbleven ‘s zomers in hun luxe
verblijven buiten de stad. Elk
jaar verhuisden ze met de
mooiste stukken uit hun in-

ventaris naar ‘s-Graveland. Zo
hingen destijds de schilderijen
Marten Soolmans en Oopjen
Coppit van Rembrandt regelmatig op Schaep en Burgh.
Handig om te weten
Let op: deze excursie start bij
Bezoekerscentrum Gooi en
Vechtstreek; Koop van tevoren je tickets online; Honden
kunnen niet mee; Zorg dat je
een kwartier van tevoren aanwezig bent; Raadpleeg onze
website voor de coronaregels.
Kaartverkoop: www.natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek

20 JAAR!!

GROENESTEIN
TECHNOSERVICE
GROENESTEIN
TECHNO-SERVICE
VOOR ALLE,
TUIN
ENop
PARKMACHINES
Open
dag
9 April 10.00 - 17.00 uur
Groenestein Technoservice is een dynamisch bedrijf in Nederhorst den Berg met meer dan 30 jaar
ervaring op het gebied van land-, tuin- en parkmachines. Al onze machines zijn geschikt voor
zowel de particulier als de hovenier bij ons is nee geen optie.
Dus op uw knieën het onkruid tussen de
tuintegels vandaan halen. De gevallen bladeren
met een bezem op een hoop vegen en in plastic
tassen doen. De tuinmeubelen met de hand
schoonmaken en ziet u er tegenop om alles in uw
tuin weer aan kant te maken? Met de machines

van Groenestein Technoservice gaan alle
tuinwerkzaamheden een stuk gemakkelijker. Als
uw apparatuur kapot is of kuren vertoont, brengt
u het bij ons langs voor machineonderhoud
of reparatie. Verder kunt u voor al uw
tuinwerkzaamheden machines bij ons huren.

Wij verkopen onder andere:
• Maaimachines
• Bladblazers
• Veegmachines
• Hogedrukreinigers
• Kloofmachines
• Kettingzagen

HEEFT U VRAGEN BEL ONS GERUST OF KOM LANGS IN ONZE WINKEL
Overmeerseweg 42 • 1394 BD Nederhorst den Berg • Tel: 0294-253524 • Mail: Info@groenestein-ts.nl
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Wij zijn op zoek naar

FULL- EN PARTTIMERS
VOOR DE AFDELINGEN
BAKKERIJ EN AGF +
VULPLOEGMEDEWERKERS
(vanaf 15 jaar)

Solliciteer via
jumbo@vandebunt.biz
(CC naar sd@jumbo.com)

Of laat je gegevens achter bij de servicebalie.

