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Herman Stuijver 
stopt en blijft
Door: Ben Groenendijk

WIJDEMEREN
We schrijven 2002 toen 
Herman Stuijver op het 
toneel verscheen bij de 
WieWatWaar (Kortenhoef, 
’s-Graveland, Ankeveen) 
en De Brug (Nederhorst 
den Berg). Hij werd op den 
duur hoofdredacteur van 
het nieuwe Weekblad Wij-
demeren waar nog weer 
later de Nieuwsster (Loos-
drecht) bij kwam.

Nu, twintig jaar later, legt hij 
deze functie neer. Dat deed 
hij al eerder, maar hij werd 
steeds weer teruggevraagd. 
Hoe raakte de voormalige le-
raar Nederlands verzeild in 
de journalistiek? ‘Ik kwam via 
via bij de lokale omroep Wij-
demeren terecht. Ze vonden 
mijn stem nogal mooi en wel-
luidend. Die stem was bekend 
geworden van mijn rollen bij 
toneelvereniging DSO. Ze 
dachten kennelijk: die Herman 
kan toneelspelen, dan kan hij 

vast ook presenteren. En dat 
leidde weer tot het schrijven. 
Op een zeker moment nam 
ik bij het blad de rol over van 
Jaap van Waveren, die ‘de 
politiek’ deed. Jaap ging zelf 
de politiek in, voor Dorpsbe-
langen. Zo werd ik ook politiek 
verslaggever, een rol die ik 
nu voor het Weekblad vervul 
en combineer met het eindre-
dacteurschap. Officieel heet 
het hoofdredacteur, maar ik 
noemde het altijd eindredac-
teur.’

Hermans geboortestek ligt nu 
in Kortenhoef, maar toen in 
’s-Graveland: Emmaweg aan 
de vaartzijde. Zijn betover-
grootvader was een Duitser, 
Heinrich Stüven, die met een 
Kortenhoefse trouwde. ‘Hun 
kinderen kregen de naam Stuij-
ver,’ zegt Herman verbaasd. 
‘Hoe dat precies gegaan is, 
weten we niet’. Herman werd 
leraar op een basisschool in 
Hilversum, later Almere, en 
stapte op een zeker moment 
over naar het middelbaar on-

derwijs, weer terug naar Hil-
versum. Hij ging Nederlands 
geven en deed de studie MO 
Nederlands. Terugkijkend: ‘De 
basisschool is eigenlijk veel 
leuker. Dan ben je breed bezig 
tot en met zangles aan toe. In 
Almere kreeg ik vanwege mijn 
baan als onderwijzer meteen 
een woning. Ook toen al was 
er een lerarentekort. Op mijn 
60e, in 2013, ben ik gestopt 
met lesgeven. Ik had toen 38 
jaar voor de klas gestaan. Het 
redactiewerk vroeg bovendien 
steeds meer energie. De com-

binatie was nauwelijks nog te 
doen.’

En nu, bijna tien jaar verder, is 
een andere combinatie hem te 
gortig geworden: die van ver-
slaggever en hoofdredacteur. 
‘Ik blijf graag schrijven over 
de politiek van Wijdemeren, 
al realiseer ik me heel goed 
dat het nieuws uit de politiek 
bij de lezers niet bovenaan 
staat. Persoonlijke verhalen 
van inwoners slaan veel be-
ter aan, al helemaal als het 
om bekende dorpsgenoten 

gaat. En waarom ik stop met 
het eindredacteurschap? Het 
is voor de bladen beter als er 
een frisse wind gaat waaien. 
Maar bovendien: ik heb een 
bewogen jaar achter de rug. 
Eerst ben ik extreem druk ge-
weest met mijn boek over SV 
’s- Graveland. Daarna kreeg 
ik lymfeklierkanker. Daar ben 
ik intussen gelukkig van gene-
zen. Maar het zet je wel aan 
het denken. De energie is ook 
wat teruggelopen. En de be-
hoefte om overal op te duiken, 
neemt af. Dat ik het al zo lang 
heb volgehouden heeft ook te 
maken met het feit dat ik geen 
vrouw en kinderen heb. Ik hoef 
alleen maar rekening te hou-
den met mezelf.’

Waar Herman ook komt in de 
vijf dorpen, iedereen kent hem 
en hij kent iedereen. ‘Het werk 
voor het blad is een groot deel 
van mijn leven. Het is best las-
tig om van het eindredacteur-
schap afscheid te nemen, dat 
geef ik toe. Maar gelukkig blijf 
ik nog schrijven voor het blad.

T/M 12 FEBRUARI
RUIMT OP!
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Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

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

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

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

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

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

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

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

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

ma t/m do

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

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

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

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

 

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

invulling van de uitvaart.
Zelf uw uitvaartwensen vastleggen?

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

Bereken online uw uitvaartkosten op onze 
website met de uitvaartcalculator.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

alle zaterdagen van 8.00 tot 12.30
Markt in Ankeveen

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

siroop en heerlijke koffie

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

Hier had uw
advertentie kunnen staan!

Neem contact op via
advertentie@dunnebier.nl

Alarmnummer 1-1-2

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

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

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

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

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

Dierenarts
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294  -25 35 19
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 - 656 10 74 of 06 - 227 321 36
Annemarie 0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk
Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek (consultatiebureau) 035 - 692 63 50
Versa Welzijn  035 - 623 11 00
Klusjesteam Kortenhoef / ‘s-Graveland 035 - 656 18 60
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 656 30 01
De Luisterlijn  035 - 624 55 55 of 088 - 076 70 00
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 656 50 73
Aanbod aan zorg en welzijn in Ankeveen,
‘s-Graveland en Kortenhoef          www.zorginkortenhoef.nl
Humanitas ‘t Gooi           tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93

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

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

Gemeente
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900 - 8844
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Loosdrecht  paul.stoove@politie.nl
Wijkagent Kortenhoef / ’s-Graveland   merel.van.dorresteijn@politie.nl
Wijkagent Nederhorst den Berg / Ankeveen annemarie.van.gent@politie.nl

Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 656 00 66
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 25 29 28
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 112 387 77

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

RK WIJDEMEREN

 OLV Hemelvaart
Geen opgave ontvangen

 H. Antonius
Geen opgave ontvangen

 St. Martinus
Geen opgave ontvangen

 Veenstaete
Geen opgave ontvangen

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk
 Zo. 13 februari: 10.00 uur:
 Ds. Hillegonda Ploeger
 (scriba@kerkopdeberg.nl,
 tel. 0294-252654).

Meer informatie op
 www.kerkopdeberg.nl

 Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
 Zo. 13 februari: 10.00 uur:
 Ds. G.J. van Meijeren
 www.hervormdegemeen
     tesgraveland.nl

 Hervormde gemeente
    Kortenhoef 
 Zo. 13 februari: 9.30 uur:

Ds. W.J.J. Glashouwer

 Oec. Streekgemeente
    Kortenhoef 
 Zo. 13 februari: 11.15 uur:

Dienst met Alain Verheij
       Tineke Hafkamp 035 - 656 19 61

 Graankorrel ‘s-Graveland 
 Zo. 13 februari: 10.00 uur:
 Ds. D.J. Lagerweij
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Bouwplan Nederhorst-Noord lijkt 
kansloos
Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Het ambitieuze bouwplan 
van 150 woningen in de 
Horn- en Kuijerpolder zal 
waarschijnlijk deze week 
sneuvelen in de gemeente-
raad. Een meerderheid zal 
wel bedenkingen hebben 
om het weidevogelleefge-
bied voor een deel in te 
richten als nieuwe woon-
wijk. Bij het debat in de 
commissie Ruimte en Eco-
nomie vorige week speelde 
het CDA een cruciale rol.

CDA-fractievoorzitter Jan Ver-
bruggen noemde goedkeuring 
van het plan van KB-Wonen 
een ‘kansloze route’. Hij vond 
dat Wijdemeren en de project-
ontwikkelaar niet in staat wa-
ren geweest om de provincie 
Noord-Holland te overtuigen. 
Het provinciebestuur heeft het 
gebied bestempeld als een 
beschermd weidevogelleefge-
bied en wenst daar niet van af 
te wijken. Dat bleek overdui-
delijk uit een mailwisseling van 
wethouder De Kloet en gede-
puteerde Loggen. Weliswaar 
heeft het CDA vanaf het ont-
staan van het coalitieakkoord 
‘in beginsel’ altijd achter dit 
bouwplan gestaan, maar vol-
gens Verbruggen ‘is er te wei-
nig gebeurd’ om de Provinciale 

Ruimtelijke Verordening aan te 
passen, om de noodzaak van 
bouwen te onderschrijven. Hij 
wilde geen eindeloze discus-
sies in de toekomst, maar wil 
de focus richten op woningen 
binnen de dorpskern, zo’n 100 
moet al gauw lukken, had hij 
berekend.

Ommezwaai
Deze ommezwaai van het 
CDA, kort voor de laatste ge-
meenteraadsvergadering, viel 
koud op het dak bij coalitiege-
noten VVD, Dorpsbelangen en 
D66. Ze benadrukten dat het 
belang van woningbouw groter 
was dan ‘2% bouwgrond in de 
polder’ zoals Nanne Roosen-
schoon (D66) het omschreef. 
VVD- voorvrouwe Sieta Ver-
meulen was het felst. Ze wees 
erop dat het CDA vier jaar lang 
sterk achter dit plan stond: “U 
onttrekt u aan uw verantwoor-
delijkheid.” René Voigt van 
Dorpsbelangen wees erop dat 
een gemeente het niet altijd 
eens hoeft te zijn met de pro-
vincie. Wethouder Jan-Jaap 
de Kloet was verrast door de 
vele vragen vanuit het CDA. 
Hij zag wel degelijk kansen om 
Nederhorst-Noord alsnog te 
realiseren, vanwege het gro-
te belang van de woningnood 
en het feit dat er geen goede 
alternatieven zijn. Als het plan 
eenmaal ter inzage zou liggen, 

krijgen inwoners de kans om 
zienswijzen in te dienen. “De 
gemeenteraad is mijn kompas, 
daarom ben ik door gegaan. U 
was altijd vóór”, zei hij richting 
Verbruggen.

3 uur debat
Het was lang debatteren over 
dit plan. Ook diverse inspre-
kers kregen de gelegenheid 
om een betoog op te bouwen. 
Gideon Kwint van KB-Wonen 
noemde de grote behoefte 
aan woningen, er waren op dat 
moment al 486 inschrijvers. 
De aanpassingen in de omge-
ving met o.a. plasdras noem-
de hij zelfs ‘landelijk maatge-
vend’. Mark Hilberts, namens 
Landschapsbehoud Neder-
horst, hekelde de bouw omdat 
het natuurbeleid niet serieus 
werd genomen. Hij meende 
dat er geen onderbouwing 
was, slechts eenzijdig vanuit 
KB-Wonen standpunt. Met 
de agrarische familie Boshui-
zen-Galesloot is geen overleg 
geweest, zei Silvia namens het 
gezin. Bij 150 woningen zal er 
in de toekomst geen ruimte 
meer zijn om uit te breiden, ze 
vreesde een ‘sneeuwbaleffect’ 
op nog meer bouwen. Haar 
standpunt over inperken van 
agrarische grond werd onder-
steund door Ralf Pronk van de 
LTO (boerenorganisatie).

   

Keuze uit 7 partijen bij verkiezingen
WIJDEMEREN
Op 14, 15 en 16 maart 2022 
zijn de gemeenteraadsver-
kiezingen. In Wijdemeren 
doen zeven partijen mee 
aan de verkiezingen voor 
de gemeenteraad. Op vrij-
dag 4 februari werden de 
kandidatenlijsten officieel 
vastgesteld en genum-
merd tijdens een openba-
re zitting van het centraal 
stembureau.
 

In totaal staan er 170 kandida-
ten op de lijsten van alle par-
tijen gezamenlijk. De oudste 
kandidaat voor de gemeen-
teraadsverkiezingen wordt 
geleverd door het CDA en is 
90 jaar. De jongste kandidaat 
komt van dezelfde partij en is 
slechts 17 jaar. Minderjarigen 
mogen op de kandidatenlijst 
staan als zij in de komende 
ambtsperiode 18 jaar worden. 
Mocht de kandidaat gekozen 
worden, dan wordt hij pas ge-

installeerd op het moment dat 
hij 18 is geworden.
 
Burgemeester Crys Larson is 
blij met de kandidaatstelling 
van de zeven partijen: “Ze-
ven partijen met mooie, volle 
kandidatenlijsten. Dat is goed 
nieuws. De gemeentelijke po-
litiek leeft in Wijdemeren! Met 
het vaststellen van de kan-
didatenlijsten kan de verkie-
zingscampagne echt van start 
gaan.”

   

GooiTV
WIJDEMEREN 
De programmering vanaf 
woensdag 9 februari van 
GooiTV:
‘In Derde Termijn’ besteedt 
opnieuw aandacht aan het 

20- jarig bestaan van Wijde-
meren. Deze keer praat Ruud 
Bochardt met René Voigt van 
Dorpsbelangen over het poli-
tieke klimaat in Wijdemeren. 
René Voigt zit 36 jaar in de 

gemeenteraad, eerst in de ge-
meente ‘s-Graveland en sinds 
2002 in Wijdemeren. In TV 
Magazine zijn diverse onder-
werpen, waaronder de tuinen 
van Sypesteyn in Loosdrecht.

Berekening gemeentelijke   
belastingen verandert
Het goede nieuws is dat een 
van de meest gevreesde re-
keningen – de aanslag ge-
meentelijke belastingen – een 
paar maanden later komt dan 
gebruikelijk. Het wordt waar-
schijnlijk april, dus niet al deze 
maand. Er is tijd nodig voor 
een nieuwe vorm van bereke-
ning. Of het ook verder goed 
nieuws brengt is nog maar 
de vraag. Dat kan per woning 
verschillen. Alle woningen in 
Nederland worden opnieuw 
gewaardeerd; ze krijgen dus 
een nieuwe WOZ-waarde. In 
Wijdemeren zijn dat er 10.000. 
De methodiek van de waarde-
ring verandert. De verandering 
komt er op neer dat vanaf dit 
jaar de ‘gebruiksoppervlakte’ 
de waarde bepaalt. Tot vorig 
jaar was de inhoud van het 
huis bepalend. De kubieke 
meters van voorheen worden 
dus vanaf dit jaar vierkante 
meters. Alle gemeenten zijn 
verplicht deze verandering in 
2022 door te voeren. Wethou-

der Jos Kea (Financiën) denkt 
dat mensen de nieuwe metho-
de beter zullen begrijpen. ‘Ze 
denken immers in oppervlakte 
omdat ook bij aan- en verkoop 
van woningen op die manier 
wordt getaxeerd. De gemeente 
Hilversum berekent de woning-
waarde. Wijdemeren besteedt 
het belastingwerk sinds 2020 
uit aan Hilversum. Hilversum 
heeft echter niet het laatste 
woord. Er is een landelijke 
Waarderingskamer. Dit insti-
tuut moet toestemming geven 
voordat de aanslagen de deur 
uit gaan. Hoe dit zal uitpakken 
voor woningeigenaren? De ge-
meente houdt de bal voorlopig 
in het midden. Heb je een kast 
van een huis op een postzegel 
grond, dan ben je misschien 
spekkoper. Maar afwijkingen 
naar boven worden niet uitge-
sloten. Je krijgt dan wel, voor-
afgaand aan de aanslag een 
gemeentelijke brief met uitleg 
en het taxatieverslag. Duimen 
dus maar.

   

Uitspraak fraude ambtenaren
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De Gooi- en Eemlander 
meldt dat drie ambtenaren 
van Weesp, Wijdemeren 
en Stichtse Vecht door het 
Openbaar Ministerie zijn 
beboet met 750 euro voor 
valsheid in geschrifte. Het 
is de slotsom van een zaak 
die dateert uit 2018.

Ooit (vanaf de zomer van 2015) 
werkten de drie gemeenten 
samen in de Belastingsamen-
werking Stichtse Vecht, Weesp 
en Wijdemeren (BSWW). Dat 
werd geen succes. Er ging 
veel fout. Dat was de conclusie 
van een onderzoek dat prof. dr. 
Hans Bossert deed in 2017. De 
Rijksrecherche startte in 2018 
een onderzoek naar de conclu-
sies van het rapport van Bos-
sert. Uit het rapport van bleek 
dat er fout op fout is gestapeld 
die leidden tot grote verliezen. 
Inmiddels is BSWW opgehe-
ven en doet Wijdemeren de 
gemeentelijke belastingen 
onder Hilversumse paraplu. 
Bossert constateerde een nog 
ernstiger fout. Er waren twee 
varianten van het bedrijfsplan: 
ambtelijk en bestuurlijk, die 

niet terug te vinden zijn in de 
rapportages. De raad besliste 
positief over een voorstel van 
B&W waarin de kosten van de 
overgang naar één systeem 
niet waren meegenomen. Is 
dat bewust gedaan of een ver-
gissing? Was de raad misleid?
Uit dat vervolgonderzoek van 
de Rijksrecherche concludeert 
het Openbaar Ministerie dat 
de verdachte medewerkers 
bewust cijfers uit hun advies 
hebben aangepast. Hierdoor is 
een rooskleuriger beeld van de 
samenwerking geschetst. Ze 
hadden de overtuiging dat de 
BSWW voordelig zou zijn voor 
de betreffende gemeenten en 
verklaarden tijdens het onder-
zoek dat ze de cijfers in het 
advies van het onderzoeksbu-
reau te negatief vonden. In de 
Gooi- en Eemlander staat dat 
het Openbaar Ministerie het de 
verdachten kwalijk neemt dat 
zij door de valsheid in geschrif-
te het besluitvormingsproces 
op oneigenlijke wijze hebben 
beïnvloed. Bij de beoordeling 
van de strafmaat speelt mee 
dat de ambtenaren geen per-
soonlijk financieel gewin had-
den. Ook heeft het te lang 
(vanaf 2018) geduurd voordat 
de zaak is afgehandeld.



Woensdag 9 februari 2022
4

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

Pas op voor woninginbraken
KORTENHOEF/
NEDERHORST DEN BERG
Op de Facebookpagina 
Politie Wijdemeren maken 
wijkagenten Merel van 
Dorresteijn en Annamarie 
van Gent de lezers attent 
op een stijging van het 
aantal woninginbraken.

Voornamelijk in Kortenhoef en 
Nederhorst den Berg. Ze zul-
len bij de leiding om extra toe-
zicht vragen. Maar ze willen 
ook de hulp van de inwoners. 
Als u een verdachte situatie 
ziet, dan direct 112 bellen.
Ze schrijven: ‘U bent de buurt-
bewoner en juist u weet wat 
‘normaal’ is in de wijk. Ziet 
u bijvoorbeeld een persoon 
door de wijk lopen of een auto 
meerdere malen door de wijk 

rijden waarvan u weet dat hij 
daar niet thuis hoort. Ziet u 
een persoon mogelijk op de 
uitkijk staan of ziet u een per-
soon de woningen goed in de 
gaten houdt? Probeer dan een 

foto te maken, het signalement 
of kenteken goed te onthou-
den en bel met 112.

Foto: Wijkagenten Merel en 
Annamarie (r)

Autobedrijf Jansen & Jansen

● APK
● Onderhoud
● Reparatie

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

Woensdag  juli 10 Weekblad Wijdemeren

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

Prijzen Spektakelloterij afhalen   

Lotnummer

003352

000595

001238

001222

000796

000660

001255

000105

000203

002254

000026

001693

000777

000371

000874

001016

001453

000875

000876

001233

000951

002126

001206

001416

002127

001082

002338

001173

000793

000138

001690

Prijs
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8

9
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26
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30

Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

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

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

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

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

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

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

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

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

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

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

Wij staan voor u klaar!

ALS UW DORP
U LIEF IS

BESTEL DEZE SHOPPER GRATIS VIA
INFO@DELOKALEPARTIJ.ORG

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

Meenthof 8
1241CP, Kortenhoef
035-6561156

AZIATISCH RESTAURANT 
DYNASTY KORTENHOEF

SStteell  zzeellff  uuww  PPookkee  BBoowwll  ssaammeenn
KLEIN € 9,00
1 Kies 1 basis
2 Kies 1 proteïne
3 Kies 3 groente
4 Kies 1 topping
5 Kies 1 dressing

GROOT € 13,00
1 Kies 1 basis
2 Kies 2 proteïne
3 Kies 4 groente
4 Kies 1 topping
5 Kies 1 dressing

1  Basis
      -Rijst   -Sla

2  Proteïne
      -Garnaal gekookt  -Surimi (krab)  -Garnaal gefrituurd
      -Zalm (gemarineerd)  -Kip blokjes  -Zalm

3  Groentes
      -Avocado  -Cherry tomaten  -Komkommer  -Maïs  -Rettich   
      -Paprika  -Rettich  -Soja boontjes  -Wortel  -Zeewier salade

4  Topping
      Gebakken uitjes  -Lente uitjes  -Masako (vis eitjes)  -Sesam         
      -Wasabi nootjes  -Wasabi mix 

5  Dressing
      -Pittige dressing  -Poke dressing (zoet)  -Soja dressing         
      -Wasabi mayonaise  -Sesam dressing 

Extra proteïne: € 1,50

Extra groente: € 0,50

Wij zijn op zoek naar toppers  
voor in ons restaurant! 

Ankeveen • 035 53 39 155
restaurant1244.nl

Ons jonge en ambitieuze team  
is op zoek naar een zelfstandig  
werkend kok, afwassers en  
bediening medewerkers. 
  
Lijkt het jou leuk om op dit unieke 
plekje in Ankeveen te werken  
en ons team te versterken,  
bel dan 035 53 39 155  
of mail naar 
info@restaurant1244.nl

Woensdag  juli 10 Weekblad Wijdemeren

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

Prijzen Spektakelloterij afhalen   

Lotnummer

003352

000595

001238

001222

000796

000660

001255

000105

000203

002254

000026

001693

000777

000371

000874

001016

001453

000875

000876

001233

000951

002126

001206

001416

002127

001082

002338

001173

000793

000138

001690

Prijs
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Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

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

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

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

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

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

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

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

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

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

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Op donderdagavond 3 fe-
bruari werd in de commis-
sie Sociale Zaken gespro-
ken over het beleidsplan 
‘vergrijzing’. U kon vorige 
week in dit blad lezen wat 
er zoal in het beleidsplan 
staat. Dat is ook online na 
te lezen op www.wijdeme-
ren.nl.

De speerpunten
Speerpunt 1 – Meer aan-
dacht besteden aan de derde 
en vierde levensfase. Er zijn 
meer activiteiten nodig voor 
deze doelgroep. Daar hoort 
ook betere voorlichting over 
leefstijl bij. Daarnaast is er 
extra aandacht nodig voor 
kwetsbare ouderen.

Speerpunt 2 – Maak het mo-
gelijk om een sterk netwerk 
rond iedere (oudere) inwoner 
te bouwen zodat die als vang-
net kan dienen.

Speerpunt 3 – Investeer in 
laagdrempelige ontmoetings-
groepen, ook gericht op men-
sen die nog gezond zijn en 
niet hulpbehoevend.

Speerpunt 4 – Zoek binnen 
de bestaande woningen naar 
meer geschikte woningen 
voor ouderen. De woonwen-
sen van ouderen moeten in 
kaart gebracht worden, er 
zullen bijvoorbeeld meer ge-
lijkvloerse woningen gereali-
seerd moeten worden.

De commissieleden waren 
eensgezind. De sfeer was ge-
moedelijk. Toen Margriet Ra-
demaker van de Lokale Partij 
opmerkte dat de term ‘vergrij-
zing’ haar deed denken aan 
het woord ‘afgrijselijk’, stelde 
iemand anders voor om te 
spreken over ‘verzilvering’. Zo 
klinkt het allemaal ineens een 
stuk vriendelijker. Alle partijen 
zijn erg blij met het feit dat er 
een beleidsplan is gemaakt, 
maar voor velen moet dit 
vooral als een kader gezien 

worden. Diverse partijen toon-
den hun zorgen dat er vooral 
naar de grote groep gelukki-
ge ouderen gekeken wordt, 
terwijl er ook een groep is die 
zich erg eenzaam voelt. Deze 
groep mag niet vergeten wor-
den. Ook woningbouw blijft 
een punt van aandacht. Niet 

alleen voor starters, maar 
juist ook voor senioren.

De commissie was het al snel 
eens: er zal nog wat gesleu-
teld moeten worden voordat 
dit plan in de toekomst uitge-
voerd wordt. Meer met men-
sen zelf praten. Niet alleen 

de ouderen van nu, maar ook 
de ouderen van morgen en 
overmorgen. Want oud wor-
den we, hopelijk, uiteindelijk 
allemaal.

  

Hulp voor ouderen bij de belastingaangifte over 2021
WIJDEMEREN
Ook dit jaar kunt u hulp 
krijgen van de belastingin-
vullers in Wijdemeren bij 
het invullen van uw aangif-
te over 2021. De invullers 
doen geen ondernemers-
aangiftes (Box 2). Aangifte 
doen kan vanaf 1 maart en 
tot 1 mei.

De belastingdienst maakt ge-
bruik van de Vooraf Ingevulde 
Aangifte, de VIA. Alle bij de 
belastingdienst bekende gege-
vens, inkomen, spaarsaldo en 
banktegoeden staan er al in. 
Voor het versturen van de aan-
gifte heeft u de “machtigingsco-
de” nodig die u binnenkort van 
de belastingdienst ontvangt. 
Houdt de code bij de hand, 
want de belastinginvuller zal er 
naar vragen bij het maken van 
een afspraak. Als u er geen 
ontvangt of nieuw bent als 
hulpvrager kan de belastingin-
vuller er een voor u aanvragen. 
Daarvoor is uw BSN en ge-
boortedatum nodig. Voor echt-
paren geldt dat beide partners 
een machtigingscode nodig 
hebben. De Belastingservice 

is bestemd voor gepensioneer-
den. Als inkomensgrens voor 
de doelgroep geldt: voor een 
alleenstaande circa € 36.000,-; 
voor gehuwden/samenwonen-
den circa € 52.000,- Ook als u 
geen aangiftebrief heeft gehad 
of denkt dat u dat geen aangif-
te hoeft te doen is het verstan-
dig toch te laten controleren of 
u recht op teruggaaf hebt, de 
belastingdienst doet dat niet uit 
zichzelf.

Voordat u een afspraak maakt 
met één van de invullers, is het 
belangrijk dat u alle documen-
ten die nodig zijn voor het invul-
len van de aangifte klaar hebt 
liggen. Het gaat om de volgen-
de papieren:

Jaaropgave 2021 van uw AOW 
en pensioenen en indien aan-
wezig, die van uw partner.

Jaaropgaven van ander inko-
men, lijfrentes, inkomsten uit 
het buitenland, alimentatie, 
enz.

Gegevens betreffende uw ei-
gen huis, WOZ waarde en hy-

potheek gegevens.

Alle banksaldi, spaartegoeden 
en beleggingen per 1 januari 
2021, indien u althans meer 
bezit dan € 50.000,- voor een 
alleenstaande en € 100.000,- 
voor een echtpaar.

Alle niet vergoede medische 
kosten, zoals medicijnen, arts, 
specialist, tandarts. Kosten van 
hulpmiddelen, gehoorappara-
ten en kunstgebit (na aftrek ei-
gen risico). Geen brillen!

Vergeet niet de vervoerskos-
ten, of kilometers, naar arts, 
apotheek en ziekenhuis en de 
kosten van ziekenbezoek aan 
de partner (indien langer dan 
30 dagen) te noteren.

Gegevens betreffende giften, 
aftrekbaar alleen indien het z.g. 
ANBI instellingen zijn.
De print van de aangifte van 
2020 (indien beschikbaar)

De gegevens betreffende de 
eventueel reeds betaalde voor-
lopige aanslag.
Alle gegevens die van belang 

zijn voor de aangifte zoals wij-
ziging van gezinssamenstel-
ling, verhuizing, of verkoop van 
uw huis.

Mocht er nog geen sprake zijn 
van huur- of zorgtoeslag dan 
kan de belastinginvuller u daar-
bij helpen. De inkomensgrens 
van de huurtoeslag is vervallen 
dus meer mensen komen hier-
voor in aanmerking.

De kostenvergoeding voor het 
invullen bedraagt € 12,-- per 
aangifte.

Natuurlijk kunt u voor het ma-
ken van een afspraak altijd 
eerst even met de invullers 
overleggen. Hieronder vindt 
u de namen van onze belas-
tinginvullers in Wijdemeren, die 
u kunt bellen voor het maken 
van een afspraak. Zij hebben 
de plicht tot geheimhouding. U 
hoeft voor het maken van een 
afspraak geen invuller uit uw ei-
gen woonplaats te kiezen. Het 
kan voorkomen dat belastingin-
vullers dermate veel ‘klanten’ 
hebben dat ze er de voorkeur 
aan geven u door te verwijzen 

naar een collega.

Dhr C. Boekschoten, Hoflaan 
32, Kortenhoef, 06-83703430

Mevr. J. Buijs, Machineweg 48, 
Nederhorst den Berg, 0294-
252102

Dhr. P. Faltay, Lange Wete-
ring 73, Nederhorst den Berg, 
0294-254930

Dhr. G.A. Geerdink, J.F. van 
Heumenhof 8, Kortenhoef, 
035-6315506

Dhr. B.H. Jansen, Frans Hals-
hof 3, Nederhorst den Berg, 06-
53156380

Dhr. G.C. Verweij, Lijsterlaan 
14, Nederhorst den Berg, 
0294-253788

Let op: de heren Boekschoten; 
Geerdink en Verweij hebben 
aangegeven geen nieuwe klan-
ten meer aan te nemen.
In verband met de maatregelen 
die genomen zijn vanwege de 
Corona uitbraak zullen invullers 
op aangepaste wijze omgaan 
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De bomen zullen groeien op    
’t Laantje
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Terwijl andere bouwplan-
nen in Wijdemeren na lan-
ge voorbereiding toch niet 
gerealiseerd kunnen wor-
den in de zes Wijdemeerse 
dorpen, ziet het er goed uit 
voor bouwplan ’t Laantje 
in Nieuw Loosdrecht. Het 
lijkt aannemelijk dat de 49 
appartementen in diverse 
prijsklassen, verdeeld over 
vier lagen, er toch zullen 
komen. Althans, de meer-
derheid van de raad is vóór.

Al was er vanuit omwonen-
den felle tegenstand. Er waren 
maar liefst 22 zienswijzen met 
veel bezwaren. Variërend van 
de teloorgang van het Bosje 
van Sprenger tot de aantas-
ting van het woongenot en de 
privacy. Doordat de commis-
sievergadering was verplaatst 
konden twee tegenstanders 
niet het woord voeren bij de 
commissie Ruimte en Econo-
mie (wel schriftelijk). Henk van 
Aerle, wel via het beeldscherm, 
zag dat de kloof tussen de Bo-
tenbuurt en de gemeente was 
verbreed. Hij miste een goede 
stedenbouwkundige onderbou-
wing en laakte de noodzaak 
tot bouwen. Het ging volgens 
hem om een privébelang van 
projectontwikkelaar JeeGee 
Vastgoed. Daarnaast vrees-
de hij verkeersoverlast op de 
Luitgardeweg. Ook mevrouw 
De Kreek was niet blij met het 
flatgebouw voor haar neus. Ze 
ging met name in op de groen-
voorziening die de privacy zou 
moeten beschermen. Er was 
daarover geen overleg ge-

weest, de hoge Amberbomen 
waren ‘zomaar’ vervangen 
door Japanse Beverbomen die 
veel minder hoog groeien.

16 sociaal
Johan Zijtveld van JeeGee 
Vastgoed meende dat het plan 
aanzienlijk was verbeterd. 
Minder massaal en voldoende 
bescherming van de zichtlij-
nen. De participatie was zijns 
inziens volgens de regels ver-
lopen. Op een oproep voor een 
persoonlijk gesprek met Johan 
himself had niemand gere-
ageerd. Hij was van mening 
dat je vooral de tegenstanders 
hoorde, maar er was veel be-
langstelling voor de woning-
bouw. Wat Zijtveld betreft krij-
gen inwoners van Wijdemeren 
voorrang bij de verdeling van 
de 49 appartementen, ook is 
een derde sociaal gegaran-
deerd (16 woningen). Daarover 
ontstond enige discussie toen 
Alette Zandbergen van De Lo-
kale Partij niet kon achterhalen 
of het om sociale huur of koop 
ging. Wethouder De Kloet zei 
daarop dat ‘sociale huur’ vast 
was gelegd in een overeen-
komst. Zandbergen beet door, 

ze wilde die papieren graag on-
der ogen krijgen. “Het had zo’n 
mooi plan kunnen worden”, 
vervolgde mevrouw Zandber-
gen die vond dat er veel niet 
goed was geregeld. Vanuit de 
parkeergarage met 50 auto’s 
zou de verkeersafwikkeling 
over de Luitgardeweg pro-
blematisch kunnen worden. 
Namens de PvdA/GroenLinks 
was Stan Poels lovend over dit 
binnenstedelijke bouwproject 
tot en met de 3e verdieping. 
Die 4e laag was doorslagge-
vend om niet in te stemmen. 
“Met dit plan koersen we recht-
streeks aan op de rechtbank”, 
zei Poels, daarmee doelend 
op mogelijke juridische proce-
dures.

Op twee punten kwamen voor- 
en tegenstanders dichter bij 
elkaar. Er komt een ‘schouw’ 
om het verkeer Luitgardeweg 
– Nootweg goed te bekijken. 
En zowel de wethouder als 
projectontwikkelaar waren be-
reid om de boomaanplant te 
verdichten en te verhogen. De 
bomen zullen welig tieren aan 
’t Laantje.

   

Advertentie KB Wonen wekt ergernis
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De paginagrote advertentie 
van KB Wonen vorige week 
in dit blad wekte grote er-
gernis bij CDA- fractievoor-
zitter Jan Verbruggen.

Voorafgaand aan de bespre-
king van het bouwplan Neder-
horst- Noord zei Verbruggen 
dat zijn partij zich gemanipu-
leerd voelde door de adver-
tentie. Er was bovendien on-

eigenlijk gebruik gemaakt van 
het CDA-logo. Hij had dat ge-
meld bij de burgemeester en 
de griffier. Op de achterpagina 
stond: ‘De woningzoekenden 
in Wijdemeren danken de hui-
dige Coalitie voor het mogelijk 
maken van Nederhorst-Noord’. 
Gevolgd door de logo’s van 
CDA, Dorpsbelangen, VVD en 
D66. Dat schoot bij Verbrug-
gen in het verkeerde keelgat. 
“Waarop baseert u dat wij een 
positief advies zullen geven, 
nog voordat het besluit is ge-

vallen?”, vroeg hij aan Gideon 
Kwint, eigenaar van KB-Wo-
nen. Die antwoordde dat hij 
‘positief verrast’ was door het 
besluit van B&W om een ver-
klaring van geen bedenkingen 
op te stellen en het CDA is toch 
onderdeel van deze coalitie, 
voegde hij eraan toe. Het was 
bedoeld om Nederhorst- Noord 
onder de aandacht te brengen. 
Dat het logo was gebruikt, zag 
hij als een lay out- oplossing.

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Voor uw Valentijn

Hartvlaai
Voor slechts € 9,50

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

Nieuw in Nederhorst den Berg:

www.kattenhotelvechtzicht.nl

Hoera 
Miranda Klinge 50 jaar!!

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
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Trekken aan een dood paard 
 
Bijna vier jaar geleden heeft de CDA-fractie met volle overtuiging het coalitie akkoord 2018-
2022 ondertekend. Eén van de speerpunten in dit akkoord is het toevoegen van woningen 
voor onze eigen inwoners. Een van de mogelijkheden die we als coalitie zagen wat het project 
Nederhorst Den Berg Noord (Horn- en Kuijerpolder). Het plan was om een flink aantal 
woningen toe te voegen aan de bestaande wijk.  
 
Vrijwel gelijk met de ondertekening van ons mooie coalitieakkoord werd in de Staten van 

Noord-Holland een besluit genomen dat de Horn- en Kuijerpolder weidevogelgebied werd. Concreet wil dat zeggen dat er 
niet gebouwd mag worden omdat het een beschermde status heeft gekregen. Direct werd duidelijk dat het realiseren van de 
woonwijk zoals wij die als coalitie voor ogen hadden moeilijk zou gaan worden.  
 
De afgelopen vier jaar heeft de CDA-fractie er alles aan gedaan om hier toch woningen toe te kunnen voegen voor inwoners 
van onze gemeente. We voelen het als onze plicht om alle kansen te pakken die er liggen om woningen te bouwen voor onze 
starters, maar ook geschikte woningen voor senioren die willen doorstromen. Onze fractievoorzitter Jan Verbruggen heeft 
zelf ingesproken bij de Provinciale Staten, om het belang van meer woningen voor onze inwoners kenbaar te maken.  
Ook de CDA-fractie in de provincie Noord-Holland heeft geprobeerd om toch te kijken of er gebouwd kon worden op dit stuk 
grond. Echter hun voorstel werd in meerderheid niet gesteund door de andere partijen in de provincie. Deze steun is wel 
nodig, zonder medewerking van de provincie kan er niet gebouwd worden. 
 
Op dit moment ligt de vraag voor aan de gemeenteraad om het project Nederhorst Noord in procedure te brengen. Bij deze 
stukken zit een emailwisseling waarin aan de provincie wordt gevraagd of er toch echt geen mogelijkheden zijn. Hieronder 
het antwoord van de gedeputeerde van de provincie dhr. C. Loggen. (VVD): 
 

‘De aanwijzing van het betreffende gebied is zorgvuldig tot stand gekomen en wordt ook zorgvuldig bewaakt. Weidevogels 
hebben open ruimte en een buffer nodig, mede ter bescherming van het kerngebied voor weidevogels. Het genoemde 
ecologisch onderzoek wijzigt weinig aan het feit dat wij geen afname van het oppervlak weidevogelkerngebied toestaan. 
Ook het genoemde plan om de kwaliteit van een weidevogelleefgebied te verbeteren schept geen ruimte voor  
woningbouw. Daarenboven hebben Provinciale Staten vorig jaar bij de behandeling van de Omgevingsverordening 
NH2020, een amendement van het CDA om dit gebied te ontgrenzen verworpen. Daarmee heeft het hoogste politieke 
orgaan binnen de provincie aangegeven dat de provincie de beschermde status van dit gebied niet wenst te wijzigen.  
 
In de gemeente en het dorp zelf is nog een aantal mogelijkheden om te verdichten of te herontwikkelen, waarmee er naar 
het oordeel van de provincie nog voldoende alternatieven zijn. Ik raad aan hier eerst naar te kijken, alvorens de pijlen op 
het buitengebied te richten.  
 
Om direct antwoord te geven op de vraag of wij, op basis van onderstaande, mogelijkheden zien om aan dit plan 
medewerking te verlenen, moet ik aangeven dat wij die mogelijkheden niet zien’. (openbare informatie, zit bij raadstukken) 
 

 
Nu er in de gemeenteraad een besluit wordt gevraagd om dit project in procedure te brengen, wat wil zeggen of we door 
willen gaan dit plan verder te ontwikkelen, ziet de CDA-fractie geen mogelijkheden meer om dit voor elkaar te krijgen. Helaas 
is het zonder toestemming van de provincie niet mogelijk. Als we nu toch doorzetten betekent dit heel veel werk en juridische 
procedures voor onze ambtenaren met de provincie. Dit komt de relatie voor de toekomst zeker niet ten goede. Mochten we 
denken dat dit zin heeft, zouden we dit natuurlijk proberen. Maar dit is écht verspilde tijd, energie en geld. Er zullen vele 
procedures gaan volgen, niet alleen met de provincie, maar ook met onze inwoners, denk daarbij bijvoorbeeld aan de 
agrariërs die rond dit plan boeren.  
 
Als CDA zijn we trots dat wij kunnen zeggen dat we er alles aan gedaan hebben, samen met onze CDA-afdeling in de provincie, 
om het plan verder te helpen. Toch is de conclusie dat je uiterste best doen soms niet genoeg is; hoe jammer dat ook is. Er is 
gewoon geen medewerking uit de provincie. 
 
JUIST omdat we woningen willen toevoegen voor onze EIGEN inwoners, kunnen we niet anders dan nu stoppen 
met dit project. De CDA-fractie vindt het niet langer verantwoord tijd, gemeenschapsgeld en energie in dit project 
te stoppen. We moeten onze energie steken in woningbouwplannen en plannen van onze ondernemers die wél 
kans van slagen hebben. Wij zijn er van overtuigd dat dit de komende jaren per saldo meer woningen zal 
opleveren dan nu blijven inzetten op de 150 woningen in Nederhorst Noord. Het CDA Wijdemeren gaat vol 
energie door met bouwen voor onze eigen inwoners maar we gaan niet trekken aan een dood paard. Daar 
heeft helemaal niemand iets aan, zéker onze woningzoekenden niet! 
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LIJST

3 Afspraak 
is bij ons al 
40 jaar écht 
afspraak.

www.vvdwijdemeren.nl

Samen de klus klaren!

WIJDEMEREN

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

Bo de Kruijff, Nederhorst den Berg n Lijst 4 n Plaats 1

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

Lijst 4

GEVEN OM MOLENS IS
GEVEN AAN
MOLENS
molenfonds.nl

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
steun de 
dierenbescherming

sms dier nAAr 4333
(€3 per bericht)

Bijna jarig? Vraag 
geen kado maar  
een donatie. 

Kijk op kadoneren.nl



D66 Wijdemeren: duurzaamheid, wonen, 
laagdrempelige zorg voorop!
Op 16 maart spreekt de kiezer en draagt 
de nieuwe gemeenteraad op om de toe-
komst van Wijdemeren in goede banen te 
leiden.

Uitstekende dienstverlening aan inwoners 
en ondernemers en toegankelijke zorg 
voor mensen die dat nodig hebben, zijn 
voor D66 de kerntaak. Een inclusieve ge-
meente waar iedereen welkom is en nie-
mand letterlijk of fi guurlijk te maken krijgt 
met hobbels op hun weg.

De energietransitie en een groenere, kli-
maatbestendige openbare ruimte krijgen 
de prioriteit. Iedereen moet kunnen mee-
doen met het verduurzamen van onze 
mooie dorpen. Uitstel is geen optie. 

D66 wil vanwege het nijpende tekort aan 
betaalbare woningen bouwlocaties voort-
varend aanpakken. Starters hebben geen 
kans en senioren kunnen niet doorstromen. 
Woningbouw is ook een kwestie van soli-
dariteit; laten we ook de ander een woning 
gunnen, zelfs als dat gevolgen heeft voor 
onze eigen “backyard”.
Samen zijn we verantwoordelijk voor de 
toekomst van onze kinderen!

www.wijdemeren.d66.nl 

Wat is het belangrijkste
voor Wijdemeren?

Stem ook lokaal Groen en Sociaal!
De fractie van de Partij van de Arbeid/
GroenLinks zet zich in voor een gemeen-
te die dicht bij haar inwoners staat. In het 
verkiezingsprogramma leest u onze stand-
punten. 
De PvdA/GroenLinks staat voor sociale po-
litiek in een groene gemeente waar
• iedereen gelijke kansen heeft ongeacht 
   afkomst en status, 
• jong en oud betaalbaar kunnen wonen, 
• goede zorg is voor iedereen die dat
   nodig heeft, 
• bescherming van onze prachtige
   omgeving voorop staat, 
• veel vrijwilligers actief zijn,
• vluchtelingen welkom zijn,
• en inwoners meepraten. 
Zo kunnen wij op een prettig wijze mét el-
kaar samenleven.

PvdA/GroenLinks staat voor een sterke ge-
meente. Dat kan als we onze slagkracht ver-
groten, zonder dat we onze dorpse iden-
titeit verliezen. Een fusie met een andere 
gemeente is daarvoor een goed middel.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkie-
zingen gaan we de kernen in om met u 
in gesprek te gaan. Uw stem telt! Samen 
staan we sterk.

www.pvda-groenlinks-wijdemeren.nl

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

Deze week over de prioriteiten van 
de 7 partijen. In week 16 februari 
gaat het over zorg. De weken erop 
over duurzaamheid (23-02) en wo-
ningbouw (2 maart). In de week van 
9 maart volgt er een Verkiezings-
special. 

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 

Voel je thuis in Wijdemeren
De ChristenUnie gelooft in een krachtig 
Wijdemeren. Een gemeente die transpa-
rant, sociaal en doortastend is. Een lokale 
gemeenschap waarin iedereen zichzelf kan 
zijn. Dorpen waar onze natuur en midden-
stand bloeit, waar jong en oud prettig leeft. 
Kortom, een plek waar iedereen zich thuis 
voelt. Nu en in de toekomst. 
Daarom doet de ChristenUnie mee aan 
deze gemeenteraadsverkiezingen. We wil-
len een verschil maken voor onze inwoners, 
onder andere door: 
• Weer naast inwoners te gaan staan. 
   Kwetsbare dorpsgenoten moeten de 
   hulp en zorg krijgen die nodig is.
   In onze welvarende gemeente zou daar-
   naast niemand in armoede hoeven leven. 
• We nemen weer regie over onze woning-
   bouw. Er moet een realistisch meerjaren-
   plan komen voor betaalbare woningen 
   voor jong én oud.
• We gaan voor verzorgde, veilige dorpen
   en pakken het onderhoud van de ope-
   bare ruimte, verkeersveiligheid en 
   vandalisme aan. 

Zie voor ons volledige
verkiezingsprogramma:

www.wijdemeren.christenunie.nl

Luisteren naar inwoners en de fi nanciën op 
orde brengen. Die bewezen capaciteiten 
hebben wij in huis. Met die basis kunnen 
wij uitstekend invulling geven aan welke 
ambitie dan ook. 

Bouwen? Ja, maar niet ten koste van alles. 
Bouwen met respect voor onze prachtige 
groen-blauwe-woonomgeving waarbij ver-
keersafwikkeling vooraf geregeld is.  Met 
echte participatie in plaats van voor de 
bühne. Geen torenfl ats, maar juist behoud 
van het dorpse karakter met haar beeldbe-
palend groen en polders. Focus op realisti-
sche duurzame ambities.

Verhoog de leefbaarheid en verbeter de 
verkeersveiligheid door bescherming van 
het langzame verkeer in de dorpen. Inzet 
op handhaving, en dan niet alleen ten aan-
zien van hardrijden. Uitnodigende fi ets- en 
voetpaden juist ook voor de senioren en 
de vele recreanten.

Omzien naar elkaar is meer dan het uitvoe-
ren van landelijke wetgeving op sociaal ge-
bied. Geef initiatieven uit de samenleving 
de ruimte, faciliteer ontmoetingsplekken. 
Als uw dorp u lief is, lijst 1.  

www.DeLokalePartij.org

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

Voor de komende vier jaar hebben wij weer 
een ambitieus programma, vol enthousias-
me. In deze serie komen we later terug op 
de thema’s wonen, zorg en duurzaamheid. 
Voor nu kiezen we ervoor om er twee an-
dere speerpunten uit te lichten.

Trots op onze verenigingen en vrijwilligers
Vrijwilligers zijn de ‘kampioenen’ van onze 
samenleving. Wij gaan ons inzetten om 
hen zo goed mogelijk te ondersteunen. 
Het CDA wil een accommodatiebeleid met 
subsidie, een vast contactpersoon en een 
vrijwilligersvacaturebank  

Ondersteuning voor ondernemer
Een ondernemer moet kunnen onderne-
men. Dat kan door het schrappen, aanpas-
sen of fl exibiliseren van regels. Daarnaast 
door het verder professionaliseren van 
de gemeentelijke ondernemersdienstver-
lening. Een goed ondernemersklimaat 
vraagt om investeringen en samenwerking 
op het gebied van innovatie, onderwijs en 
infrastructuur.

www.cda.nl/noord-holland/wijdemeren

Een gemeente waar het goed wonen, wer-
ken en recreëren is. Dat is waar DorpsBe-
langen voor staat. Wat het eerste betreft 
zetten we in op woningbouw om in de 
enorme behoefte aan huizen en apparte-
menten tegemoet te komen. Bouwen voor 
starters en voor degenen die op zoek zijn 
naar een ander huis. Op plekken waar het 
mogelijk en gewenst is. Met respect voor 
de omgeving, want de natuur die we heb-
ben koesteren we en gaan daar voorzichtig 
mee om. Ook omdat het de aantrekkings-
kracht is van onze gemeente en aantrekke-
lijk voor bezoekers en toeristen. Om kinde-
ren kennis te laten maken met watersport, 
willen we als groot samenwerkingspro-
gramma, zeilles introduceren. 

We staan en gaan voor de veiligheid in 
onze kernen. Maximaal dertig kilometer 
per uur rijden in de straatjes en wijken die 
zich daarvoor lenen. Kinderen moeten vei-
lig op straat kunnen spelen. Wat die veilig-
heid betreft: we zijn nog steeds voorstan-
der van schoolzwemmen.  

www.dorpsbelangen.nu

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

Een belangrijk speerpunt is bouwen. We 
willen ruimte geven om bestaande bouw-
werken zonder woonbestemming, zoals 
schuren, om te zetten in woningen voor 
jong en oud en Wijdemeerders moeten 
voorrang krijgen bij de toewijzing van wo-
ningen. Wij houden ons aan onze belofte 
van 4 jaar geleden dat we ons zullen inzet-
ten voor het bouwplan Nederhorst Noord. 
De provincie wil niet dat daar gebouwd 
wordt en beroept zich er o.a. op dat de 
Horn&Kuijerpolder een weidevogelleefge-
bied is. Wij willen dat de provincie serieus 
in gesprek gaat met de gemeente over het 
bouwplan van 150 broodnodige woningen 
en serieus kijkt naar de compenserende 
maatregelen die de ontwikkelaar neemt. 
Dat is de provincie volgens de nieuwe Om-
gevingswet verplicht en daar willen wij de 
provincie aan houden. De VVD vindt dat 
er wél mogelijkheden zijn voor woning-
bouw en daar gaan wij voor. Belofte Maakt 
Schuld!

www.wijdemeren.vvd.nl

Gemeenteraads
verkiezingen

2022

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

Gemeenteraads
verkiezingen

2022
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Ingezonden brieven

Zorgdragen
Als jonge oud-inwoner van Ne-
derhorst volg ik de ontwikkelin-
gen rondom Nederhorst-Noord 
met belangstelling. In de Com-
missievergadering Ruimte & 
Economie van de gemeente 
vorige week maandag bleek 
duidelijk dat dit project een 
wassen neus is. Nederhorst 
voldoet aan al zijn verplichtin-
gen voor woningbouw en bo-
vendien is bouwen in de polder 
in strijd met de, terecht, stren-
ge eisen van de provincie op 
het gebied van leefomgeving. 
De wethouder en projectont-
wikkelaar houden de gemeen-

te daarmee een worst voor die 
al lang en breed over de datum 
is. De advertentie vorige week 
in dit blad van dezelfde ontwik-
kelaar, waarbij zonder toestem-
ming logo’s van politieke partij-
en zijn gebruikt, is smakeloze 
en foutieve propaganda. Het 
past in een patroon, waarbij 
omwonenden niet of verkeerd 
worden geïnformeerd en er in 
de plannen gebruikt wordt ge-
maakt van grond die nog van 
burgers is. We willen allemaal 
een overheid die bouwt, maar 
allereerst een overheid die 
voor haar inwoners opkomt en 

zorgdraagt. Niet het klakkeloos 
meegaan in het verkooppraatje 
van de machtige ontwikkelaar, 
maar het luisteren en handelen 
naar de terechte zorgen van 
omwonenden past daarbij. Het 
getuigt van politieke moed dat 
het CDA dit inziet en zich vorige 
week bij de PvdA-GroenLinks 
en Lokale Partij voegde om de 
stekker uit Nederhorst-Noord 
te trekken. Woningen bouw je 
voor burgers, niet over de rug 
van. In een gemeente waar dat 
gebeurt, wil ik niet terugkeren.

Jasper Vlaanderen
   

Een punt achter Nederhorst Noord
Na de onstuimige commissie 
behandeling van afgelopen 
week, wordt 9 februari het 
plan Nederhorst Noord in de 
gemeenteraad behandeld. De 
raad wordt dan gevraagd een 
zogenaamde verklaring van 
geen bedenkingen af te geven. 
Komt die verklaring er; dan kan 
het college verder, komt die 
verklaring er niet, dan gaat er 
een streep door Nederhorst 
Noord. Twee insprekers brach-
ten belangrijke bezwaren naar 
voren; Een zeer belangrijke rol 
om de commissie te overtui-
gen te stoppen met Nederhorst 
Noord was weggelegd voor 
Sylvia Galesloot. Zij runt met 
haar familie al meer dan 100 
jaar het rund- en schapenvee-
bedrijf aan de Reeweg. Vanaf 

de aanvang worden percelen 
grasland van de familie, door 
KB-wonen, zonder overleg, 
laat staan toestemming, ge-
bruikt om het plan te verko-
pen! Het is beschamend dat 
wethouder de Kloet doet alsof 
z’n neus bloedt en VVD en 
DorpsBelangen nooit de moei-
te namen om op de boerderij 
de gevolgen van het eventueel 
doorgaan van het plan onder 
ogen te zien. Mark Hilberts 
sprak namens Landschapsbe-
houd Nederhorst in. Over de 
onvolledige informatie en het 
absolute gebrek aan participa-
tie! Wijzend op de gezochte en 
vaak onjuiste aannames in de 
onderbouwing, zo sprak hij, is 
de commissie op het verkeer-
de been gezet. Op www.Land-

schapsbehoudNederhorst.
nl is een uitgebreider verslag 
geplaatst.De raad is verdeeld. 
De Lokale Partij en PvdA/GL 
zijn altijd tegen geweest en 
hebben samen zes zetels. De 
coalitie is na de vergadering 
van jl. maandag verdeeld. Tij-
dens die vergadering heeft ook 
het CDA, te kennen gegeven 
het omstreden plan Nederhorst 
Noord niet langer te steunen. 
Een moedige stap, die vooral 
is gezet om te voorkomen dat 
er nog meer energie en geld 
wordt gestoken in een onmo-
gelijk te realiseren plan! Met 
vier extra -CDA- stemmen te-
gen, zal het plan hopelijk wor-
den verworpen!

Gert van der Vliet
   

Nederhorst Noord en de weidevogels
De heer Kwint van KB-wonen 
is een vaardig propagandist. Hij 
werpt zich op als voorvechter 
van de woningzoekenden en 
als redder van de weidevogels. 
Tenminste dat concludeer ik uit 
zijn advertentie in het Week-
blad Wijdemeren van 2 februa-
ri. Kwint lokt woningzoekenden 
om zich alvast in te schrijven 
voor een woning in zijn plan 
Nederhorst-Noord. Hij zegt ook 
dat er in de Horn- en Kuijerpol-
der nu geen weidevogels meer 
zitten. Kwint heeft het dan over 
grutto’s, kieviten en tureluurs. 
Als oplossing belooft hij een 
nieuw weidevogelgebied aan 
te leggen van 3 hectare. Bij het 
door hem ingetekende ‘plas-
dras-gebied’ houdt hij echter 

geen rekening met de ‘versto-
ringsafstand’ die weidevogels 
aanhouden, ten opzichte van 
een woonwijk. Die is namelijk 
gemiddeld 250 à 300 meter. 
Zijn plas-dras-gebied is dus 
niet aantrekkelijk voor weide-
vogels. Niet veilig genoeg. Bo-
vendien is het gebiedje te klein. 
Zodra de boeren in de polder 
ook hun weidegronden omvor-
men tot kruidenrijk grasland, is 
de kans groot is dat het aantal 
weidevogels in de gehele pol-
der weer toeneemt. Het beeld 
van Kwint, dat er in het gebied 
‘Nederhorst Noord’ geen wei-
devogels meer zitten, veran-
dert als we in plaats van wei-
devogels gaan spreken over 
poldervogels. Dan hebben we 

het over minstens vijftig vogel-
soorten. De meest opvallende 
soorten zijn de grote zilverrei-
gers en in het winterseizoen de 
kolganzen, die dan aanwezig 
in aantallen van enkele tiental-
len, tot soms meer dan drie- à 
vierduizend. Een woonwijk in 
de polder ontneemt dus een 
flinke hap leefruimte aan deze 
vogels. En gezien de versto-
ringsafstand kost dat langs de 
rand van de te bouwen wijk 
nog eens 250 meter extra ruim-
te. Niet bouwen dus! Er zijn 
andere mogelijkheden binnen 
de randen van het dorp. Klein-
schalig en net zo effectief. Zie 
de website van Landschaps-
behoud Nederhorst.
                    Roel Kapenga

Mede namens mijn kinderen wil ik u bedanken voor uw
hartelijk medeleven na het overlijden van mijn lieve man, 

onze vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Frits Snel
Aangezien het ons onmogelijk is u allen persoonlijk te 

bedanken, betuigen wij u op deze wijze onze oprechte dank 
voor de belangstelling die wij van u mochten ontvangen.

    Uit aller naam,
    Tiny Snel-Tool

Nederhorst den Berg, februari 2022

FAMILIEBERICHTEN

Waar je geen invloed op hebt,
moet je je ook geen zorgen over maken.
Het is wat het is!

Na 53 intensieve jaren waarin we dag en nacht samen 
waren en alles wat er maar te delen viel, hebben gedeeld, 
heb ik jou, mijn lief los moeten laten

Gijs van de Kemp
Nederhorst den Berg,  Nederhorst den Berg, 
28 juni 1946 1 februari 2022

Je hebt een onuitwisbare indruk gemaakt op mij en onze 
kinderen en kleinkinderen, ook nu weer in je laatste 
levensfase.
We zullen samen je creativiteit en gedachtengoed inpakken 
en voortdragen.

Marijke van de Kemp-van Doorn
Diana
    Elvy
    Faye
Jeffrey en Veronika
    Imme en Simone
    Boaz
    Mila

Cederlaan 28
1394 JV Nederhorst den Berg

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.
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Nieuwe website Vechtplassen
REGIO
Maar liefst 21 partners 
werken sinds 2017 samen 
om de Oostelijke Vecht-
plassen om te vormen tot 
een aantrekkelijk en toe-
gankelijk landschap waar 
natuur en recreatie elkaar 
versterken en waar men-
sen graag wonen, werken 
en recreëren.

Nadat we afgelopen zomer 
over gegaan zijn op een fris-
se en gezamenlijke program-
ma stijl, zijn we aan de slag 
gegaan met het opzetten van 
een bijbehorende website. 
Bekijk snel het resultaat op 
www.vechtplassen.nl.

Uiteraard besteden we aan-

dacht aan de organisatie 
van het programma en het 
besluitvormingsproces. Kers 
op de taart is de klikbare ge-
biedskaart: voor elk van de 
13 gebieden verschijnt er een 
pop-up met een link naar de 
projecten die in dat gebied op 
stapel staan. Kortom, alle in-
formatie, overzichtelijk op één 
plek.

Op de nieuwe website neemt 
de aanpak met de 3 pijlers (te 
weten 1. ontwikkelen vrije-
tijdslandschap, 2. versterken 
van de natuurwaarden en 3. 
moderniseren van de recrea-
tiesector) en de daaraan ge-
koppelde projecten een cen-
trale positie in.

Mooie foto’s? Stuur ze in. Het 
gebied rond de Loosdrechtse 
Plassen leent zich bij uitstek 
voor een website met veel fo-
to’s. Heeft u foto’s in uw col-
lectie die goed passen bij de 
sfeer, logisch aansluiten bij 
een bepaald project of the-
ma of anderszins de moei-
te van het publiceren waard 
zijn? We ontvangen ze graag. 
Na een toets op kwaliteit en 
bruikbaarheid plaatsen we de 
mooiste foto’s online. Vermeld 
u naast de locatie waar de foto 
is genomen, ook uw naam en 
mailadres? Aan het eind van 
het jaar verloten we namelijk 
een cadeaubon onder de in-
zenders. Sturen naar: secre-
tariaat_OVP@noord-holland.
nl. We zijn benieuwd.

   

Joyce 3e gast bij ‘Geef me de 5’
Het filmpje van de lokale su-
permarktmanager Dennis 
Lankreijer is veelvuldig beke-
ken. Vanaf deze week staat 
er weer een nieuwe afleve-
ring van ‘Geef me de 5’ klaar, 
waar ondernemers uit Wijde-
meren zich aan u voorstel-
len door antwoord te geven 
op vijf vragen. In deze korte 
film is Joyce van de Wetering 
te gast, zij is sinds een aan-
tal jaren eigenares van Joy’s 
Cadeaus & Woonaccessoires 
in Loosdrecht. Voor deze af-
levering heeft Joyce een bij-
zondere locatie gekozen waar 
zij onder andere vertelt over 
haar bijzondere dagelijkse rol 
met ‘tout bekend Loosdrecht’ 
bij snackbar De Schakel. Ben 
je benieuwd naar het verhaal 
van Joyce én de locatie die zij 
heeft uitgekozen als favoriete 
plaats voor het interview, be-
kijk dan de aflevering via
ondernemendwijdemeren.nl.

Vleermuizen tellen
“Zie je ‘m niet?” Ik sta een bé-
tje dommig naar een scheur 
aan de binnenkant van de 
kazemat op Fort Kijkuit te 
kijken. Ik zie niets. Naast me 
staat mijn collega Annemie-
ke; ecoloog en deskundige op 
het gebied van vleermuizen. 
Bemoedigend schijnt ze met 
haar zaklamp in de scheur. 
En ja hoor, daar blijkt een 
grootoorvleermuis te hangen.

Vandaag mag ik met Anne-
mieke meelopen tijdens een 
vleermuizentelling op Fort 
Kijkuit. Elk jaar houdt Natuur-
monumenten nauwkeurig bij 
hoeveel en welke vleermuizen 
er in haar forten overwinte-
ren. Dat is geen gemakkelijk 
werkje. Als vleermuizen hun 
vleugels spreiden, lijken het 
nog dieren van enige omvang, 
maar in elkaar gedoken in de 
overwinter positie passen ze 
in de kleinste gaten en scheu-
ren. Wat het zoeken ook niet 
eenvoudig maakt: veel vleer-
muizen hebben graag dekking 
aan de voor- én achterkant 
als ze in winterslaap gaan. 
Concreet betekent dit dat 
ze graag in spleten, gaten 
of richels gaan hangen. Dat 
hangen kost overigens geen 
enkele moeite voor vleermui-
zen. Met de nagels aan hun 
achterpoten hechten ze zich 
aan de wand en vervolgens 
gaan de spieren, die ze voor 
het hangen gebruiken, op slot. 
Hangen heeft veel voordelen: 
het is veiliger én vanuit een 
hangende positie is het weg-
vliegen een stuk eenvoudiger.

Om het de vleermuizen wat 
makkelijker te maken bij het 
vinden van een gedekt hang-
plekje, hebben we in de kaze-
mat op Fort Kijkuit planken aan 
de muur bevestigd met een 
paar centimeter tussenruimte. 
Gedekte plekjes alléén maken 
nog geen overwinterparadijs, 
daar is meer voor nodig. Om 
goed te overwinteren hebben 
vleermuizen een constante 
temperatuur nodig: zo tussen 
de 5 en 10 graden. Misschien 
wel belangrijker is, dat het 
verblijf vochtig moet zijn, zo-
dat de beestjes niet uitdrogen. 

Om de luchtvochtigheid te be-
vorderen leggen we in de ka-
zemat daarom folie met zand 
en water neer. Dat de kazemat 
door alle maatregelen langza-
merhand aantrekkelijker wordt 
voor vleermuizen blijkt wel uit 
de cijfers. Terwijl het aantal 
vleermuizen in de kazemat 
van 2018 tot met 2020 bleef 
steken op drie exemplaren (in 
2021 is niet geteld), zijn er dit 
jaar drie baardvleermuizen en 
vier grootoorvleermuizen ge-
vonden.

Ik mag van Annemieke niet te 
lang dichtbij de grootoorvleer-
muis blijven. Vleermuizen zijn 
zeer gevoelig voor verstoring: 
mijn lichaamstemperatuur 
kan er al voor zorgen dat hij 
uit zijn winterslaap ontwaakt. 
Het is essentieel dat het 
ontwaken van vleermuizen 
samenvalt met de beschik-
baarheid van voedsel. Als in 
het voorjaar de temperaturen 
weer stijgen en vleermuizen 
ontwaken, vliegen er -als het 
goed is- genoeg insecten 
rond, om een flinke honger te 
stillen. Op dit moment is ont-
waken geen goed idee. Dat 
zou de grootoorvleermuis al-
leen maar kostbare energie 
kosten. Tijd om door te lopen 
en samen met Annemieke op 
zoek te gaan naar de volgen-
de overwinteraar.

Wil je zien hoe vleermuizen 
tellen in de praktijk gaat? In 
de hal van Fort Nieuwersluis 
draait continu een filmpje over 
het tellen van vleermuizen in 
het torenfort.

Natuurmomenten
van de boswachter

Olga Ekelenkamp

NATUUR IN 
NEDERLAND
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Week van de Circulaire Economie
REGIO
Op 7 februari start de Week 
van Circulaire Economie. 
Een landelijk initiatief 
waarbij in het hele land 
goede voorbeelden een 
podium krijgen.

 Een restaurant dat voed-
sel bereid met producten die 
de plaatselijke supermarkt 
weggooit. Of dichter bij huis, 
ruilbeurzen voor kleding of 
een gedeelde gereedschaps-
schuur. Hoe voorkomen we 
dat iets afval wordt? We willen 
minder grondstoffen gebruiken 
en als we deze dan gebruiken, 
niet afdanken maar weer op-
nieuw inzetten. We willen naar 
een economie zonder afval. 
Een enorme opgave die al 
dicht bij huis kan beginnen.

Interviews en achtergronden
De hele week wordt op www.
gad.nl/weekce aandacht be-
steed aan de bijdrage van 
gescheiden afval aan de cir-
culaire economie. Wat gebeurt 
er eigenlijk met ons afval en 
wat wordt er van gemaakt. 
Sander van Deursen, adviseur 
en beheerder grondstoffen bij 
de GAD vertelt over zijn werk. 
“Ik sluit contracten af met ver-
schillende verwerkers van ons 
huishoudelijk afval. Ik weeg 
daarbij duurzaamheid, wettelij-
ke kaders en kosten af. Op dit 
moment leveren wij 31 afval-
stromen aan 22 verschillende 
verwerkers”, aldus Sander.

Afvalhelden
Ook onze afvalhelden komen 
aan bod. Zij vertellen over 
hun rol als afvalheld en hoe 

zij anderen willen inspireren 
bewuster te leven. Shirley, de 
afvalheld van textiel; “Als ik 
aan textiel denk dan zie ik al-
tijd een enorme berg kleding 
voor me. Het is eigenlijk bizar 
wat we over de hele wereld 
aan nieuwe kleding produce-
ren en hoe makkelijk mensen 
het weggooien. Zelf koop ik 
alles voor mij en mijn gezin 
tweedehands. Als je dan toch 
geld uit wilt geven, kan dat ook 
heel goed in een tweedehands 
kledingwinkel”.

Grondstoffen
Iedere dag komt er informa-
tie online over de verschil-
lende afvalstromen en hoe 
deze weer verwerkt worden 
tot grondstoffen voor de pro-
ductie van nieuwe producten. 
We sluiten de week af met een 

interview met de beleidsadvi-
seur van de GAD, Inger van 
Gelderen. Wat doet de GAD 
nu om bij te dragen aan de 
circulaire economie en welke 
mogelijkheden zijn er voor de 

toekomst.

We starten op 7 februari met 
een interview met Sander van 
Deursen, adviseur en beheer-
der grondstoffen bij de GAD.

   

CLUB 4711
Uitslag + stand wintertoer-
nooi Biljartclub 4711
Maandag 31 jan.: Mw. T. Bos 
– J. van Greuningen 1-1, E. 
Vernooij – M. Zieleman 0-2, W. 
Clements – K. Jacobs 2-0
Stand aan kop: Mw. T. Bos 11-
31, K. Jacobs 11-26, Mw. D. 
Giavarra 11-25

 

Uitslag + stand onderlinge 
competitie BV Overmeer
Donderdag 3 febr.: P. van ’t 
Klooster – W. Clements 3-0, 
H. v.d. Berg – M. Verlaan 0-2, 
Mw. T. Mulders – H. Stalen-
hoef 0-2
Stand aan kop: H. v.d. Berg 
11-33, P. van ’t Klooster 11-28, 
M. Verlaan 11-26

Programma + contact
Vrijdag 11 febr. 19.00 uur: BV 
Overmeer tegen Biljartclub 
4711 (competitie De Buuren), 
maandag 14 febr. 19.30 uur: 
wintertoernooi Biljartclub 4711
Contact: 06.20.40.80.58

Telescopische glasbewassing

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T
06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

Endodontoloog

Tandprotheticus

Esthetisch tandarts

Preventie specialist

Tandarts

Mondhygiënist

Tandtechnieker

3D CAD/CAM kronen

Implantoloog

Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28 • www.thc-kerkelanden.nl 

Wil je meer weten over wat onze specialisten allemaal kunnen? 
Kijk dan even op onze site of loop gewoon even binnen om ons aan de tand te voelen...

Een goede tandartspraktijk 
is als een goed gebit: 
compleet.

“De Antistollings pas geeft 
me een veilig gevoel”

www.antistollingspas.nl

VRAAG
GRATIS
AAN
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S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S- GRAVELAND
Het aantal geplande wed-
strijden werd in de loop van 
vorige week gedecimeerd. 
Bij de senioren kwamen er 
slechts 2 teams in actie.

Op zaterdag VR3 (0-11 winst) 
en op zondag 35+2, dat voor 
de tweede achtereenvolgende 
week uit een geslagen posi-
tie bij rust terugkwam. Vorige 
week won het door vier doel-
punten van Jarno van Diermen 
met 4-3 (ruststand 1-3). Afgelo-
pen zondag stopte de inhaal-
race na een 1-4 achterstand bij 
5-5. Ze deden hier niet alleen 
zichzelf een plezier mee, maar 
zeker ook 35+1 dat de concur-
rentie hierdoor punten zag ver-

spelen.
In de categorie onder 17 ston-
den er geen wedstrijden ge-
pland voor JO17-2 en JO17-
3. JO17-1 kende in de eerste 
helft wat pech met twee door 
de wind verraderlijke corners 
en verloor uiteindelijk met 1-4 
van SDO JO17-1. In de Kwakel 
(niet op) verloor MO17-1 een 
hele leuke wedstrijd met 5-3 
KDO sv MO17-1.
Na het overleg van de jubile-
umcommissie zijn de resteren-
de evenementen weer op de 
agenda gezet: op zondag 27 
maart het sponsorevent met 
aansluitend De Veiling van de 
Eeuw. Op tweede paasdag is 
er een reünie. Er is een res-
trictie voor wat betreft het door-

gaan en dat is dat er geen res-
tricties zijn, zoals op het aantal 
maximaal aantal toegestane 
bezoekers.
Over twee andere evenement 
is al weer overleg geweest. Het 
traditionele toernooiweekend 
staat gepland voor 11 en 12 
juni. Op zaterdag het Arie Jan-
maat Toernooi en op zondag 
het Leeuwinnentoernooi. Het 
Beachevent in samenwerking 
met ODIS volleybal en T.V. 
Westerveld wordt gehouden 
van 24 tot en met 26 juni.
Het wedstrijdprogramma voor 
komend weekend staat op 
www.svsgraveland.nl. Blijf vol-
ledig op de hoogte en volg ons 
via facebook en twitter.

   

Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Voor Nederhorst- 2 stond 
de lastige uitwedstrijd te-
gen het bovenaan staande 
‘t Gooi -2.

De Bergers speelden een pri-
ma eerste helft en kregen ver-
reweg de betere kansen. Tot 
driemaal toe stond de goede 
doelman van de thuisploeg 
succes in de weg. Justin Wes-
sels had pech toen zijn inzet 
voorbij de keeper ging maar 
helaas via de paal het veld 
weer in kwam. Zo werd de 
rust met 0-0 bereikt, waar een 
voorsprong verdiend zou zijn 
geweest. Na de pauze werd 
de thuisploeg sterker maar had 
ze een strafschop nodig om in 
de 64e minuut op voorsprong 

te komen. Nederhorst, even 
in ondertal, zag vijf minuten 
later de wedstrijd beslist wor-
den, toen er uit een voorzet 
van dichtbij raak werd gekopt. 
Nederhorst probeerde het nog 
wel maar bleef steken op wat 
speldenprikken.
Nederhorst- 1 verloor met 4-2 
bij ’t Gooi waar men de rust 
nog in ging met een 2-0 voor-
sprong. Op dinsdagavond 
werd er wel met 1-3 gewonnen 
bij OSM’75. Zaterdag speelt 
het eerste thuis vriendschap-
pelijk tegen NVC.
Nederhorst -3 stelde teleur 
door thuis met 1-2 te verliezen 
van het toch ook niet groot-
se NVC -2. Het vierde moest 
tegen het eveneens in de on-
derste regionen bivakkerende 

Zuidvogels. Tegen de wind in 
toch de 1-0 voorsprong en na 
de pauze met het windvoor-
deel snel de 3-0 eindstand. 
Martijn Daalmeijer miste nog 
een strafschop. De vrouwen le-
den een grote nederlaag. In en 
tegen Loosdrecht werd het 8-1 
voor de thuisploeg.
Bij de jeugd gingen niet alle 
wedstrijden door. De JO16-1 
wisten niet te stunten tegen 
een van de betere ploegen en 
verloor bij Geinburgia. Ook de 
JO14-1 kwam niet tot winst bij 
De Vechtzoom. Wel winst voor 
de JO13-3 in Almere tegen 
Buitenboys. De meiden O13-1 
moesten met 3-1 hun meer-
dere erkennen aan TOV. Voor 
meer info www.vvnederhorst.
org of facebook.

   

ASV’65 Voetbalnieuws
ANKEVEEN
Eindelijk de eerste compe-
titiewedstrijd na corona, 
heerlijk voetbalweer erbij, 
dus iedereen had er zin in.

Voor aanvang eerst een seri-
eus moment. Een moment om 
Ben Berends te herdenken. In 
de volksmond ‘Ben Bestuur’ 
en dat zegt genoeg. Vele ja-
ren heeft Ben zich ingezet 
voor onze voetbalvereniging 
en daarmee een belangrijke 
bijdrage geleverd in het feit 
dat de vereniging nog altijd 
springlevend is. ASV2 speelde 
met rouwbanden en vooraf de 
wedstrijd een minuut stilte, Ben 
Bedankt!

ASV2 heeft zich in de afgelo-
pen periode weten te verster-
ken, zodat de kern van het 
team zich wat kan verbreden. 
Echter door de lastige trai-
ningsperiode in de afgelopen 
periode hadden de mannen 
regelmatige moeite om elkaar 
te vinden. Tegenstander Zuid-
vogels had minder kwaliteiten 
maar ze speelden wel oppor-
tunistischer. Hierdoor kwamen 
zij voor rust op een 0-1 voor-
sprong. Na de thee kwamen 
we goed uit de startblokken. 
Puk Loggen maakte een ge-
weldige rush en kon pas in 
het strafschopgebied getor-
pedeerd worden, penalty. Die 
benut werd door Lars van Vliet. 

Vrijwel direct daarna kreeg ook 
Zuidvogels een penalty en ke-
ken we weer tegen een achter-
stand aan, wat niet meer goed 
kwam. Uiteindelijke eindstand 
2-3. Volgende week weer een 
thuiswedstrijd dan tegen Was-
meer.
ASV1 had geen competitie 
maar ging oefenen tegen het 
eveneens in de vierde klas-
se uitkomende TOS-Actief uit 
Amsterdam. Een enerverende 
wedstrijd met veel leermomen-
ten voor beide teams. Leuk 
voor het publiek met een 4-4 
gelijkspel. Volgende week 
heeft ASV1 nog een oefenwed-
strijd, waarna de competitie op 
de negentiende wordt hervat.

Raimon Knip wordt 5e op NK 
Veldrijden
KORTENHOEF
Raimon Knip veroverde 
zondagmiddag een fraaie 
5e plek op het NK Veldrij-
den te Hoogeveen.

In de categorie 50+ eindigde 
de Kortenhoever en ex-Ber-
ger op 2.30 minuut achter 
winnaar Micha de Vries. “Het 
was vooral lopen met veel 
modder en plassen. Dat was 
in mijn voordeel”, zei een blije 

Knip die 30 rijders achter zich 
hield in zijn klasse.

   

Odis Volleybal mag weer
KORTENHOEF
Terwijl de buitensporters 
van Nederland hun com-
petitie gewoon door zagen 
gaan, was het voor de ind-
oorsporters een noodge-
dwongen winterstop. Fijn 
dat we weer mogen, maar 
ook wel weer wennen. De 
start van de Olympische 
Spelen luidde ook de start 
in van de wedstrijden van 
Odis Volleybal.

Recreanten- 3, u weet wel, 
die eigenlijk recreanten -2 
zijn, speelden vrijdag 4 febru-
ari hun toernooi. De recrean-
ten speelden 3 wedstrijden 
gelijk en wonnen er eentje.

Zaterdag 5 februari speelden 
Meisjes B, de dames en de 
heren in eigen huis. MB1 trof, 
net als Dames -1, om 13.30 
uur aan de andere kant van 
het net Prima Donna Kaas uit 
Huizen. Beide teams wonnen 
met 4-0. MB 1 trof een gelijk-
waardige tegenstander, waar-
door het een leuke wedstrijd 
was die aardig gelijk op ging. 
De meiden kwamen goed in 
het ritme, verloren het soms, 

maar herpakten zich dan. 
Leuk om te zien dat de tacti-
sche trainingen hun vruchten 
beginnen af te werpen. DS1 
speelde ook een leuke pot. 
Zelfs als je voor het eerst met 
DS1 meespeelt, kun je het 
best aardig doen op positie 
1 ; Leuke rally’s, af en toe af-
zwaaiers, maar vooral mooie 
punten in het voordeel van de 
Odis- dames. HS1 maakte het 
zichzelf moeilijk tegen Soes-
terberg. Ondanks de vocale 
decibellen (boven 100: echt 
waar, het is ter plekke geme-
ten) moesten er toch vijf sets 
worden gespeeld. Eindstand 
3-2 voor Odis.

Trainers gezocht
Wij zijn op zoek naar trainers. 
Vooral voor onze recreanten 
zou een trainer (maandag 
20.00-21.30 uur) zeer wel-
kom zijn. Kent u iemand die 
dat zou kunnen doen of hebt 
u wellicht zelf belangstelling? 
Mail dan s.v.p. naar odis.be-
stuur@gmail.com.

Komende wedstrijden, zater-
dag 12 en vrijdag 18 februari 
DS en HS uit.

   

Bridgeclub ‘La Porta Salute’
middag in plaats van avond

NEDERHORST DEN BERG
Vanaf maandag 28 februa-
ri gaat bridgeclub ‘La Por-
ta Salute’ uit Nederhorst 
den Berg spelen op maan-
dagmiddag in plaats van 
maandagavond.

Deze verschuiving gebeurt op 
veler verzoek. We hopen dan 
ook dat we veel terugkerende 
en nieuwe leden welkom mo-

gen heten.

Het is de bedoeling om in 
twee lijnen te gaan spelen. 
We beginnen om 13.30 uur.

Wie meer wil weten kan mai-
len met Riet Fortuin, riet.for-
tuin@nederhorstdb.nl of haar 
bellen op één van de volgen-
de nummers: 0294 251955, 
06 246 171 39.
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Stichting omgaan met pesten blij met nieuwe 
trainer in Wijdemeren 
WIJDEMEREN
Afgelopen najaar ontvin-
gen de nieuwe Sta Sterk 
-trainers hun diploma. Zo 
ook Jessica Lightfoot uit 
Kortenhoef.

Stel je eens voor: je zoon wordt 
gepest; komt regelmatig boos 
en verdrietig thuis; heeft buik-
pijn als hij naar school gaat; 
zijn prestaties gaan achteruit 
en hij wordt steeds somberder. 
Dan is het toch zo fijn als je 
iemand kunt bellen? Iemand 
die je kind met een praktische 
training helpt om zich weer 
weerbaar te gedragen, waar-
door het pesten minder wordt 
en hij er minder van slag van 
raakt? Een deskundige die 
mee kan denken met ouders 
en of de school, kinderopvang 
of (sport)vereniging.

“Het blijft verdrietig dat de in-
zet van onze trainers nodig is 
en pesten nog altijd een groot 
probleem vormt en veel scha-
de teweegbrengt” zegt Jessica 
Lightfoot. “Het geeft tegelijker-

tijd een goed gevoel dat ik nu 
samen met ons landelijk team 
het verschil kan maken in de 
gemeente Wijdemeren.” De 
trainers van de stichting Om-
gaan met Pesten zetten zich al 
jaren in om het pestprobleem 
aan te pakken. De basis voor 
onze workshops, trainingen en 
anti-pestprogramma’s vormt 
de Sta Sterk-methodiek. Met 
behulp van deze methode 
wordt al meer dan 30 jaar in 
heel Nederland aan kinderen 
en jongeren geleerd hoe zij op 
een respectvolle manier voor 
zichzelf en een ander kunnen 
opkomen.

10 lessen
“In de sta sterk training die be-
staat uit tien lessen krijgen de 
kinderen praktische handvat-
ten om hun gedrag te verande-
ren. Geen lange uitleg, maar 
kort en krachtig en vooral veel 
spellen en oefening. De afwis-
selende huiswerkopdrachten 
zorgen ervoor dat het geleer-
de beter beklijft. De resultaten 
zijn verbluffend. Dat heb ik tij-

dens mijn opleidingsperiode al 
mogen ervaren: na tien lessen 
zitten de kinderen beter in hun 
vel; weten ze wat ze kunnen 
zeggen en doen als anderen 
onaardig tegen hen doen; en 
passen ze die kennis in steeds 
meer situaties toe. Het pesten 
stopt of wordt sterk vermin-
derd.” Aldus Jessica Lightfoot.

Ook in Wijdemeren is nu dus 
een Sta Sterk trainer actief. U 
kunt Jessica Lightfoot berei-
ken via jess@jijenstasterk.nl 
of www.jijenstasterk.nl.

Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken

HSB B.V. Rijksstraatweg 3    3631 AA Nieuwersluis   Tel: 0294 - 23 13 96   www.hsbbv.nl   Email: info@hsbbv.nl 

HSB voor al uw plannen en ideeën: 
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer   van zand, grind, grond  en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen

Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken, 
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.

Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve  oplossing te vinden die 
zowel prijstechnisch uitstekend  als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.  

Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois 
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook fi nancieel 
beheersbaar blijft.

Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op 
met Harry Spruijt    tel.: 0294-23 13 96          email: info@hsbbv.nl 

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN

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

035-6566623

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

www.huart.nl
035-6857850

TIMMERBEDRIJF BOSSON 
Aanbouw, Verbouw en Renovatie 

Telefoon: 06-237 41 941

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of

woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202. 
www.abfaasverhuizingen.nl

Tuinman gezocht Ankeveen
Goede verdiensten.

Info : Bel 0613918655

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoei-

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

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

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

Weesp. Tel. 0294-418722

MET NAALD EN DRAAD
voor al uw gordijnen en 

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

 MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Div. Ontspanningsmassages

en DUO-massage.
Klachtgericht Rug, Nek en

Schouderklachten.
www.donnalife.nl

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

Het tarief is € 2,73 per gedrukte regel.
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De tuin van Kasteel-Museum 
Sypesteyn gaat weer open
LOOSDRECHT
In de laatste maand van de 
winter, begint in februari 
het feest van de bloeiende 
sneeuwklokjes weer. Ge-
volgd door de krokussen 
en de winterakonieten en 
nog vele andere voorjaars-
bolletjes die gaan bloeien. 
Dit alles vindt plaats in 
de kasteeltuin van Kas-
teel-Museum Sypesteyn. U 
bent van harte welkom om 
te komen genieten van alle 
moois tijdens een wande-
ling door de tuin.

De tuin is in februari en maart 
geopend op zaterdag en zon-

dag van 12.00 -16.00 uur. 
Ticketprijs voor volwassenen: 
€ 5,00 per persoon. Museum-
kaart is geldig. Kinderen tot en 
met 12 jaar gratis. Reserveren 
is niet nodig.

Op woensdagmiddag 9 febru-
ari aanstaande, om 14.30 uur 
geeft tuinvrouw Henny een 
speciale rondleiding door de 
tuin. Reserveren is niet nodig. 
U bent van harte welkom!

Het Kasteel-Museum opent op 
1 april aanstaande weer haar 
deuren. Nadere informatie 
over openingsdagen en -tijden 
volgt.

   

Vogelluilekkerland
NEDERHORST DEN BERG
Het was een zeer geslaagd 
Vogelluilekkerland bij de 

Spotjes

Foto: Ton Keizer

Volop activiteiten in De Dillewijn
ANKEVEEN
Helaas was het voor The-
ater De Dillewijn uit Anke-
veen niet mogelijk om mee 
te doen aan de nationale 
theater-protestdag, waar-
bij de theaters werden in-
gericht als kapsalon, maar 
men heeft niet stilgezeten.

Tijdens de verplichte lockdown 
zijn een aantal dringende za-
ken aangepakt.

Allereerst was er een hardnek-
kige lekkage, waarvan de oor-
zaak is opgespoord en waar-
mee nu alles weer droog is!

Daarnaast is er hard gewerkt 
aan de vervanging van bijna 
alle theaterlampen, waardoor 
de totale uitlichting van het 

podium er nu nog beter gaat 
uitzien. Dat ophangen van die 
lampen was beslist geen sine-
cure. Er moest een rolsteiger 
aan te pas komen om hoog in 
het dak de nodige veranderin-
gen aan te brengen. Gelukkig 
zijn er bij De Dillewijn altijd wel 
vrijwilligers bereid om te hel-
pen.

Zo kunnen we straks, wanneer 
de covid-richtlijnen dat toela-
ten, weer volop verrassend 
theater bieden. Een aantal 
voorstellingen zijn helaas ver-
vallen of verplaatst. In het laat-
ste geval hebben alle kaart-
houders persoonlijk bericht 
ontvangen.

De eerste voorstelling staat 
nu gepland op woensdag 23 

april, als Ida van Dril met een 
fantastische jeugdvoorstelling 
naar Ankeveen komt.
Wij zullen u daar later over be-
richten.

   

Een fijne storm
Door: Sijmen Brandsma

‘S GRAVELAND
Het was een fijne storm. 
Hard genoeg om een storm 
te zijn maar niet zo hard 
om bang te worden voor 
de ramen van onze oude 
kas. De meeste stormen 
komen uit het zuidwesten 
en gelukkig schuilt de tuin 
dan onder de bosrand van 
de buren. De wind borstel-
de de bomen schoon van 
alle dode twijgjes en woei 
heerlijk in je gezicht.

Als het de laatste en enige na-
jaarsstorm was, dan moet er 
nog een winter komen, maar 
waarschijnlijker is het de eer-
ste voorjaarsstorm.

In de wijngaard is de ‘grove’ 
snoei gedaan en zijn we bezig 
met de fijne snoei. Er wordt nog 
niet geknipt, alleen gekeken, 
gekozen en gekleurd. Via een 
kleurcode wordt er aangege-
ven welke tak straks de nieu-
we legger wordt, de tak die uit-
gebogen wordt en waaraan de 
scheuten komen met de drui-
ventrossen. Dan is er nog een 
reserve scheut in geval het uit-
buigen mislukt, en een scheut 
die reserve is van de reserve 
en rechtop blijft staan. In geval 
van een late nachtvorst die bij 
de grond blijft, dan kan deze 
alsnog worden uitgebogen. 
Een heel spel van aandachts-
punten die bij elke druivenstok 
de nodige keuzes vraagt. Dat 
gebeurt in tweetallen, telkens 

staan 2 wijngaardeniers vol 
aandacht het individuele plan 
voor die plant te bespreken. 
Waarna met wasco de code 
wordt vastgelegd, een unieke 
werkwijze die heel leerzaam is 
voor alle vrijwilligers, echt een 
plant leren lezen en wel twee 
jaar vooruit denken.

Ik ben meer van het grove 
werk en daarin ben ik niet de 
enige. Wij maken de voet van 
de planten schoon van on-
kruid, schoffelen en harken en 
rijden met kruiwagens.
De wijn van afgelopen jaar ligt 
nog te rijpen. Deels in Drempt, 
deels in Duitsland waar het 
een Methode Champenoise 
wordt, met feestelijke kleine 
bubbeltjes.



Woensdag 9 februari 2022
16

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

voor Nederhorst-Noord voor woensdag 
9 februari a.s. op www.petities.nl/petitions/
stem-voor-woningbouwplan-nederhorst-noord

Geïnteresseerd in een 
woning in dit plan? 
SCHRIJF U NU IN OP WWW.KBWONEN.NL

HET PLAN NEDERHORST- 
NOORD OMVAT:
✓  40 starterswoningen

✓   6 levensloopbestendige
woningen

✓ 18 appartementen

✓  52 rijwoningen

✓   32 twee-onder-een-kap
woningen

✓ 1 vrijstaande woning

Deze week beslist de Raad van Wijdemeren over het wel of 
niet in procedure brengen van woningbouwplan 
Nederhorst-Noord. Door deze petitie te steunen maakt u de 
Raad duidelijk hoezeer er behoefte is onder u als inwoners 
van Wijdemeren aan nieuwbouw bij Nederhorst den Berg.  

Scan de QR code 
en ga direct  
naar de petitie!


