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Frisse wind door 
Warinschool
Door Niels van der Horst

NEDERHORST DEN BERG
Myrna van Wijk (28) is jong 
maar heeft een duidelijke 
visie: geef kinderen meer 
keuzevrijheid. Daarnaast 
wil ze haar leerkrachten 
ontzorgen. De nieuwe 
directeur van de Warin-
school wil verder de ad-
ministratieve rompslomp 
voor onderwijzers beper-
ken en de gesprekken met 
ouders positief en toe-
komstgericht voeren.

Verse krachten
Kortgeleden is al een nieuwe 
leerkracht begonnen en een 
derde aanwinst volgt na de 
zomervakantie. Myrna: “Het 
zijn twee jonge meiden die 
hier vandaan komen. Ze zijn 
blij om in ons dorp en op deze 
school te komen werken.” Zelf 
is Myrna een naar Naarden 
verhuisde Berger. Met zijn 
drieën hopen ze als frisse wind 
de Warin extra aantrekkelijk te 
maken voor ouders en kinde-
ren. Dat heeft zich al geuit in 
een extra kleuterklas.

Achtergrond
Myrna werkte vijf jaar in het 
basisonderwijs. Een graad in 
Special Education Needs voor 
kinderen die een beetje buiten 

het systeem vallen, volgde. Zo 
ook een drietal jaren als zorg-
coördinator in het middelbaar 
onderwijs. “Via via hoorde ik 
op een gegeven moment dat 
er hier een nieuw hoofd werd 
gezocht.” Ondanks enige twij-
fel over haar ervaring wilde ze 
die baan heel graag. “Ja, want 
ik heb wel dromen en een visie 
binnen het onderwijs: leerlin-
gen moeten huppelend naar 
school komen en weer flui-
tend naar huis gaan.” Myrna 
ziet kinderen als natuurlijke en 
unieke leersponsen die alle-
maal hun eigen weg zoeken. 
Het zijn geen eenheden die 
zomaar even binnen een sys-
teem passen.

“LEERLINGEN MOE-
TEN HUPPELEND 

NAAR SCHOOL KO-
MEN”

Aandacht en ruimte
De Warinschool is een vrij 
kleinschalige school. Dat be-
tekent veel aandacht voor de 
kinderen. “We zijn een Dal-
tonschool en ik denk wel eens 
dat sommige ouders dat inge-
wikkeld vinden klinken. Dat is 
het dus helemaal niet!” Dalton 
houdt in dat kinderen iets meer 
verantwoordelijkheid krijgen 
voor hun leerproces en vaker 
in hun eigen tempo kunnen 

werken. “Ze krijgen gewoon 
les als op elke andere school, 
alleen krijgen leerlingen wat 
meer keuzevrijheid.” Dat be-
tekent dat een kind wanneer 
het een taak af heeft, zelf kiest 
wat het daarna gaat doen. 
De slogan van de Warin sluit 
hierbij aan: “De Warin geeft je 
de ruimte”. Kinderen kunnen 
door deze aanpak vrijer hun 
talenten ontwikkelen. “Maar 

uiteraard wel binnen de leer-
kaders”, voegt Myrna toe.

Open dag
16 maart van 09:00 tot 11:30 
houdt de school een open dag. 
Ouders met kinderen die nog 
maar een paar maanden oud 
zijn, kinderen die het op hun 
huidige school niet leuk vin-
den en natuurlijk kinderen die 
gewoon gaan starten met hun 

schooltijd: ze zijn allemaal wel-
kom om, samen met hun ou-
ders, te komen sfeerproeven 
onder het genot van een hapje 
en drankje. Een tip van Myrna: 
“Vraag aan onze leerlingen 
hoe zij de school ervaren.” 
Afsluitend krijgt iedereen ook 
nog wat leuks mee naar huis.

Zie verder: 
www.warinschool.nl.
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Al 40 jaar voor 
de belangen van 
alle inwoners.
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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

De Lokale Partij
LĲST

1
BOUWEN MET 

ECHTE 
PARTICIPATIE

WWW.DELOKALEPARTIJ.ORG

Alarmnummer 1-1-2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

RK WIJDEMEREN

 OLV Hemelvaart
 Do. 10 maart: 9.30 uur:
 W. Balk
 Do. 10 maart: 10.30 uur:
 Stil gebed, kaarsje opsteken.
 Za. 12 maart: 19.00 uur:
 J. Dresmé

 H. Antonius
 Zo. 13 maart: 9.30 uur:
 R. Simileer

 St. Martinus
 Za. 13 maart: 9.30 uur:
 Liturgiegroep

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk
 Wo. 9 maart: 19.30 uur:
 Voorganger niet bekend
 Zo. 13 maart: 10.00 uur:
 Ds. E.J. van Katwijk
 (scriba@kerkopdeberg.nl,
 tel. 0294-252654).

Meer informatie op
 www.kerkopdeberg.nl

 Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
 Wo. 9 maart: 19.30 uur:
 Ds. G. J. van Meijeren
 Zo. 13 maart: 10.00 uur:
 Dr. W. Klouwen
 www.hervormdegemeen
     tesgraveland.nl

 Hervormde gemeente
    Kortenhoef 
 Wo. 9 maart: 9.30 uur:

Ds. W.M. Schinkelshoek
 Zo. 13 maart: 9.30 uur:

Ds. P.J. Stam

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

Adriaan Plantinga
       
 Graankorrel ‘s-Graveland 
 Zo. 13 maart: 10.00 uur:
 Ds. D. Pruiksma
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Zaterdag a.s. afsluiting van de campagne
Politieke cafés druk bezocht

ANKEVEEN
Twee van de drie politieke 
cafés liggen achter ons. 
De derde is zaterdag a.s.: 
12 maart om 20.00 uur op-
nieuw in De Drie Dorpen in 
Ankeveen. Na alle debatten 
in de café-bijeenkomsten 
en elders, zal de laatste ca-
fé-bijeenkomst in een ont-
spannen sfeer verlopen en 
in het teken staan van de af-
sluiting van de campagnes.

Grote tegenstellingen zijn er 
niet in de Wijdemeerse politiek. 
Rond thema’s als woningbouw, 
natuurbehoud en de bestuur-
lijke rollen van de gemeente 
is stevig gedebatteerd, maar 
onoverbrugbaar leken de ver-
schillen niet. De scherpte in 
de café-debatten kwam vaak 
van sidekick Wim Kozijn. De 
organisatoren van de Stichting 
Prettige Voorstelling hadden de 
oud-burgemeester gevraagd 
vanuit de zijlijn vragen te stellen 
en kanttekeningen te plaatsen. 
Dat bleek niet bij alle lijsttrek-

kers in de smaak te vallen. Met 
name CDA-lijsttrekker Rosalie 
van Rijn maakte zich erg boos 
over de aanpak van Kozijn, die 
naar haar mening persoonlijke 
opvattingen ventileerde en (als 
lid van de PvdA) partijdig was. 
Wat helaas voor Stan Poels, 
lijsttrekker van PvdA/Groen 
Links, niet waar bleek, want 
ook deze partij kreeg van de 
sidekick te horen dat er onder 
het programma van zijn lijst 
een wankele financiële basis 
lag. Kozijn kon na grondige le-
zing van alle partijprogramma’s 
alleen een voldoende geven 
aan De Lokale Partij, die ‘als 
enige een realistisch program-
ma’ presenteerde.

Sfeer prima
Opmerkelijk was dat de sfeer 
over het algemeen prima bleef. 
En dat gasten en aanhangers 
op de avonden tussen de 
tientallen posters, banners en 
flyers met elkaar in gesprek 
kwamen. Dat was de bedoe-
ling van de politieke cafés die 

ondanks enkele kritische kant-
tekeningen voldeden aan de 
behoefte. Daarvoor zorgden 
zeker Derk de Kloet en Melanie 
Ryan met hun muzikale optre-

dens tijdens de eerste twee 
bijeenkomsten, zoals ook het 
Prettig Kwartet, een nieuw op-
gericht ensemble dat met name 
met zijn openingslied de actua-

liteit volgt.

Zaterdag 12 maart zullen Roos 
Klaassen en Henk van ter Meij 
de artiesten van de avond zijn.

CU wil armoedebestrijding in beeld brengen
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
ChristenUnie- leider Gert-
Jan Segers bezocht afge-
lopen zaterdag winkelcen-
trum De Meenthof. In een 
open huiskamer sprak hij 
met Gerda van Deutekom, 
Petra van den Ham en Bob 
van den Broek. In het bij-
zijn van de plaatselijke 
lijstrekker Esther Kaper 
spraken ze over de armoe-
debestrijding.

Gerda van de Kledingbank in 
Kortenhoef en Petra van de 
(vroegere) Weggeefwinkel in 
Loosdrecht weten uit ervaring 
dat er in de dorpen nog verbor-
gen armoede is. Ook Bob van 
den Broek gaat een paar keer 
per week langs bij ouderen en 
soms zelfs bij een gezin om 
gratis levensmiddelen aan te 
bieden. Het waren indrukwek-
kende verhalen in korte tijd. 
Ook is de tafel van de Kleding-
bank in de vroegere Dobber 
altijd gevuld met gasten die 
elkaar kunnen steunen. Met 
name dat aspect sprak Segers 

aan die erop wees ‘jullie zijn de 
oren en ogen van de samenle-
ving’. Per 1 juli moeten Gerda 
en haar vriendinnen uit het 
huidige pand waarin ze 5 jaar 
gratis mochten werken. “Dat 
zou dom zijn, al is het alleen al 
voor de ontmoeting. Dat men 
zich bewust wordt van het be-
staan van armoede”, meende 
de CU- voorman. Esther Ka-
per weet dat er best potjes zijn 
voor de armoedebestrijding, 
ze zou een groep op willen 
oprichten die zich daarmee 
bezighoudt. Vergelijkbaar met 
de Energie Coöperatie. “Het is 
een politieke keuze om daarop 
de focus te leggen.” In Wijde-
meren zouden 400 kinderen 
vallen onder de regels van de 
St. Leergeld, dat geeft een in-
dicatie van de aantallen.

Tot slot zei Segers dat Wijde-
meren het begin was geweest 
van een initiatiefvoorstel in de 
Tweede Kamer om ruimharti-
ger om te gaan met giften voor 
mensen in de bijstand. Hier 
was ooit de ‘boodschappen-
affaire’ waarbij een inwoner 
beboet werd omdat zij gratis 

boodschappen kreeg van haar 
moeder. Segers: “De mense-
lijke maat moet weer terug.” 
Of Esther Kapers CU ook een 

zetel in de gemeenteraad zal 
veroveren en daarmee een 
andere plek van de Kleding-
bank kan regelen, is ongewis.

Foto: Gert- Jan Segers in ge-
sprek met Gerda van Deutekom 
(rechts), Esther Kaper luistert 
toe (geknield)
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Bergers over de Russische inval
Afschuw voert boventoon

Door Niels van der Horst

“…HANG HEM AAN DE 
HOOGSTE BOOM”

Nederhorst den Berg – Rus-
land is onder leiding van 
Poetin met een groot leger 
Oekraïne binnengevallen. De 
dictator wil een Russisch ge-
zind of neutraal Oekraïne en 
bombardeert daarom steden 
en neemt ze ook in. Op het 
Willie Das plein werden inwo-
ners van Nederhorst gevraagd 
naar hun gedachten hierover 
en welke hoop ze hadden.

Alex (37):
Vreselijk. Mijn moeder woont 
in Roemenië, dertig kilometer 
van de grens met Oekraïne. Ik 
ben niet bang dat ze daar in-
vallen, want het is een NAVO-
land maar het is wel dichtbij. 
Het is te hopen dat de mensen 
rondom Poetin druk gaan uit-
oefenen zodat hij stopt.

Frances (47):
Het boezemt wel een beetje 
angst in voor een derde we-
reldoorlog. We weten niet wat 
hij gaat doen. Hij is natuurlijk 
wel gek. Ik denk niet dat hij 

genoegen neemt met één land 
en hij kan naar mijn idee ook 
niet meer terug.

Krijn (18):
Onnodig die inval. Het doet me 
niet per sé heel veel maar ik 
word er niet vrolijk van. Rus-
land zelf moet stoppen, maar 
dat gebeurt niet, denk ik.

Marijke (68):
Ik vind het verschrikkelijk. Het 
doet me heel veel want ik heb 
een schoondochter die komt 
uit Oekraïne. Haar ouders zit-
ten daar dus ze is helemaal 
van slag. Dat machteloze hè. 
Ik zat wel te denken: als ze 
Saddam Hoessein kunnen 
opsporen, waarom deze man 
dan niet? En hang hem aan de 
hoogste boom, zou ik zeggen.

Mahamed (50):
Heel erg. Deze oorlog is niet 
goed. Ik kom uit Somalië. 
Daar is ook oorlog. Het moet 
stoppen. Ik hoop dat het snel 
gebeurt voor alle mensen en 
kinderen.

Bibi (57):
Vreselijk. Ik word er heel ver-
drietig van dat zoiets kan ge-

beuren. Verschrikkelijk voor al 
die mensen. Er zit natuurlijk 
iets in Poetins hoofd dat niet 
klopt. Misschien dat hij op een 
dag tot inzicht komt, maar vindt 
dat hij een flater zou slaan als 
hij terugkrabbelt en dan als uit-
weg zelfmoord kiest.

Ben (75):
Het is een slechte zaak. Als 
het verkeerd uitpakt, wordt 
het een wereldoorlog. Het zal 
afhangen van zijn adviseurs 
of Poetin op een gegeven mo-
ment zijn leger terugtrekt.

Anne (48)
Ja, verschrikkelijk. Ik vind 
vooral de onrechtvaardigheid 
en de machteloosheid die dat 
met zich meebrengt heel ver-
drietig voor die mensen. Ik kan 
me het gevoel voorstellen als 
dat hier zou gebeuren. Ver-
pletterend gewoon. De Oek-
raïners hebben wel indruk op 
me gemaakt. Eensgezindheid, 
durf en dapperheid. Ik hoop 
dat door de sancties de oligar-
chen zich tegen Poetin gaan 
keren. Dat zie ik als de beste 
kans op een snel eind.

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

Meenthof 8
1241CP, Kortenhoef
035-6561156

AZIATISCH RESTAURANT 
DYNASTY KORTENHOEF

Stel zelf uw Poke Bowl samen
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  1  1 Basis
      -Rijst   -Sla

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

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

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

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

Extra proteïne: € 1,50

Extra groente: € 0,50

IK STEUN DE LOKALE PARTIJ

4. MARGRIET RADEMAKER

De Lokale PartijDe Lokale PartijDe Lokale Partij

’S-GRAVELAND

Omdat ik na 4 jaar op de 
“reservebank” het nog zekerder 
weet: Het moet anders! 

Als fractie-assistent heb ik in de 
keuken mogen kijken. Inwoners, 
ondernemers, verenigingen horen 
veel beter geïnformeerd, maar 
vooral geconsulteerd te worden 
over het reilen en zeilen van de 
gemeente. Of dat nu over 
bouwen, verkeer, sport en cultuur 
of zorg gaat. 

Wij zitten er per slot van rekening 
door u én voor u.

ALS UW DORP U LIEF IS!

LIJST 1
www.delokalepartij.org
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Verkiezing Ankevener van het jaar
ANKEVEEN
Al sinds 1973 kiest Car-
navalsvereniging ‘De 
Schuimlikkers’ een vrijwil-
liger van het jaar. Op de 
jaarlijkse receptie wordt de 
gekozen persoon verrast 
en gehuldigd, en ontving 
een mooie oorkonde voor 
aan de schoorsteenmantel.

Antoon Keetelaarprijs
Deze oorkonde wordt vervan-
gen voor een echte wissel-
trofee, ontworpen en gedo-
neerd door kunstenaar Joost 
Zwagerman. Dit kunstwerk, 

een kleine versie van de An-
keveense Zwarte Ooievaar, 
wordt elk jaar doorgegeven 
en draagt de bijzondere naam 
‘Antoon Keetelaarprijs’. An-
toon Keetelaar was een bevlo-
gen inwoner van Ankeveen die 
op zeer bescheiden wijze veel 
voor Ankeveen heeft gedaan, 
zoals onder andere de open-
tuindagen, foto-exposities en 
natuurlijk de vele markten. Te 
veel om op te noemen en al-
tijd bereid om een handje te 
helpen. In 2013 heeft hij een 
koninklijke onderscheiding 
ontvangen voor zijn jarenlan-

ge inzet, het gemis was groot 
toen hij in 2014 overleed. Zo 
is het idee ontstaan om deze 
prijs naar hem te vernoemen. 
Wat ook veranderd is, is dat 
het hele dorp iemand kan no-
mineren voor de titel ‘Anke-
vener van het jaar’. De jury 
bestaat uit een afgevaardigde 
vanuit Bruisend Ankeveen, 
Saskia Hille als Dorpscoör-
dinator namens de gemeen-
te Wijdemeren, kunstenaar 
Joost Zwagerman en uiteraard 
een afgevaardigde van De 
Schuimlikkers. Samen maken 
zij een keuze uit inzendingen 

wie de Ankevener van het jaar 
wordt.

Uitreiking in coronatijd
Carnaval ging dit jaar helaas 
opnieuw niet door. Ook de 
jaarlijkse receptie is komen te 
vervallen. Natuurlijk willen wij 
de uitreiking van de ‘Ankeve-
ner van het Jaar’ trofee wel 
door laten gaan en daarom 
vindt de uitreiking plaats op de 
zaterdagmarkt van 2 april om 
10 uur.

Nomineren
Nomineren doe je zo: schrifte-

lijk o.v.v. uw naam en contact-
gegevens, de naam van de 
genomineerde en reden voor 
nominatie. Inleveren kan in de 
stembus bij Jacobs’ koffiehuis 
op de zaterdagmarkt van 12 
en 19 maart. Bij de stembus 
liggen evt. ook nominatiefor-
mulieren om in te vullen. Voor 
vragen en nomineren kunt u 
zich wenden tot: bruisendan-
keveen@gmail.com of info@
deschuimlikkers.nl

   

Bezorger in beeld: Cas en Lieke Steenvoorden
Door: Saskia Luijer

WIJDEMEREN 
Als lezer van deze krant 
kunt u de bezorger van de 
Nieuwsster of het Week-
blad Wijdemeren aanmel-
den voor de rubriek ‘be-
zorger in beeld’. Stuur een 
e-mail naar saskialuijer@
hetnet.nl en beloon uw be-
zorger met een cadeaubon 
van € 15,-.

Na zijn dertiende verjaardag 
popelde Cas Steenvoorden 
om met een bijbaantje te be-
ginnen. Vol enthousiasme 
startte hij begin 2021 met het 
bezorgen van Weekblad Wij-
demeren in Kortenhoef. Zo’n 
veertien maanden bezorgt 
hij daar de kranten in de wijk 
achter de Zuidsingel, tussen 
sporthal de Fuik en de Kla-
verkamp. Een flinke wijk met 
227 adressen. Geïnspireerd 
door de goede ervaringen van 
Cas, wilde tweelingzus Lieke 
ook graag een wijk lopen. Ze 

kwam op de wachtlijst terecht 
en kreeg een wijk in ‘s-Gra-
veland aangeboden ‘die bijna 
niemand wil’. Buitenwijken aan 
de randen van het dorp zijn 
immers minder populair bij de 
lopers. Lieke bezorgde er een 
keertje op proef en vond het 
juist een fijne wijk. Sindsdien 
bezorgt ze op de fiets zo’n 60 
exemplaren van het Week-
blad Wijdemeren op de Leeu-
wenlaan, Corverslaan, Oude 
Meentweg en het Ankeveen-
sepad. Een prachtige route om 
te fietsen, het is bijna een uitje. 
Met als groot pluspunt volgens 
Lieke dat je minder naar de 
brievenbussen hoeft te lopen.

School en sport
Broer en zus zitten beiden in 
de tweede klas van de middel-
bare school. Cas op het Alber-
dingk Thijm College en Lieke 
op het Roland Holst College. 
Wat ze later willen worden? 
Daarvan hebben ze nog geen 
idee. Voorlopig genieten de 
14-jarigen in hun vrije tijd van 

afspreken met vrienden en 
vriendinnen. Lieke heeft net 
een proefles tennis gevolgd 
en wil lid worden van TV Wes-
terveld. Cas voetbalt bij SV 
’s-Graveland en is middenvel-
der in JO 14-1. Naast school 
en sport heeft Cas nog energie 
over, dus sinds een maand of 
acht loopt bij een tweede wijk. 
Nou ja, volgens zijn moeder 
‘rent hij ‘m bijna’. Met zijn kar-
retje bezorgt hij ook de bladen 
op de Koninginneweg, Jonk-
heer Sixhof en Van Pellecom-
hof.

Leuke reacties
De kranten worden vaak ’s 
avonds na het eten bezorgd. 
Op woensdag en donderdag. 
Meestal met hulp van vader, 
moeder of oma. Samen is het 
veel gezelliger en schiet het 
ook meer op. Een wijk duurt 
dan 45 tot 60 minuten en in je 
eentje is het toch het dubbele. 
Tijdens het lopen krijgen Cas 
en Lieke altijd leuke reacties. 
Veel bewoners zitten op de 

krant te wachten en zijn blij 
als die in de brievenbus valt. 
Ze zwaaien, maken een pra-
tje, zijn hartelijk en enthousi-
ast. Ook rond de Kerst kreeg 
de tweeling veel waardering. 
Uiteraard in geld, maar ook 
met chocoladerepen en voor-
al met complimenten. Een 
enorm compliment krijgen Cas 

en Lieke ook van ons. Want 
in bijna een jaar tijd hebben 
ze bijna alle wijken in Korten-
hoef en ’s-Graveland al gelo-
pen. Als er iemand uitvalt door 
ziekte of vakantie zijn ze altijd 
bereid om nog een extra wijk 
erbij doen. Zulke lopers zijn 
echt top!

   

Wandelen langs de krokussen van Jagtlust
‘S- GRAVELAND
Bewonder vrijdag 18 maart 
de krokussen op de ’s-Gra-
velandse buitenplaats 
Jagtlust. Deze wandeling 
met de boswachter duurt 
anderhalf uur.

De krokussen op Jagtlust zijn 
elk voorjaar weer een be-
zienswaardigheid. Het gazon 
voor de fraaie theekoepel ziet 
dan paars van deze prachti-

ge voorjaarsbloeiers. Ga mee 
met de boswachter en ontdek 
nog meer bijzonders tijdens 
deze wandeling, zoals het his-
torische speelhuisje voor kin-
deren, het hunebed, de grot, 
het oude landhuis en de ‘12 
apostelen’.

De historische ‘s-Graveland-
se Buitenplaatsen hebben elk 
hun eigen karakter. Leer ze 
allemaal kennen! Handig om 

te weten: Koop van tevoren 
je tickets online, honden kun-
nen niet mee, zorg dat je een 
kwartier van tevoren aanwezig 
bent.

Bij Jagtlust is geen parkeerge-
legenheid; kom daarom zoveel 
mogelijk met de fiets. Eventu-
eel kun je gebruik maken van 
de parkeergelegenheid bij 
buitenplaats Hilverbeek, Leeu-
wenlaan 5 in ‘s-Graveland. Het 

is dan ongeveer 10 minuten lo-
pen naar Jagtlust.

Voor wie: Volwassenen. Loca-
tie: Jagtlust, Leeuwenlaan 42, 
1243 KB ‘s-Graveland. Voor 
vragen: Bezoekerscentrum 
Gooi en Vechtstreek, 035 – 
656 30 80. Datum en tijd: Vrij-
dag 18 maart 14:00 tot 15:30 
uur; www.natuurmonumenten.
nl/bcgooienvechtstreek

FOTO: Ferry Siemensma
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Vlag gehesen voor Oekraïne
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
In het bijzijn van alle poli-
tieke partijen van Wijde-
meren hees loco-burge-
meester Jan-Jaap de Kloet 
vorige week woensdag de 
geel-blauwe vlag van Oek-
raïne naast het gemeente-
huis.

De Kloet sprak een paar woor-
den waarin hij ondermeer zei 
dat Oekraïne ons allen dier-
baar is, een land met rijke 
tradities dat nu lijdt onder de 
verschrikkingen van de oorlog. 
“Op een paar honderd kilome-
ter afstand in Europa, de bele-
gering door Rusland gaat ons 
allen zeer aan het hart.” Het 
feit dat het zo dichtbij is, boe-

zemt nog meer angst in. Met 
het hijsen van de vlag willen 
gemeenteraad, college van 
B&W en ambtenaren het sig-
naal afgeven dat ze meeleven 
met de Oekraïnse bevolking. 
Daarna hield het gezelschap 
een minuut stilte.

Nieuw in Nederhorst den Berg:

www.kattenhotelvechtzicht.nl

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

Meld je aan 
op OERRR.nl

IK WIL OERRRDe Lokale Partij

FINANCIËN
OP ORDE

WWW.DELOKALEPARTIJ.ORG

LĲST

1

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Nieuw:

Frambozen 
Speltcake

Cake van speltbloem gevuld
Speltcake

Cake van speltbloem gevuld
Speltcake

met frambozen

€ 4,95
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  



MinderHinder.nu is een belangenbehartiger. In die rol willen wij onafhankelijk blijven. Want 
welk gemeentebestuur er ook komt te zitten, wij zullen met dat bestuur, zowel college als raad, 
in gesprek gaan. En afspraken willen maken. Daarom past het ons niet een stemadvies te geven.

Wij vinden het wel belangrijk om u te informeren over de standpunten van de politieke partijen op de      
thema’s die voor ons belangrijk zijn. Dat zijn de thema’s die de meeste invloed hebben op de leefbaarheid 
van de inwoners van onze gemeente - of zij nou in een dorpskern wonen of juist aan een van de lintwegen. 
Die thema’s zijn: ruimtelijke ordening en wonen, verkeer en mobiliteit en algemene leefbaarheid.

Terugblik
De afgelopen collegeperiode bestond het college uit CDA, Dorpsbelangen, VVD en D66. In deze periode is 
wat MinderHinder.nu betreft op bovenstaande thema’s onvoldoende bereikt. Sterker nog, MinderHinder.
nu is opgericht vanwege de grote zorgen rondom de bouwplannen van Zuidsingel fase 8. Dat betrof onder 
andere de inbreuk op natuurwaarden en de onmogelijkheid van een goede verkeersafwikkeling. Maar 
ook op gebied van verkeer is weinig gepresteerd. In ieder geval is het gevoel van veiligheid bij bewoners 
niet toegenomen en is ook de overlast niet verminderd.

Vooruitblik
Met een nieuw college in aantocht wil MinderHinder.nu vooruitkijken. Wat staat er over de thema’s          
ruimtelijke ordening en wonen, verkeer en mobiliteit en over leefbaarheid in de programma’s van alle  
partijen die aan de komende verkiezingen meedoen? Wat kunnen we verwachten? Wij baseren ons 
oordeel op de feiten. En daar hebben we een score aan gekoppeld. Hieronder ziet u die score visueel 
weergegeven. Groen is een match met onze doelstellingen. Bij oranje zien wij voldoende aanknopings-
punten. En rood is uiteraard geen match met onze doelen. 

VERBETEREN VAN DE LEEFBAARHEID RONDOM DE VAARTWEGEN

MinderHinder vat samen, u kiest!

Op de website (www.minderhinder.nu) vindt u een uitvoeriger overzicht met citaten uit de programma’s.

Lijst 1
De Lokale 
Partij

Lijst 2
CDA

Lijst 3
Dorps-
belangen

Lijst 4
VVD

Lijst 5
PvdA/GL

Lijst 6
D66

Lijst 7
Christen
Unie

Ruimtelijke
ordening / wonen

Verkeer en
mobiliteit

Leefbaarheid

Totaal oordeel
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Brandweer schiet speeltuin de  
Eekhoorn te hulp

Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF
Dinsdag 1 maart benutte 
brandweerkorps ’s-Grave-
land de wekelijkse oefen-
avond op ludieke wijze. 
In speeltuin de Eekhoorn 
ruimden zij samen met be-
stuursleden, toezichthou-
ders en buurtgenoten de 
boom op die tijdens storm 
Eunice was omgevallen.

De zware storm op 18 febru-
ari was te krachtig voor de 
grote iep aan de ingang van 
de speeltuin. Maar voor de 
schade goed en wel in beeld 
was gebracht, kreeg voorzitter 
Mark Gombert al een telefoon-
tje van de lokale brandweer. 
“De boom was nog nauwelijks 
gevallen of ik werd al bena-
derd door Johan Landwaart. 
De brandweer zocht een oefe-
nobject en wilde de boom voor 
ons in stukken zagen. Dat was 
natuurlijk een super initiatief. 

Daarmee waren we blij ver-
rast.”

Gezamenlijke actie
Met een oproep in de appgroep 
van de toezichthouders werd 
extra mankracht gevraagd 
voor het sleep- en opruim-
werk. Deze vraag werd ook 
gedeeld in de buurtapp, om 
maar zoveel mogelijk mensen 
te mobiliseren. “Het werd echt 
een gezamenlijke actie, fan-
tastisch dat dit zo kan in een 
dorp” vertelt Mark trots. De oe-
fenavond begon met een stuk-
je theorie van de brandweer. 
Iedereen kreeg uitleg over het 
veilig zagen van de boom en 
vervolgens werden de taken 
verdeeld. De ‘helpers’ werden 
geïnstrueerd om vooral op de 
stenen te blijven staan, uit de 
gevarenzone. Zij mochten alle 
losse delen wegslepen. Gom-
bert: “Buiten de speeltuin ligt 
nu een berg takken van zo’n 
twee meter hoog. De rest van 
de stam, zo’n meter of acht, 

moet door de gemeente wor-
den opgeruimd. Daar is zwaar-
der materieel voor nodig. De 
boom is in principe hun eigen-
dom, dus hiermee hebben we 
de gemeente ook kosten be-
spaard. Het was gewoon een 
magnifieke actie.”

Schade herstellen
Voorafgaand aan de avond 
had de brandweer de buurt 
geïnformeerd, zodat men op 
de hoogte was van enig ge-
luidsoverlast. Rond tien uur 
was de klus geklaard en de 
rust wedergekeerd. De om-
gevallen boom heeft een flink 
gat gemaakt in het kunstgras, 
waarvan het herstel voor de 
speeltuin nog een aanzien-
lijke schadepost is. Gelukkig 
zijn er verder geen toestellen 
beschadigd. Wel heeft de Eek-
hoorn deze zomer vast wat 
extra parasolletjes nodig, want 
op warme dagen voorzag de 
omvangrijke iep het hele gras-
veld van schaduw.

   

Politiek café jongeren en wonen
Met Bo a.s. zondag 13 maart

KORTENHOEF
De VVD Wijdemeren nodigt je 
van harte uit om in gesprek te 
gaan met onze jonge lijsttrek-
ker Bo de Kruijff. Bo zal ingaan 
op wat hij en ons team de ko-
mende 4 jaar wil gaan beteke-
nen voor jou op het gebied van 
woningbouw, met een focus 
op jongeren. Maar natuurlijk 
komen ook onze plannen voor 
alle kiezers aan bod. Naast Bo 

en ons team, zullen ons Wij-
demeerse Tweede Kamerlid 
en voormalige wethouder Jan 
Klink en Tweede Kamerlid Ha-
wre Rahimi uit Weesp aanwe-
zig zijn. Wij hopen op een le-
vendige discussie. Iedereen is 
van harte welkom! Zondag 13 
maart a.s. van 15:00 tot 17:00 
uur. Zaal open vanaf 14.30. 
Restaurant Ottenhome, Zuwe 
20, Kortenhoef

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
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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.

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

Wij staan voor u klaar!

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



Gemeenteraads
verkiezingen

2022

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
VELEN ERVAREN EEN KLOOF TUSSEN DE POLITIEK 
EN WAT DE NEDERLANDERS WILLEN. DAT GELDT 
ZEKER OP LANDELIJK GEBIED. IS HET VERTROU
WEN IN DE PLAATSELIJKE GEMEENTEPOLITIEK 
OOK MINDER? EN ZO JA, HOE KUN JE DIE KLOOF OF, 
SYMPATHIEKER GESTELD, DE ‘AFSTAND’ TUSSEN 
INWONER EN LOKALE POLITIEK HERSTELLEN. DE 7 
WIJDEMEERSE PARTIJEN REAGEREN:

“Gemeenteraadsleden staan van alle groepen 
volksvertegenwoordigers het dichtst bij de inwo-
ners”, zegt de VVD. “Onze raadsleden zijn goed 
benaderbaar en komen langs of gaan in gesprek 
met inwoners.” Ook wijst lijsttrekker Bo de Kruijff 
erop dat het helpt om duidelijk en eerlijk te zijn, 
gemeenteraadsleden kunnen niet alle zorgen 
wegnemen.

Volgens Esther Kaper van de ChristenUnie moet 
de menselijke maat terug. “Wij willen naast de 
inwoners staan”, meldt ze. Ook wil ze meer
gebruik maken van lokale ervaringsdeskundigen. 
“We willen betrouwbaar en voorspelbaar zijn.
De inwoners van Wijdemeren moeten op ons 
kunnen rekenen”, oppert Stan Poels namens 
PvdA/GroenLinks. In gesprek gaan, maar niet 
‘u vraagt en wij draaien’. Ook wijst hij op taalge-
bruik alsof je thuis bent, zodat elke inwoner weet 
waarover het gaat.

Nanne Roosenschoon van D66 wijt het gebrek 
aan vertrouwen aan gebrekkige communicatie. 
“Vooral bij participatie van inwoners gaat het 
mis, zoals de behandeling van burgerinitiatieven 
en inspraak op (bouw)plannen.” De dorpscoör-
dinatoren moeten ook inwoners bijstaan in 
contacten met de gemeente. Voorafgaand aan 
commissie- en raadsvergaderingen zouden in-
loopontmoetingen ook helpen.

Te lang wachten
“Door echt te luisteren, bereikbaar te zijn voor 
de inwoners. Te vaak krijgen inwoners geen ant-

woord, dat moet anders”, stelt De Lokale Partij- 
lijstaanvoerder Alette Zandbergen. “Erken ook 
wanneer je verkeerd zit met beslissingen.”
Ze vindt ook dat de manier waarop burgers
worden bejegend anders kan. Ze wil dat de
gemeente moet ingrijpen wanneer participatie 
als afvinklijstje wordt ingezet.

Volgens Jan- Jaap de Kloet van Dorpsbelangen 
is het goed om duidelijk te maken hoe procedures 
verlopen. Een motie van zijn partij met die strek-
king werd met ruime meerderheid aangenomen. 
Het moet vanzelfsprekend zijn dat een inwoner 
na enkele weken antwoord krijgt. “Lang wachten 
wekt wrevel. Er zouden aanspreekpunten moeten 
komen voor bewoners en ondernemers.”

“Wij zeggen al langere tijd dat er echt iets moet 
veranderen op het gemeentehuis”, vindt Rosalie 
van Rijn van het CDA. Geen antwoord of te lang 
wachten, dit moet anders. “We moeten als politiek 
de ambtenaren ook beter faciliteren om dit mo-
gelijk te maken.”

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
JAWEL, DE REDACTIE HEEFT ZE GEVONDEN: INWONERS VAN DE VIJF DORPEN 
DIE WILDEN VERTELLEN HOE ZE DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN BELEVEN. 
HET WAS NIET EENVOUDIG, TOCH SCHIJNT EEN RESPONSE VAN 50% OP 10 VER
ZOEKEN HOOG TE ZIJN. WAARVOOR DANK AAN MARJA NIJNUIS (KORTENHOEF), 
FRANK SCHEERS (LOOSDRECHT), HANS HAZES (ANKEVEEN), TON KEIZER 
(NEDERHORST DEN BERG) EN JAIMY VAN DER ROEST (KORTENHOEF). IN IEDER 
GEVAL IS HET POSITIEF DAT HET VIJFTAL AANGEEFT TE GAAN STEMMEN. KWAM 
IN 2018 RUIM 60% NAAR DE STEMBUS, HET IS DE VRAAG OF DAT PERCENTAGE 
GEHAALD ZAL WORDEN VOLGENDE WEEK OP 14, 15 EN 16 MAART.

En nu onze kiezers
“Ik wil het verschil maken; ik wil de mogelijkheid hebben om (ook als is 
het maar 1 stem) invloed te hebben op wat er in mijn dorp gebeurt”, zegt 
Hans Hazes. Ton is cynisch: “Ja, ga wel stemmen maar nog niet bekend 
op welke partij. Dit mede omdat je een partij een maand ziet voor de ver-
kiezingen, en de andere 47 maanden zie je ze niet.” Of ze de gemeente-
politiek volgen, is onze jongste deelnemer Jaimy (21) duidelijk: “Ik moet 
heel eerlijk toegeven dat ik er weinig van mee krijg.” Frank volgt het hele-
maal niet, terwijl Marja, Ton en Hans het nieuws in onze hah-bladen volgen.
Hans leest ook Rading 0 en kent een paar raadsleden, evenals Marja. 

Verwachtingen
Opkomen voor de belangen van de gewone man, vinden de meesten het
belangrijkst. Niet bezig zijn met je eigen status, maar vaker luisteren naar
de inwoners. Frank Scheers heeft slechte ervaringen met raadsleden in
een andere gemeente waar hij voor de VVD actief was. “Die luisterden meer
naar zichzelf dan naar de inwoners.” Ton mist de transparantie: “Een aan-
tal wethouders is puur uit op scoren, waarbij ze de mening van de inwoners
uit het oog verliezen. Vooral bij woningbouw Ankeveensepad.” Hans meent
dat de gemeenteraad harder met de vuist op tafel moet slaan, vooral naar
de provincie Noord-Holland. “Niemand in Haarlem lijkt geïnteresseerd 
in Wijdemeren, terwijl we wel landelijke problemen moeten aanpakken. 
Denk aan natuurbeleid, wonen en energie.” Hoewel Hans gruwt van 
Gooistad vraagt hij zich of de kleine gemeente het allemaal wel aankan.

Thema’s
Jaimy weet dat milieu en woningbouw ‘hartstikke hot’ zijn. “Ik wil dat
mijn kinderen ook kunnen opgroeien in een schoon en mooi Wijdemeren.”
Maar hij vreest dat hij naar een andere plek moet gaan zoeken. Ook voor 
de anderen staat woningbouw op nr. 1. Dat de bouw van Nederhorst 
Noord niet doorgaat, is volgens Ton Keizer gebaseerd op verkeerde argu-
menten. Volledig tegen de wil van de inwoners komen er wel 4 kapitale 
villa’s op het Ankeveensepad in zijn woonplaats NdB. Waar woningbouw 
voor senioren gewenst was. Hans wil dat de partijen gezamenlijk een 
masterplan voor de provincie Noord-Holland maken (woningbouw, natuur,
zorg, enz.) om zich sterker naar buiten toe op te stellen. “Ik erger me aan
teveel partij-denken, al hoort dat wel in de campagnetijd.” Marja is kritisch
over de afhandeling van bepaalde onderwerpen. Als voorbeeld noemt 
ze Veenstaete waar iedereen blij mee was. Maar jaren later voelen de 
bewoners zich in de steek gelaten, met Woonzorg als nieuwe eigenaar. 
Een nieuw bewind, zonder zorg, zonder brasserie, enz. “Maar de politiek 
hoor je er niet over, terwijl er veel onvrede is.” Naast topthema’s als 
duurzaamheid, woningbouw, cultuur en recreatie stipt Frank de slechte 
bestrating in Nieuw Loosdrecht aan, vooral de stoeptegels.

Op wie?
Op wie dit kwintet kiezers gaat stemmen is voor vier van 
hen nog niet bekend. Alleen Frank stemt altijd VVD. En 
Hans kiest voor een van de vrouwelijke lijsttrekkers, 
hij weet nog niet wie.

Tot slot
Marja wil nog een pleidooi houden voor de stille 
armoede. Meer aandacht, maar hoe is lastig. 
Want mensen willen niet als ‘levend in armoede’
worden gekenmerkt. Toen ze bij het project 
Toffe Peren (gezamenlijke maaltijden -red.) naar 
buiten brachten dat het voor ‘minder bedeelden’ was, 
haakten een paar mensen af. “Die willen dat label 
niet.”

Foto: Jaimy wil een schoon en mooi Wijdemeren

Kiezers aan het woord

De kloof tussen
kiezer en partijen



Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. 
Ons ideaal? Een gemeente waarin mensen elkaar de ruimte geven, solidair zijn 
en zorgen voor elkaar. D66 Wijdemeren zet zich volop in voor inwoners van alle 
dorpskernen in Wijdemeren: Ankeveen, Breukeleveen, ‘s-Graveland, Kortenhoef, 
Loosdrecht en Nederhorst den Berg. Dit zijn onze belangrijkste standpunten:

Een nieuw klimaat!

Stem 16 maart lijst 6
Stem D66 Wijdemeren

Oog voor elkaar
- Inclusieve, betrouwbare gemeente. 
- Uitstekende dienstverlening aan inwoners en 
ondernemers.
- Toegankelijke en vindbare zorg voor mensen 
die dat nodig hebben.
- Transparante burgerparticipatie.
- Cultuur voor iedereen beschikbaar.

Groene en duurzame dorpen
- Een klimaatbestendige, groene en biodiverse 
leefomgeving.
- Verduurzamen van woningen en bedrijven 
met hulp van de gemeente. 
- Daken met groen of zonnepanelen.
- Minder steen en meer bomen in tuin en 
openbare ruimte. Meer bijenlinten.

Fijn wonen voor iedereen
- Meer bouwen voor starters, doorstromers en 
senioren.
- Betaalbaar, levensloopbestendig, veilig én 
energieneutraal.
- Een kwestie van solidariteit; laten we de 
ander ook een woning gunnen. 
- Minimaal 35% sociale woningen.

IK STEUN DE LOKALE PARTIJ

50. WILLIAM RUTTEN

De Lokale PartijDe Lokale PartijDe Lokale Partij

’S-GRAVELAND

Omdat ik het onbehoorlijk vind hoe 
wij als inwoners door deze coalitie 
de gordijnen ingejaagd zijn. We 
hebben een mooi dorp, maar zij 
kwamen met een slecht plan. En 
hebben een mooi dorp, maar zij 
kwamen met een slecht plan. En 
hebben een mooi dorp, maar zij 

het ergste was dat ze doof waren 
kwamen met een slecht plan. En 
het ergste was dat ze doof waren 
kwamen met een slecht plan. En 

voor de argumenten van bewoners. 
Dat moet én kan anders.

Bij De Lokale Partij zie ik het 
gezonde verstand. Zij hebben 
consequent oog voor inwoners 
en verkeersafwikkeling.  
consequent oog voor inwoners 
en verkeersafwikkeling.  
consequent oog voor inwoners 

Daarom ben ik graag lijstduwer 
voor De Lokale Partij

Maak De Lokale Partij groot!
Stem lijst 1

ALS UW DORP U LIEF IS!

LIJST 1
www.delokalepartij.org

van links naar rechts Henrieke Abrahamse, Claudia Lipschitz, 
David Stoll, Stan Poels, Wilna Wind

VOOR EEN GROENE GEMEENTE
MET EEN SOCIAAL HART

stem, stem, stem, stem, stem, stem, stem, stem, stem,
stem, stem, stem, stem, stem, stem, stem, stem, stem,
stem, stem, stem, stem, stem, stem, stem, stem, stem,
stem, stem, stem, stem, stem, stem, stem, stem, stem,
stem, stem, stem, stem, stem, stem, stem, stem, stem,
stem, stem, stem, stem, stem, stem, stem, stem, stem,
stem, stem, stem, stem, stem, stem, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bekijk ons verkiezingsprogramma:
www.pvda-groenlinks-wijdemeren.nl

Laten we oog hebben voor elkaar en voor onze omgeving



Wist u dat... Uitslagenavond

Volgende week is het zover. Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 
16 maart kunt u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
Burgemeester Crys Larson: “Er valt echt iets te kiezen. U heeft 
invloed op de partijen die de komende vier jaar Wijdemeren gaan 
besturen, dus laat van u horen!”

Crys Larson: “De gemeenteraad gaat 

over veel belangrijke onderwerpen die 

in uw buurt en omgeving spelen. Denk 

bijvoorbeeld aan het onderhoud van het 

groen, (verkeers)veiligheid, woningbouw, 

(jeugd)zorg en de speelplekken voor 

kinderen. Wilt u hierop invloed hebben, 

ga dan stemmen!” 

Livestream slotdebat
Welke partij past het beste bij u? Op 

donderdag 10 maart om 20.00 uur is 

het slotdebat met alle politieke 

partijen. De plekken in het gemeen-

tehuis zijn inmiddels vol, maar niet 

getreurd... u kunt het slotdebat volgen 

via een livestream. De lijsttrekkers gaan 

met elkaar in debat over belangrijke 

lokale thema’s, zoals woningbouw. 

Met scherpe stellingen en snelle de-

batrondes belooft het een interessante 

avond te worden. Daarnaast is er ruimte 

voor aanwezigen om de politici recht-

streeks een vraag te stellen. Volg de 

livestream op www.wijdemeren.nl en via  

facebook.com/GemeenteWijdemeren.

Voor het eerste stemmen?
Mag jij volgende week voor het eerst 

stemmen? Dan heb je deze week post 

ontvangen van de burgemeester. Neem 

deze kaart mee als je gaat stemmen en je 

krijgt van ons een set draadloze oordop-

jes cadeau. Zien we jou ook op één van 

de 14 stembureaus? Tot dan!

Municipal elections: 14, 15, 16 March
Municipal elections will be held on Wednesday 16 March from 7.30 to 21.00.  
By casting your vote, you help determine who will sit on the municipal council.  
The council members will set municipal policy for the next four years.

A number of polling stations will also 

be open on Monday 14 and Tuesday 15 

March from 7.30 to 21.00. Check www.

wijdemeren.nl/verkiezingen to see where 

they are.

Who can vote?
• EU-citizen of at least 18 years of age 

and registered with the municipality 

on 31 January 2022 or; 

• Non-EU-citizen of at least 18 years of 

age, living in the Netherlands legally 

and uninterruptedly for at least 5 years 

and in possession of a valid residence 

permit.

What do you need in order to vote?

Your polling card
If your allowed to vote, you received your 

polling card (stempas) in the post. 

Proof of identity
The following are considered valid proof 

of ID: all passports, identity cards and 

driving licences from EU countries and 

from Iceland, Liechtenstein and Norway; 

a passport or identity card from Switzer-

land or a residence document issued by 

the Netherlands. If your identity docu-

ment has expired, the expiry date must 

be less than five years ago.

If your polling card is lost or damaged, 

you can request a new one on www.

wijdemeren.nl/verkiezingen. This can be 

done up to 17.00 on Friday 11 March.

Where to vote
To find the polling station nearest to you, 

visit www.wijdemeren.nl/verkiezingen. 

Keep in mind that your preferred polling 

station might not be open on all the days 

mentioned above.

Unable to get to the polling 
station?
If you are unable to get to the polling sta-

tion, you can authorise someone else to 

vote for you. 

Fill in the back of your polling card. Give 

your polling card to the person you would 

like to vote for you. You should also give 

them a copy of your identity document. 

This can also be a photo taken on your 

mobile phone or tablet. Make sure that 

the information can be clearly read.

Twee bijzondere 
stemlocaties
Lees meer op de volgende pagina.

#laatvanjehoren

Kom naar de verkiezingsavond in het 
gemeentehuis! Onder het genot van 
een hapje en een drankje maken we 
de voorlopige uitslag per  
stembureau en op  
partijniveau bekend.
Ook de landelijke 
uitslagen zijn live te 
volgen.

• Er tijdens de verkiezingen  
190 vrijwilligers meehelpen.

• Er 19.000 rode potloden 
besteld zijn. Voor iedere 
stemmer een eigen 
potlood.

• Er 309 18-jarigen 
voor het eerst 
mogen stemmen.

 
@gemwijdemeren/GemeenteWijdemeren

 
/gemeentewijdemerenVolg ons ook op: www.wijdemeren.nl
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We hebben dit jaar op twee bijzondere plekken een stembureau ingericht. Stembureaus met iets extra’s! 

Gaat u stemmen bij restaurant Brambergen? Sluit dan meteen aan bij een 

wandeling met de boswachter. De ’s-Gravelandse buitenplaatsen kennen namelijk 

een boeiende geschiedenis. Wat in de 17e eeuw begon als investering van rijke 

Amsterdamse kooplieden in ontgonnen heidegebied, groeide door de eeuwen 

heen uit tot een prachtig historisch natuurgebied met statige landhuizen op 

parkachtige landgoederen. Wandel na het stemmen met de boswachter een uur 

lang over de landgoederen Boekesteyn en Schaep en Burgh en ontdek alles over de 

cultuurhistorie van de buitenplaatsen, de bewoners, het bijzondere landschap en de 

rijke historie van de tuinen.

De wandelingen starten om 10.30 uur, 11.30 uur, 13.30 uur en 15.30 uur vanaf het 

plein voor van het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten. 

U kunt tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen ook statig stemmen in een van de 

bijgebouwen op het terrein van Kasteel Nederhorst den Berg. Speciaal voor deze 

verkiezingsdag openen Stadsherstel Amsterdam en de Harmine Wolters Stichting 

een deel van het kasteel voor bezoekers. Tussen 9.30 en 12.00 uur en 13.30 en 

16.00 uur kunt u de Grote Zaal, bibliotheek met bijbehorende torenkamers én de 

tuinen bezoeken. Een unieke gelegenheid! Er zijn mensen aanwezig die meer over 

het kasteel kunnen vertellen. Ook zal Stadsherstel laten zien welke plannen zij met 

het kasteel en het landgoed hebben.

Het stembureau is rolstoeltoegankelijk. Het kasteel is helaas (nog) niet toegankelijk 

voor bezoekers in een rolstoel.

foto: Martin van Lokven

Hier kunt u stemmen

Geopend van 7.30 tot 21.00 uur

Bijzondere stemlocaties
van 09.30 tot 17.30 uur

Alle locaties zijn toegankelijk 
voor mindervaliden, behalve de 
Hervormde Kerk in ‘s-Graveland

Stemlocaties 16 maart  Stemlocaties 14, 15 en 16 maart  

Bijzondere stemlocaties 16 maart 

Twee bijzondere stemlocaties

’s-Graveland
1  Hervormde Kerk, Noordereinde 14 

Kortenhoef 

3  Sporthal de Fuik, Zuidsingel 56

4  Parochiezaal ‘t Achterom, Kerklaan 26 

Ankeveen
5  ASV Sportcomplex, Stichts End 19-B

Loosdrecht
7  Sportzaal Eikenrode, Laan van Eikenrode 49

8  Bibliotheek Gooi en Meer, Tjalk 41

9  Basisschool de Catamaran, Bleekveld 1

Nederhorst den Berg
10  VV Nederhorst, Platanenlaan 1

11  De Bergplaats, Kerkstraat 7

Kortenhoef 

2  De Blinker, Parklaan 5

Loosdrecht
6  Gemeentehuis, Rading 1 

Nederhorst den Berg
12  Sporthal de Blijk, Blijklaan 3

’s-Graveland
13   Restaurant Brambergen, Noordeinde 54-D

Nederhorst den Berg
14   Kasteel Nederhorst, Slotlaan 4

Kom stemmen bij Natuurmonumenten of Kasteel Nederhorst den Berg!

Breukeleveen

Loosdrecht

Kortenhoef

Nederhorst
den Berg

Ankeveen
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GA NAAR HET STEMBUREAU 

 

Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 

maart zijn de verkiezingen. Neem uw stempas 

en identiteitsbewijs (rijbewijs, identiteitskaart, 

paspoort) mee. U mag stemmen bij ieder 

stembureau in de gemeente. Bekijk hiernaast 

welke stembureaus geopend zijn op welke dag. 

De meeste stembureaus zijn open van 7.30 tot 

21.00 uur. Behalve de bijzondere stembureaus. 

Die zijn open van 9.30 tot 17.30 uur.

Hoe kan ik stemmen?

STEMPAS 

 

U heeft per post  een stempas gekregen. Een 

week voor de verkiezingen ontvangt u de 

kandidatenlijsten. 

KIES EEN POLITIEKE PARTIJ 

 

In Wijdemeren doen zeven partijen mee  

aan de verkiezingen: De Lokale Partij, CDA,  

DorpsBelangen, VVD, PvdA-GroenLinks,  

D66 en ChristenUnie.  

Op www.wijdemeren.nl/politiekepartijen staan 

de verkiezingsprogramma’s van de partijen.

LEVER DE STEMPAS IN 

 

Op het stembureau levert u de stempas in en 

laat u uw identiteitsbewijs zien. Na de controle 

van uw stempas krijgt u een stembiljet met alle 

politieke partijen en kandidaten.

STEMMEN! 

 

In het stemhokje maakt u het hokje rood van de 

kandidaat waarop u wilt stemmen. Uw stem is 

alleen geldig als er één hokje rood is gemaakt. 

Er mag niets anders op geschreven worden. 

Foutje gemaakt? Vraag een nieuw stembiljet. 

Het stembiljet stopt u vervolgens in de stembus.

DE UITSLAG 

 

Na negen uur ’s avonds worden alle stemmen 

geteld. De  voorlopige uitslag op partijniveau 

maken we bekend via www.wijdemeren.nl. Ook 

bent u van harte welkom bij de verkiezingsavond 

vanaf 22.00 uur in het gemeentehuis van 

Wijdemeren (Rading 1, Loosdrecht). 

“ Ik stem omdat je dan invloed 
uitoefent op wat er in de 
gemeente gebeurt.”

NICK
NEDERHORST DEN BERG

Wijdemeren
Verkiezingsspecial



 

 

Verkiezingen, en dan?

De uitslag 

De stemmen zijn 

geteld: het is duidelijk 

welke partijen in de 

gemeenteraad komen.

Samenwerken
Het komt bijna nooit voor dat één 

partij een meerderheid heeft in de 

gemeenteraad. De grootste partij 

onderzoekt met welke andere 

partijen ze kan samenwerken. 

Onderhandelen
De partijen maken afspraken voor de komende vier jaar. 

De plannen kunnen alleen doorgaan als meer dan de 

helft van de raadsleden het ermee eens is.

Akkoord
De partijen die gaan samenwerken, 

leggen in een akkoord vast welke 

plannen zij hebben voor de gemeente.

Wethouders
De samenwerkende 

partijen leveren de 

wethouders voor 

het college van 

burgemeester en 

wethouders. Samen 

met de burgemeester 

zijn zij verantwoordelijk 

voor de uitvoering van 

de plannen.

16
maart

“ Ik stem omdat dat écht een 
mooie kans is om mee te 
denken over alles wat er in 
de gemeente gebeurt.”SELMA

KORTENHOEF

U mag dan iemand anders uit 
Wijdemeren vragen om te stemmen. 
Hiervoor moet u drie dingen doen: 

1. Vul de achterkant van de stempas in.
2. Zet samen met de andere persoon een 

handtekening.
3. Geef aan die persoon uw stempas en een 

kopie van uw identiteitsbewijs mee.

U heeft een stempas thuis gestuurd 
gekregen. Deze pas neemt u mee als  
u gaat stemmen. 
 
Bent u uw stempas kwijt of heeft u geen 
stempas ontvangen? Vraag een nieuwe 
stempas aan via www.wijdemeren.nl/
verkiezingen. Doe dit voor vrijdag 11 maart, 
17.00 uur.

Heeft u klachten die horen bij corona? 
 
Ga dan niet naar het stembureau. Vraag 
iemand anders om voor u te stemmen. 

U mag op het stembureau een mondkapje 
dragen, maar dit is niet verplicht. Wij zorgen 
voor voldoende ruimte op het stembureau, 
zodat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te 
houden. Bij de ingang van het stembureau is 
desinfectiemiddel beschikbaar.

Zelf niet stemmen?  Stempas kwijt? Klachten?

 

Wijdemeren
Verkiezingsspecial



Stem jong !

WIJDEMEREN

De VVD vindt jongeren belangrijk voor de toekomst van Wijdemeren! 

Bekijk de video van ons team op de VVD Website!  www.vvdwijdemeren.nl Lijst 4

1

2

3

4

5

  Bo de Kruijff
Nederhorst den Berg

Sorrel Hidding-Davey
Nederhorst den Berg

Michiel van Balen
Breukeleveen

 John van der Ree
Kortenhoef

Karin van der Heijden
Ankeveen

Jongeren betrekken bij het bestuur van de gemeente
Jongeren zijn helaas onvoldoende vertegenwoordigd in de lokale 
politiek, ook in de gemeenteraad van Wijdemeren. Maar 7 procent 
van de raadsleden in Nederland is jonger dan 30 jaar. De grootste 
groep raadsleden vormt de 60-plussers: ruim één op de drie raads-
leden (38 procent) is ouder dan 60 jaar. Dat moet veranderen. 

De VVD in Wijdemeren gáát voor die verandering. Bo de Kruijff is 
met zijn 23 jaar de jongste lijsttrekker. Hij wil jongeren betrekken bij 
het bestuur van de gemeente, met ze in gesprek gaan om proble-
men die jongeren ervaren op de kaart te zetten en zijn best doen 
deze op te lossen. 

Bo gaat zich daar de komende jaren keihard voor inzetten. Doe je 
met hem mee? 

Politiek cafe jongeren en wonen op zondag 13 maart a.s.
De VVD Wijdemeren nodigt je van harte uit om in gesprek te gaan met onze 
jonge lijsttrekker Bo de Kruijff. Bo zal ingaan op wat hij en ons team de ko-
mende 4 jaar wil gaan betekenen voor jou op het gebied van woningbouw, 
met een focus op jongeren. Maar natuurlijk komen ook onze plannen voor 
alle kiezers aan bod. 

Naast Bo en ons team, zullen ons Wijdemeerse Tweede Kamerlid en voor-
malige Wethouder Jan Klink en Tweede Kamerlid Hawre Rahimi uit Weesp 
aanwezig zijn.

Wij hopen op een levendige discussie. Iedereen is van harte welkom!

Zondag 13 maart a.s. van 15:00 tot 17:00 uur. Zaal open vanaf 14.30.
Restaurant Ottenhome, Zuwe 20, Kortenhoef

Stem jong, stem Bo de Kruijff, lijst 4. Want jullie toekomst in Wijdemeren is ook zijn toekomst!

STEUNT U OOK DE LOKALE PARTIJ?

1.  ALETTE ZANDBERGEN

De Lokale PartijDe Lokale PartijDe Lokale Partij

WIJDEMEREN

LIJST 1
www.delokalepartij.org

Luisteren naar inwoners en financiën op orde 
brengen. Die bewezen capaciteiten hebben 
wij in huis. Dé basis voor onze ambities. 

Een diversiteit aan onderwerpen passeerde 
in 4 jaar. Veel dossiers gaven flink reuring en 
raakten mensen persoonlijk. Dat ben ik mij 
zeer bewust. 

Ons onderscheidend vermogen zit vooral 
in “De Manier Waarop” wij met dossiers 
omgaan. Verdiepen in feiten, het gesprek aan 
gaan met inwoners en daar ook echt wat mee 
doen. Daar hebben wij plezier in, dat is nodig 
en daar kunt u bij ons op rekenen.

Uw stem stelt, uw stem doet er toe voor de 
komende 4 jaar.

Wij willen graag onze schouders er weer onder-
zetten en hebben uw stem daarbij nodig. 

ALS UW DORP U LIEF IS!



2022Gemeenteraadsverkiezingen

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
DE LAATSTE WEKEN ZIET U DE ZEVEN
POLITIEKE PARTIJEN VAN WIJDEMEREN
IN DE WEER MET SPANDOEKEN, BAN
NERS, POSTERS, ADVERTENTIES, FLY
ERS EN PEPERMUNTJES. WAAR BETA
LEN ZE DAT ALLEMAAL VAN?

Uit publicaties op de opiniepagina 
Rading 0 blijkt dat de financiering 
niet bij iedereen transparant is. 
Dat geldt voor zowel de landelijke 
als de lokale partijen. Er is een wet 
waarin dat geregeld is, de Wet finan-
ciering politieke partijen. Daarin 
staat dat lokale partijen

(De Lokale Partij en Dorpsbelangen)
alleen een reglement moeten 
hebben hoe ze omgaan met giften 
(openbaar). Landelijke partijen 
(hier: CDA, VVD, PvdA/GroenLinks, 
D66 en ChristenUnie) moeten giften 
boven 1000 euro registreren. Als 
je meer dan € 4500 ontvangt als 
schenking, dan moet je dat melden 
bij het ministerie van Binnenlandse 
Zaken, voor leningen staat de limiet 
op 25.000 euro. Overigens gelden 
deze regels voor de landelijke orga-
nisaties, afdelingen hoeven giften 
en leningen niet te noteren. Tot slot 
krijgen landelijke partijen ook een 
subsidie. Dat geldt niet voor lokale 
partijen. Er komt een wetswijziging 
om dat te veranderen.

ChristenUnie
De ChristenUnie Wijdemeren valt 
onder een gezamenlijk bestuur 
Hilversum-Wijdemeren. Het cam-

pagnebudget is opgebouwd uit 
een deel van het contributie-

geld van leden en individuele,
vrijwillige giften. De initieel 

opgebouwde ‘campagne-
pot’ van contributiegeld 

is naar rato verdeeld 
en dit resulteerde bij 
aanvang in € 1.300 
voor Wijdemeren. 
Daarna zijn er nog 
diverse giften bin-
nengekomen. Al 
onze inkomsten en 
uitgaven zijn trans-
parant, gaan via de 
penningmeester van 
het hoofdbestuur en 
zijn in het jaarverslag 
terug te vinden of 

op te vragen. Al onze 
campagneactiviteiten 

voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 2022 

zijn gefinancierd met een 
bedrag van € 3.250.

D66
D66 Wijdemeren financiert de 

campagne uit eigen middelen. Ener-
zijds door een opgebouwde reserve,
anderzijds via actuele bijdragen 
van kandidaten of sponsoring van 
activiteiten. De reserve hebben we 

in de jaren opgebouwd met een 
percentage afgedragen salaris van 
D66-raadsleden en -wethouder en 
met bijdragen vanuit de landelijke 
vereniging D66. Daarnaast benade-
ren we leden en sympathisanten 
om onze campagne zo mogelijk 
financieel te ondersteunen of 
hieraan actief bij te dragen door 
onder meer flyeren. Het is dus geen 
vetpot en wij gaan zo spaarzaam 
en creatief mogelijk om met de 
beschikbare middelen. De nood-
zaak van iedere uitgave weegt D66 
steeds zorgvuldig af.

PvdA/GroenLinks
De PvdA en GroenLinks Wijdemeren 
ontvangen jaarlijks een bijdrage per 
lid van de landelijke partijbesturen 
in Den Haag (PvdA) en Utrecht 
(GroenLinks) voor uitgaven die 
gedaan moeten worden. En voor 
gemeenteraadsverkiezingen krijgen 
we allebei een ‘extra’ uitkering. De 
kosten van de campagne delen we 
samen (allebei 50 %). Wij hebben 
samen een campagnebudget van 
2300 euro. Aan de hand van dit 
bedrag maken wij een gezamenlijk 
campagneplan. Met dit geld betalen 
we het drukwerk, advertenties, 
‘weggeef’-artikelen en campagne-
materiaal. Achteraf wordt in de jaar-
rekening 2022 alles verantwoord 
aan de landelijke partijorganisaties. 
Wij hebben geen schenkingen of 
bijdragen van anderen ontvangen.

VVD
VVD Wijdemeren financiert de 
campagne voor de gemeenteraads-
verkiezingen via giften van lokale 
leden uit de gemeente Wijdemeren. 
Na de gemeenteraadsverkiezingen 
sparen we geld om de campagne te 
bekostigen. Giften boven de € 1000 
per persoon worden bij de VVD 
openbaar gemaakt. Voor de VVD 
Wijdemeren is er geen sprake van 
giften boven de € 1000 per persoon.

Dorpsbelangen
In de afgelopen ruim drie jaar heeft 
DorpsBelangen het zuinig aan 
gedaan met de uitgaven. De finan-
ciën die binnenkomen, komen van 
de leden. Hun contributie is onze 

bron van inkomsten. In het verkie-
zingsjaar geven sommige leden een 
extra bijdrage ter ondersteuning 
van de campagne. Met het geld dat 
aan het begin van de verkiezings-
periode in kas aanwezig is, wordt 
de campagne betaald. De kosten 
die we maken gaan vooral naar 
drukwerk en andere uitingen. Na 
de verkiezingen begint het sparen 
voor de volgende verkiezingen van 
over vier jaar. We hebben dus geen 
extra sponsoring. 

CDA
Binnen het CDA Wijdemeren zijn 
er afspraken over de jaarlijkse 
afdracht van raadsleden en de wet-
houder aan de partijkas.  De hoogte 
van dit bedrag is 3% van de bezoldi-
ging van de wethouder en de raads-
leden. Dit zorgt voor een aardige 
bijdrage aan de kas. Deze middelen 
worden ingezet voor de campagne 
en voor themabijeenkomsten en 
bijeenkomsten voor leden. Door co-
rona hebben wij niet veel van deze 
bijeenkomsten kunnen organiseren, 
waardoor we meer hebben kunnen 
sparen voor de campagne. Het 
CDA Wijdemeren is een partij met 
veel leden. Wij vragen onze leden 
om een vrijwillige bijdrage voor de 
campagne. Deze giften worden in-
gezet om de campagne te betalen.

De Lokale Partij
Richting verkiezingen zetten we 
een tandje bij in investeren in tijd 
en aandacht én geven we geld uit 
aan diverse uitingen die zichtbaar 
zijn op straat en in de krantjes. We 
hergebruiken veel materialen, zoals 
onze caravan en bordmaterialen. 
Ons ledenaantal is enorm gestegen 
sinds de oprichting, dus een inkom-
stenbron is het lidmaatschapsgeld, 
waarbij veel leden vaak iets extra’s 
overmaken wat dan op onze spaar-
rekening komt. Alle giften voldoen 
aan ons giftenreglement, we ont-
vangen geen cent subsidie zoals de 
landelijke partijen. Het maakt ons 
creatief en trots op wat we met de 
middelen kunnen bereiken.

Hoe financiert u de verkiezingscampagne?

De uitslag?
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
DE UITSLAG VAN DE TWEEDE KAMERVERKIEZING 
VAN MAART 2021 OVERZETTEN OP DE GEMEENTE
RAADSVERKIEZINGEN IS ONMOGELIJK. ALLEEN AL 
DOOR HET FEIT DAT ER VEEL PIJNLIJKE KWESTIES 
WAREN DIE DAARNA HET POLITIEKE LANDSCHAP OP 
Z’N KOP HEBBEN GEZET.

Daarnaast heeft Wijdemeren twee grote lokale 
partijen, De Lokale Partij en Dorpsbelangen, 

acht van de 19 zetels, die niet present zijn op acht van de 19 zetels, die niet present zijn op acht van de 19 zetels, die niet present zijn op acht van de 19 zetels, die niet present zijn op acht van de 19 zetels, die niet present zijn op acht van de 19 zetels, die niet present zijn op 
het Binnenhof. Groeiende landelijke partijen als het Binnenhof. Groeiende landelijke partijen als het Binnenhof. Groeiende landelijke partijen als het Binnenhof. Groeiende landelijke partijen als het Binnenhof. Groeiende landelijke partijen als het Binnenhof. Groeiende landelijke partijen als 
PVV, Volt, JA21, BBB en FvD doen niet mee in PVV, Volt, JA21, BBB en FvD doen niet mee in PVV, Volt, JA21, BBB en FvD doen niet mee in PVV, Volt, JA21, BBB en FvD doen niet mee in PVV, Volt, JA21, BBB en FvD doen niet mee in PVV, Volt, JA21, BBB en FvD doen niet mee in PVV, Volt, JA21, BBB en FvD doen niet mee in PVV, Volt, JA21, BBB en FvD doen niet mee in PVV, Volt, JA21, BBB en FvD doen niet mee in PVV, Volt, JA21, BBB en FvD doen niet mee in PVV, Volt, JA21, BBB en FvD doen niet mee in PVV, Volt, JA21, BBB en FvD doen niet mee in 
Wijdemeren.Wijdemeren.

In den lande gaat 32% van de kiezers lokaal In den lande gaat 32% van de kiezers lokaal In den lande gaat 32% van de kiezers lokaal In den lande gaat 32% van de kiezers lokaal In den lande gaat 32% van de kiezers lokaal In den lande gaat 32% van de kiezers lokaal In den lande gaat 32% van de kiezers lokaal In den lande gaat 32% van de kiezers lokaal In den lande gaat 32% van de kiezers lokaal In den lande gaat 32% van de kiezers lokaal In den lande gaat 32% van de kiezers lokaal In den lande gaat 32% van de kiezers lokaal 
stemmen, slechts 14% richt zich op landelijke stemmen, slechts 14% richt zich op landelijke stemmen, slechts 14% richt zich op landelijke stemmen, slechts 14% richt zich op landelijke stemmen, slechts 14% richt zich op landelijke stemmen, slechts 14% richt zich op landelijke 
issues en 30% let op zowel plaatselijke als op issues en 30% let op zowel plaatselijke als op issues en 30% let op zowel plaatselijke als op issues en 30% let op zowel plaatselijke als op issues en 30% let op zowel plaatselijke als op issues en 30% let op zowel plaatselijke als op 
landelijke standpunten. Gemiddeld doen er in landelijke standpunten. Gemiddeld doen er in landelijke standpunten. Gemiddeld doen er in landelijke standpunten. Gemiddeld doen er in landelijke standpunten. Gemiddeld doen er in landelijke standpunten. Gemiddeld doen er in 
Nederland 9 partijen per gemeente mee aan Nederland 9 partijen per gemeente mee aan Nederland 9 partijen per gemeente mee aan Nederland 9 partijen per gemeente mee aan Nederland 9 partijen per gemeente mee aan Nederland 9 partijen per gemeente mee aan Nederland 9 partijen per gemeente mee aan Nederland 9 partijen per gemeente mee aan Nederland 9 partijen per gemeente mee aan Nederland 9 partijen per gemeente mee aan Nederland 9 partijen per gemeente mee aan Nederland 9 partijen per gemeente mee aan 
de verkiezingen, in Wijdemeren ‘slechts’ zeven de verkiezingen, in Wijdemeren ‘slechts’ zeven de verkiezingen, in Wijdemeren ‘slechts’ zeven de verkiezingen, in Wijdemeren ‘slechts’ zeven de verkiezingen, in Wijdemeren ‘slechts’ zeven de verkiezingen, in Wijdemeren ‘slechts’ zeven 
voor 19 zetels. De opkomst in de zes dorpen voor 19 zetels. De opkomst in de zes dorpen voor 19 zetels. De opkomst in de zes dorpen voor 19 zetels. De opkomst in de zes dorpen voor 19 zetels. De opkomst in de zes dorpen voor 19 zetels. De opkomst in de zes dorpen 
was 61,34% in 2018, de verwachting is dat dit was 61,34% in 2018, de verwachting is dat dit was 61,34% in 2018, de verwachting is dat dit was 61,34% in 2018, de verwachting is dat dit was 61,34% in 2018, de verwachting is dat dit was 61,34% in 2018, de verwachting is dat dit was 61,34% in 2018, de verwachting is dat dit was 61,34% in 2018, de verwachting is dat dit was 61,34% in 2018, de verwachting is dat dit was 61,34% in 2018, de verwachting is dat dit was 61,34% in 2018, de verwachting is dat dit was 61,34% in 2018, de verwachting is dat dit 
niet gehaald zal worden in 2022. Bij de dolende niet gehaald zal worden in 2022. Bij de dolende niet gehaald zal worden in 2022. Bij de dolende niet gehaald zal worden in 2022. Bij de dolende niet gehaald zal worden in 2022. Bij de dolende niet gehaald zal worden in 2022. Bij de dolende 
kiezer staat ‘betaalbaar wonen’ met stip op nr. 1. kiezer staat ‘betaalbaar wonen’ met stip op nr. 1. kiezer staat ‘betaalbaar wonen’ met stip op nr. 1. kiezer staat ‘betaalbaar wonen’ met stip op nr. 1. kiezer staat ‘betaalbaar wonen’ met stip op nr. 1. kiezer staat ‘betaalbaar wonen’ met stip op nr. 1. 
(I&O Research).(I&O Research).

Bij de dolende kiezer staat ‘betaalbaar wonen’ met stip op nr. 1.
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STEM OP VVD, D66 
OF DORPSBELANGEN

Kiest u 16 maart a.s. voor de partijen die 
woord houden en voor de woonbelangen 
van hun inwoners opkomen?

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

Dan stem je voor Plan Nederhorst-Noord: 
149 woningen in een natuurinclusieve omgeving!
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Een gezond hart voor iedereen
WIJDEMEREN
Als fietser weet je als 
geen ander hoe belangrijk 
je hart is. En deze sport 
brengt ook veel hart- en 
vaatziekten aan het licht. 
Soms loopt het goed af, 
maar we kennen ook de 
verhalen van fietsvrienden 
waarbij dat niet gebeurde. 
Ingrid Bergstein uit Breu-
keleveen doet mee aan een 
sponsorfietstocht.

De Hartstichting financiert 
baanbrekend onderzoek om 
hart- en vaatziekten eerder op 
te sporen en beter te behan-
delen. Naast wetenschappelijk 
onderzoek richt Hartstichting 
zich op voorlichting en preven-
tie. Meer bewegen, gezonder 
eten en minder stressvol le-

ven zijn belangrijke factoren 
die helpen ter voorkoming van 
hart- en vaatziekten. Daar is 
veel geld voor nodig en daar-
om organiseert Hartstichting 
Cycle voor je Hart. Van 26 t/m 
29 mei wordt in vier etappes 
van Nederland naar Parijs 
gefietst, in totaal 550 kilome-
ter langs idyllische dorpjes, 
slingerende wegen en prach-
tige natuur. Op de laatste dag 
wordt, na gemiddeld 150 km 
per dag gefietst te hebben, 
met bubbels in de hand gefi-
nisht bij de Eiffeltoren.

Ingrid gaat fietsen
Ingrid Bergstein, bestuurder 
van Sanare Zorg & Welzijn is 
een van de 100 fietsers die 
zich hiervoor inzet. Sanare is 
specialist in zorg en onder-

steuning aan mensen met 
niet-aangeboren hersenletsel. 
Elke dag worden de mede-
werkers van Sanare Zorg & 
Welzijn geconfronteerd met 
de grote gevolgen van bijvoor-
beeld infarcten en hersenbloe-
dingen. Dagelijks overlijden er 
100 mensen aan hart- en vaat-
ziekten en 1,5 miljoen mensen 
leiden aan een chronische 
hart- of vaatziekte.

Tijdens de tocht naar Parijs in 
mei is Ingrid jarig en ze kan 
zich geen groter cadeau wen-
sen dan haar te sponsoren. 
Doe je mee? Kijk op https://
paris.cyclevoorjehart.nl/in-
grid-bergstein-movimento-sa-
nare-en-route

   

Boswachters vragen rust voor kraamkamer
REGIO
Na een zachte winter zien 
de boswachters overal 
voorjaarsbodes: de pad-
dentrek is begonnen en 
vogels maken zich op voor 
het broedseizoen. Ook nu 
er bijna geen corona maat-
regelen meer zijn, zien we 
dat het druk blijft in de na-
tuur. 

Deze drukte kan tijdens het 
broedseizoen voor problemen 

zorgen. Met een gezamenlij-
ke actie vragen de boswach-
ters van Natuurmonumenten, 
Goois Natuurreservaat, Land-
schappenNL en Staatsbosbe-
heer bezoekers om rekening 
te houden met kwetsbare die-
ren in natuurgebieden. Wie 
op kraamvisite gaat, weet dat 
rust, hygiëne en een beetje af-
stand belangrijk zijn voor een 
kersvers gezin. De kraamka-
mers van Moeder Natuur vra-
gen om exact hetzelfde.

Honden aan de lijn
“Iedereen is van harte welkom 
in de natuur, maar bedenk dat 
we als mensen te gast zijn 
in ‘het thuis’ van planten en 
dieren. Vooral in het voorjaar 
is de kraamkamer van Moe-
der Natuur kwetsbaar,” zegt 
Jelle Kaptijn, boswachter en 
toezichthouder op de ’s-Gra-
velandse Buitenplaatsen. 
“Helaas zien we nog te vaak 
honden loslopen waar dat niet 
mag. Dat zorgt voor versto-

ring van bijvoorbeeld vogels 
die op de grond broeden of 
van reekalfjes die dan nog erg 
kwetsbaar zijn. Het is nu extra 
belangrijk om honden aan de 
lijn te houden en op de paden 
te blijven.”

Natuur is open
In de meeste natuurgebieden 
is er voldoende ruimte voor 
dieren om zich terug te trekken 
en daarnaast voor mensen om 
te wandelen of fietsen. Soms 

is het echter nodig om een 
gedeelte af te sluiten waar de 
dieren zich kunnen terugtrek-
ken. Op buitenplaats Schaep 
en Burgh is bijvoorbeeld een 
klein deel van de wandelroute 
afgesloten, zodat met name 
reeën in deze periode de rust 
kunnen opzoeken. Het broed-
seizoen duurt van 15 maart tot 
15 juli.

Eens in de twee weken zullen de bladen worden op-
gesierd met een Historische Foto van de Week. Ver-
zorgd door de drie historische kringen van Wijdemeren. 
Deze aflevering is voor de Historische Kring Loosdrecht. 

Formosa

Op dit moment is er veel spanning om Taiwan dat dreigt te worden 
ingelijfd door China. Van 1662 tot 1668 voerden Nederland en Chi-
na een oorlog om het bezit van Formosa, de oude Portugese naam 
van Taiwan, en het handelsmonopolie op China. Dit was de eerste 
oorlog van China met een Europese macht (de VOC) die eindigde 
in een fl inke nederlaag voor de Hollanders en het opgeven van het 
handelsmonopolie op China. De VOC noemde haar schepen vaak 
naar plaatsen uit het Moederland. Zo waren er ook VOC schepen 
genoemd naar ‘Cortenhoef’, ‘Anckeveen’ en ‘s-Gravelant’. De Cor-
tenhoef en de ‘s-Gravelant waren betrokken bij deze oorlog en de 
laatste speelde zelfs een hoofdrol in de fi nale strijd om het eiland. 
Tijdens de invasie van Formosa door de Chinese warlord ‘Koxin-
ga’, hadden de Hollanders nog slechts drie schepen paraat. In een 
verwoede strijd behaalden de Hollanders de overhand tot hun grote 
oorlogsschip de ‘Hector’ ontplofte en de kleinere ‘s-Gravelant’ alleen 
overbleef. Eerder al was de grote Cortenhoef in handen gevallen van 

Koxinga nadat zij was gestrand en verlaten. Zowel de ‘s-Gravelant als 
de Anckeveen zijn later alsnog in Indische wateren verloren gegaan. 
Het moment van de aanval van Koxinga op fort Zeelandia en de bij-
behorende stad in de Baai van Taiwan wordt op deze prent afgebeeld.

HISTORISCHE FOTO VAN DE WEEK
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Verstandig bouwen en  
verbouwen
De ingezonden brief Vergeten 
Woningzoekenden (23 febru-
ari jl.) noemt de grote groep 
kleine(ere) gelijkvloerse door-
stroomwoningen voor 50+’ers 
en sociale huurwoningen voor 
starters. Jaren geleden, zocht 
ik een kleine seniorenwoning 
en nu 75+ en 6 jaar later heb ik 
die nog steeds niet gevonden. 
De krasse ouderen laten vaak 
een aardige woning achter die 
geschikt is voor een gezin met 
2 of 3 kinderen. Bouwen voor 
ouderen helpt starters en jonge 
gezinnen. Bestaande panden 
verbouwen voor (meer) bewo-
ning verkleint ook de woning-
nood, zoals aangegeven in de 
Agenda van de Rijksadviseurs, 
waarin ook wordt gepleit voor 
betaalbare duurzame wonin-
gen, doch wel met doordachte 
keuzes en geen overhaaste 
besluiten.
Verstandig (ver)bouwen, maar 
hoe dan? Laten we daarbij niet 
te overhaaste keuzes maken. 
Duurzaamheid en milieu zijn 
belangrijk, maar we moeten 
ook letten op de verhouding 
kosten-opbrengst en we moe-
ten vooruit kijken en ons niet 
blind staren op de korte termijn 

winst. Denk aan de scheiding 
van afval. Dure machines zijn 
aangeschaft voor scheiding 
aan de bron, terwijl even later 
blijkt dat scheiding op het eind 
beter resultaat geeft. We moe-
ten van het gas af, een warm-
tepomp is lastig te installeren, 
vergt veel aanpassingen in de 
woning en de bewoner is niet 
vrij om een energieleverancier 
te kiezen. Een alternatief is in 
ontwikkeling, de turbineketel 
geeft hetzelfde comfort als de 
warmtepomp en vervangt de 
cv-ketel. Een duurzame, be-
taalbare energietransitie zon-
der verplichtende haast is mo-
gelijk. Ik hoop dat het nieuwe 
college van B&W en de nieuwe 
gemeenteraad voor zo’n ver-
standige, duurzame en betaal-
bare oplossing kiezen.
Kortom, verstandig (ver)bou-
wen voor woningzoekende 
bewoners van Wijdemeren 
en eerst goed nadenken en 
vervolgens voor degelijker en 
duurzamer oplossingen kiezen, 
en niet de gemakkelijke weg 
inslaan’. Wijdemeren, denk 
na over uw situatie en laat uw 
stem horen !    
 Ilse van Leeuwen, NdB

   

Beste politiek uit    
Wijdemeren,
Laatst ben ik naar het politiek 
café geweest, samen met mijn 
17- jarige dochter. Ik heb geen 
idee wat ik moet stemmen, om-
dat ik hier pas 1,5 jaar woon. 
Stemrecht is iets speciaals en 
dat is ook wat ik mijn kinderen 
wil meegeven. Ik vond het bizar, 
dat publiek geen vragen kon 
stellen. Slechts één persoon 
van GroenLinks durfde ons aan 
te spreken. Hij riep een jonge 
VVD’er erbij, zodat mijn dochter 
hem een vraag kon stellen. Ik 
dacht dat het doel van een po-
litiek café was, contact leggen 
met burgers. Wat ons ook op-
viel waren discutabele onder-
werpen, discussies die er niet 
toe deden, mensen die geen 
antwoord gaven. Plus mensen 
die een persoonlijke aanval 
deden in een debat. Is politiek 
niet juist het goede voorbeeld 
geven? Helaas politiek van Wij-
demeren, dit was geen warm 
welkom. Hierbij wil ik de poli-
tiek uitnodigen in een van de 

jongste straten in Nederhorst, 
voor een warm welkom vanaf 
onze kant. Ik heb nog nooit in 
zo’n gezellige, openhartige en 
mooie straat gewoond. Waar-
in mensen uit Nederhorst en 
mensen van buiten Nederhorst 
een gezellige sfeer weten te 
creëren, waarin straatfeesten 
en de mooie natuur voorop 
staan. Wij zijn hier komen wo-
nen voor de natuur, de centrale 
ligging en het dorpse. Politici, 
jullie zijn welkom, maar kom nu 
eens naar ons toe! Helaas is 
naar jullie komen niet zo goed 
bevallen. Dit is een oproep tot 
verbinding, wij moeten het toch 
allemaal samen doen en goed 
voor onze medebewoners zor-
gen. Ik heb Nederhorst leren 
kennen als een gulle mooie 
gemeente, met veel saamho-
righeid. Waarbij buren elkaar 
helpen na een storm of tijdens 
moeilijke momenten in de lock-
down.
Wendy Kruyswijk, NdB

Ingezonden brieven

Verkiezingen
Gaat u stemmen? Landelijk ge-
zien sinds de val van de rege-
ring verdient het allemaal geen 
schoonheidsprijs. De motie 
van wantrouwen tegen de heer 
Rutte werd door alle coalitie-
partijen verworpen, het werd 
een motie van afkeuring, en de 
heer Rutte kwam er mee weg. 
Rutte bleef zitten en de reactie 
uit het land van andere VVD-
ers bleef uit. Wanneer een 
crimineel een juwelier berooft, 
vervolgens bij de rechtbank 
zegt geen actieve herinnerin-
gen te hebben, komt hij er dan 
ook met een motie van afkeu-
ring van af? De politiek hoort 
het goede voorbeeld te geven, 
juist naar de jeugd.

Lokaal gaat het ook al jaren 
niet volgens de regels. Neem 

bijvoorbeeld plan Zuidsingel 
fase 8. PvdA/GL vinden het 
nog steeds zeer spijtig dat we 
niet met Hilversum zijn gefu-
seerd. DB lieten zich destijds 
gijzelen door de wethouder. 
Hij zou opstappen wanneer de 
winkels in Loosdrecht op zon-
dag open gingen. De wethou-
der bleef zitten, maar Dorps-
belangen voorkwam dat de 
supermarkten op zondag open 
mochten. Onder DB werd het 
begrotingstekort weggewerkt, 
dat deed de wethouder een-
voudig door kerntaken niet uit 
te voeren. Tja, wanneer je wel 
je maandelijkse rekeningen be-
taalt maar geen boodschappen 
doet, dan houd je geld over. In 
dit geval werd het onderhoud 
aan wegen en openbaar groen 
niet uitgevoerd, en DLP wil 

dit nu weer herhalen. Kortom, 
landelijke partijen zijn niet te 
vertrouwen, de lokale partijen 
al evenmin, dus op wie gaat u 
stemmen?

U mag tijdens het rijden niet 
op uw telefoon kijken, want 
dat leidt af. Maar is het ver-
kiezingstijd, dan worden onze 
plantsoenen volgeplempt met 
allerlei borden van politieke 
partijen. Alsof dat niet afleidt.

Het wordt hoog tijd dat de ver-
kiezingsborden uit het straat-
beeld verdwijnen, zo maken 
we Nederland weer een stukje 
veiliger, laat de gemeente Wij-
demeren hier het voortouw in 
nemen.

Patrick Kreuning
   

VVD, Dorpsbelangen en D66 verdraaien de 
feiten
VVD trekt in een grote adver-
tentie een democratisch geno-
men besluit in twijfel. Neder-
horst Noord moet er komen! 
Het is geen geheim dat de 
fractievoorzitter van de VVD 
altijd uitstekend op de hoogte 
is van de wensen van project-
ontwikkelaar KB-wonen. Dat 
blijkt uit de vermelding van het 
privé mailadres in de betrok-
ken documenten die via een 
WOB-verzoek openbaar zijn 
gemaakt. Bouwen, Bouwen, 
Bouwen is het eenzijdige ver-
haal van Dorpsbelangen, VVD 
en D66. Na het afblazen van 
Zuidsingel fase 8 moest Neder-
horst Noord verder gezichts-
verlies voor DB- wethouder De 
Kloet en de coalitie voorkomen.

Onder het mom dat er ook flink 
gebouwd gaat worden voor in-
woners van Wijdemeren met 

een gemiddelde beurs, wordt 
hen een worst voorgehouden 
die er niet is. Het merendeel 
van het plan betreft name-
lijk woningen in het hoogste 
segment. Projectontwikkelaar 
KB-Wonen wenst zelfs een 
bouwhoogte van achttien me-
ter voor villa-achtige appar-
tementen midden in een be-
schermd poldergebied!

Stemmen op VVD, Dorpsbe-
langen en D66 wordt zo een 
regelrechte aanslag op het 
karakter van de kernen in Wij-
demeren. Je kunt niet bouwen 
in natuurgebieden en beweren 
dat dat geen consequenties 
heeft voor het landschap en 
de historie van het gebied. De 
provincie Noord-Holland heeft 
de Horn- en Kuijerpolder ove-
rigens niet voor niets een be-
schermde status gegeven na 

zorgvuldige afwegingen.
Ondanks dat het raadsvoor-
stel Nederhorst Noord geen 
meerderheid kreeg wil men 
het raadsbesluit aanvechten. 
Niet alleen is dat vanuit demo-
cratisch oogpunt gezien zeer 
omstreden, het getuigt ook van 
kortzichtigheid van een deel 
van huidige coalitie.

In Wijdemeren zijn overigens 
nog genoeg mogelijkheden om 
de doorstroom van woningzoe-
kenden op gang te brengen 
met kleine bouwprojectjes voor 
starters, gezinnen en senioren. 
Het CDA, De Lokale Partij, 
PvdA/GroenLinks en Christen 
Unie begrijpen dat en zij kiezen 
echt voor de toekomst van Wij-
demeren.

Mark Hilberts , Gert van der Vliet

   

Wiens belangen?
Even dacht ik dat ‘De Speld’ 
een stukje had ingestuurd voor 
Dorpsbelangen toen ik vorige 
week hun bijdrage las over 
woningbouw. ‘Wij staan voor 
álle inwoners’….’wij (Dorpsbe-
langen) doen onze naam eer 
aan’, hadden ze opgeschre-
ven. In wat voor bubbel leven 
zij eigenlijk? Kijk om je heen, in 

de afgelopen 4 jaar zijn er nog 
nooit zoveel inwoners de gor-
dijnen ingejaagd. Niet alleen bij 
het Laantje maar ook bij tal van 
andere projecten. Zij staan niet 
voor ons, niet achter ons en 
niet naast ons. Sterker nog, ze 
zijn in geen velden of wegen te 
bekennen als je met ze in ge-
sprek wilt. Ze blinken wel uit in 

maatwerk voor projectontwik-
kelaars. Daar zijn ze goed in. 
Dus hoezo DORPSbelangen? 
Ik kijk er naar uit om 16 maart 
naar de stembus te mogen 
gaan.

René Hertoge
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Ingezonden brief

Verkiezingen
Doe eens wat aan de ellen-
lange vergunningswachttijden. 
Bijv. een interne verbouwing 
heeft 3 jaar geduurd. Ook een 
kleine wijziging had 3 maanden 
tijd nodig. Sloop van huis en 
bouw nieuwe woningen heeft in 
totaal zo’n 7 jaar nodig gehad 
voordat vergunning verleend 
werd. En zo zijn er nog meer die 
te kampen hebben met deze 
enorme vertraging in bouw-
plannen. Terwijl er gemeenten 
zijn in ong. dezelfde grootte, 
die dit in 6 weken klaren. Po-
litiek schijnt zich hier niet om 
te bekommeren en houdt zich 
liever bezig met boodschap-
penaffaire. Nee, wat dit betreft 

kan het CDA de C wel uit zijn 
uiting houden. Hierin werd op 
dorknoperige wijze een gewe-
tenssussing met een heel oude 
auto gezuiverd. Rechter dacht 
hierover genuanceerder. Wat 
ook opvalt zijn de vele coaches 
e.d. en externe bureaus die in-
gehaald worden en een steeds 
zwaardere last op het budget 
worden.
Dorpsbelangen lijkt te gaan 
naar een dynastie en al jaren-
lang dezelfde koppen. Groen-
Links/ PvdA is meer Tesla en 
bio gericht. Leuk als je dit kunt. 
Maar onrealistisch t.o.v. rest 
van de bevolking. VVD lijkt 
een opstapje naar de Tweede 

Kamer te vormen en landelijk 
gezien b.v., verhuurderheffing 
= oorzaak tekort woningen, 
sluiting ziekenhuizen, slaan zij 
de plank mis, vooral voor de la-
gere inkomensgroepen.
D66 heeft zijn idealen over-
boord gegooid met bijv. refe-
rendum. Nee, dan prefereer ik 
toch de lokale partij, die met 
zijn voelwortels sterk in onze 
gemeenschap staat en niet 
onbelangrijk. Tijdens wethou-
derschap financiën heeft G. 
Zagt een gezond financieel 
gemeentebudget gerealiseerd. 
Mijn stemadvies is dan ook lijst 
1.
Edward Smallenburg

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

Een goede tandartspraktijk 
is als een goed gebit: 
compleet.Ervaring in de tandheelkundige wereld

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

Vind jij het leuk om in een mooi nieuw modern centrum te werken met
diverse tandheelkundige disciplines onder één dak?

Stuur dan je CV met moti vati e aan Anita Horn, anita@thc-kerkelanden.nl

Enthousiaste allround
tandartsassistent
gezocht

Dagen en uren in overleg

Gedreven en enthousiast

Teamplayer

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
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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-den en een fi nanciële bij-den en een fi
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� 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.

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

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

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoei-

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

Uw kapster aan huis!
Bel/App 06-37445476

www.heleenshairstyling.nl

Paardencoachjeugd.nl 
Hulp met paarden

Humanitas \’tGooi zoekt 
dringend vrijwilligers 

voor Vriendschappelijk
Huisbezoek in Nederhorst

Kortenhoef Loosdrecht
tgooi@humanitas.nl of

035-6286093

Hulp nodig bij opruimen &
ontspullen? Krijg rust in
huis & hoofd. Lotte van 
Aerle, opruimcoach. Vrij-

blijvend contact 06122279
info@lottevanaerle.nl

Aangeboden : Hulp in de
Huishouding. 06-30235649

Goede referenties.

H.van Gelderen 0651406217
sinds 1963 uw vertrouwen

www.woningontruiming.com

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

voor verschijning. Het tarief is € 2,73 per gedrukte regel.

Bij bestelling van
2 posters of muurstickers, krijg   2 posters of muurstickers, krijg   

   je er één extra van ons cadeau!*
* Het goedkoopste product is gratis, wij verrekenen dit in de winkelmand

Een cadeautje van ons,Een cadeautje van ons,Een cadeautje van ons,Een cadeautje van ons,

omdat we zo blij zijn met jouomdat we zo blij zijn met jouomdat we zo blij zijn met jouomdat we zo blij zijn met jou.

HOME.NLdb
Kijk op www.dbhome.nl

We vullen de collecties regelmatig aan!We vullen de collecties regelmatig aan!We vullen de collecties regelmatig aan!We vullen de collecties regelmatig aan!We vullen de collecties regelmatig aan!

Nieuw Walden 6Nieuw Walden 6

1394 PB Nederhorst den Berg1394 PB Nederhorst den Berg1394 PB Nederhorst den Berg1394 PB Nederhorst den Berg

0294 - 25 62 000294 - 25 62 00
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Club 4711 
Uitslag + stand onderlinge 
competitie BV Overmeer
Donderdag 3 maart: W. Cle-
ments – H. v.d. Berg 0-3, K. 
Jacobs – P. van ’t Klooster 3-0, 
M. Verlaan – H. Stalenhoef 0-3

Stand aan kop: H. v.d. Berg 
14-42, H. Stalenhoef 14-39, 
M. Verlaan 14-32

Uitslag BV Geinburgia – Bil-
jartclub 4711: 0-9
Vrijdag 4 maart: E. Vernooij – 
Mw. T. Bos 0-2, T. Hemelrijk – 
J. van Greuningen 0-2, N. de 
Vries – K. Jacobs 0-2, R. Droo-
mers – M. Zieleman 0-3

Programma + contact
Donderdag 10 maart 19.30 
uur: onderlinge competitie BV 
Overmeer, vrijdag 11 maart 
14.30 – 20.30 uur: vrij biljarten 
+ klaverjassen, maandag 14 
maart 19.30 uur: wintertoer-
nooi Biljartclub 4711

Contact: 06.20.40.80.58
   

N- Dressuurwedstrijden bij 
Rijvereniging Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG
Afgelopen zondag zijn er weer 
wedstrijden gehouden in de 
klasse N1 en N2 dresssuur. 
Dit is de klasse voor begin-
ners. Je start in de klasse N1. 
Bij de wedstrijden kun je winst-
punten behalen. Die krijg je als 
je tijdens een wedstrijd een 
bepaald aantal punten van de 
jury krijgt. Als je 4 wedstrijd-
punten hebt behaald, mag je 
starten in de N2 -klasse.

Er startten 9 deelnemers in 
die N2 klasse.Zij werden geju-
reerd door Marieke van Schaik 
met als schrijfster Jenny Wol-
vetang. In deze klasse werd 
de uitslag: 1. Elvira Zwaagstra 
op Polly met 119,5 pnt; 2. San-
ne Rossier eveneens op Polly 
met 117 pnt.

Daarna volgden nog 35 deel-
nemers in de N1 klasse.

De proeven werden in de och-
tend voorgelezen door Syl-
via Lohman en in de middag 
door Annemarie van Rijn. Bij 
de ingang van de bak stond ‘s 
morgens Marieke Gorter en ‘s 
middags Barbera de Jong. In 
de buitenbak werd alles in de 
morgen geregeld door Rosalie 
de Mol en in de middag door 
Priscilla.

De uitslag in de N 1 klasse 
was als volgt:1. Sarah Lus-
chen op Joy met 116.5 pnt; 2. 
Mandy Zeijlemaker op Kiva-
do met 115 pnt; 3. Charlotte 
Barnhoorn op Nador met 113 

pnt; 4. Valerie van Teijlingen 
op Rosa met 108 pnt; 5. Lotte 
Walraven op Joy met 108 pnt; 
6: Eefje Mafait op Surprise met 
108 pnt.

De verschillen tussen de num-
mer 4, 5 en 6 zijn niet ontstaan 
door de wedstrijdpunten, maar 
door de stijlpunten die de jury 
aan de rijders heeft gegeven. 
Zoals gebruikelijk waren de 
inschrijvingen weer geregeld 
door Marti Bergman en was de 
wedstrijdadministratie weer in 
handen van Astrid Hagen. De 
volgende wedstrijd is op zater-
dag 19 maart. De Springwed-
strijd om de bekende Ferry 
Staal Bokaal.

Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
De wedstrijd die Nederhorst -1 
moest spelen in Utrecht tegen 
de nummer 2 op de ranglijst 
VVJ kon geen doorgang vin-
den vanwege te veel corona-
gevallen. De wedstrijd is door 
de KNVB opnieuw vastgesteld 
en wel voor dinsdagavond 15 
maart. Komende zaterdag 
gaat Nederhorst op bezoek 
naar het op de derde plaats 
staande UVV.

Zaterdag 5 maart begon een 
nieuw seniorenteam aan de 
competitie. Nederhorst -5, 
voornamelijk samengesteld 
uit het eerder spelende JO19, 
trof in Austerlitz -2 een tegen-
stander waar helaas van werd 
verloren. De ploeg gaf goed 

partij en wist zelfs drie maal te 
scoren. Aangezien de gasten 
hier vijf treffers tegenoverstel-
den bleef de jonge Nederhorst 
ploeg met lege handen op 
Meerzicht.

De JO18 hadden een drukke 
week. Op dinsdag speelden 
ze een thuiswedstrijd tegen ’t 
Goy en trok men met een 3-1 
zege de overwinning naar zich 
toe. Zaterdag kwam het veel 
hoger geplaatste Vreeswijk op 
bezoek en ook dit team werd 
aan de zegekar gebonden. 
Opnieuw werd het een 3-1 
overwinning. Door dit resultaat 
klimt de ploeg van trainer Ri-
chard Dijkstra op de ranglijst 
en vindt het de aansluiting bij 
de middenmoot.

Het verdere bepekte program-
ma gaf een 2-2 uitslag van de 
JO13-2 uit bij BFC en een nip-
te nederlaag voor de MO17-
1. In een spannend duel was 
Diemen met een 0-1 overwin-
ning de Bergse meiden net de 
baas.

Volgende week 12 maart is 
er een overvol programma op 
Meerzicht. Maar liefst 17 thuis-
wedstrijden staan er op het 
programma. Vanaf 09.30 uur 
tot een aanvang om 16.30 uur 
zal het een drukte van belang 
zijn op ons mooie sportpark. 
Kom gerust eens kijken er is 
vast wat voor uw gading bij. 
Voor meer info www.vvnder-
horst.org of facebook.

   

S.V. ’s-Graveland nieuws
’S-GRAVELAND
Het eerste elftal is er niet in 
geslaagd om de topper tegen 
Eemnes in winst om te zetten. 
Nadat een aantal veelbeloven-
de ’s-Gravelandse aanvallen 
niet tot een doelpunt hadden 
geleid, kwam Eemnes op 
voorsprong. Deze werd nog 
voor rust verdubbeld. Met een 
drietal verse krachten probeer-
de het elftal na rust tot een 
snelle aansluitingstreffer te ko-
men. Dat lukte niet en Eemnes 
maakte zelfs 3-0. Een eretref-
fer kwam er via Twan Roorda 
die een vrije trap vanaf 25 me-
ter binnenschoot.

Het 2e kende met een 0-1 
overwinning op Olympia ’25 

een betere zaterdag. Rogier 
van Wijk werd met een kopbal 
matchwinnaar. Het 2e houdt 
daarmee de top van de rang-
lijst nog in het vizier. Bij de se-
nioren waren er verder alleen 
nog wedstrijden voor VR2 en 
VR3. Dat werd respectievelijk 
een verlies- en een winstpartij.

Het Team van de Week, 
MO15-2, speelde een leu-
ke wedstrijd tegen Wasmeer 
MO15-1. Het verloor wel met 
0-1. Toch smaakte de taart, die 
hoort bij het zijn van Team van 
de Week, lekker.

Komende zaterdag is er een 
druk programma op het eigen 
complex. Als laatste van alle 

teams mogen ook JO15-1, 
JO17-1 en JO19-1 met een 
thuiswedstrijd de competi-
tie hervatten. Om 14.30 uur 
speelt het 1e elftal de enige 
Wijdemeerse derby tegen 
ASV ’65. De dag wordt met de 
thuiswedstrijden van VR3 en 
MO15-1 om 15.30 afgesloten. 
Daarna kan iedereen die wil 
aan de boerenkool met worst. 
Deze stamppot wordt verzorgd 
door Restaurant Docks.

Op zondag 27 maart zullen er 
mooie kavels onder de hamer 
komen tijdens de Veiling van 
de Eeuw. Kijk op onze website 
www.svsgraveland.nl welke 
dat zijn en meld je aan om de 
veiling bij te wonen.

   

Thuizbij Kidsrun
NEDERHORST DEN BERG
Op zondag 20 maart vindt de 
Spiegelplasloop plaats. Uiter-
aard hoort daar een Kidsrun 
bij. Starttijd is om 12.15 uur, de 
afstand is 1,2 kilometer.

Schrijf je gratis in op één van 
de vestigingen van Thuizbij of 
via de website. Dit kan tot 14 
maart 2022.

Kijk voor meer informatie en 
inschrijven op: www.spiegel-
plasloop.nl

Telescopische glasbewassing

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T
06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E
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Odis Volleybal: vergeet niet vocht tot je te nemen
KORTENHOEF
Afgelopen vrijdagavond 4 
maart kwamen 3 van de 5 
teams van Odis Volleybal in 
actie. Recreanten-2, u weet 
wel, die eigenlijk recreanten-1 
zijn, speelden hun toernooi in 
het Almeerse Waterwijk. Zij 
misten een van de vaste spe-
lers die naar geblesseerd is. 
De recreanten wonnen 2 wed-
strijden en verloren er ook 2.

Dames-1 en Heren -1 speel-
den beide in het Topsportcen-
trum in Almere. Een fantas-
tisch complex aan het Pierre 
de Coubertinplein. Waar de 
parkeervakken van bouwaf-
val gemaakt lijken. Als ech-
te olympische atleten traden 
de Odisteams aan. Verloren 
vocht werd regelmatig aan-
gevuld. Gelukkig kun je in Al-

mere ook waterflessen vullen. 
HS1 wonnen met 4-0 van het 
gemiddeld wat oudere Allvo. 
Voornamelijk diagonaal ser-
veren. Brieven werden ge-
post en soms ook ontvangen. 
Smashend geweld was niet 
altijd even succesvol. Wist u 
dat de heren een interessante 
yell hadden, verrassend goed 
hintsachtig bitterballen kunnen 
bestellen en houden van diver-

se soorten groenten en fruit?

DS1 speelde op een veld dat 
verder naar achteren lag. De 
eerste 2 sets werden verloren, 
daarna 2 gewonnen. Het leek 
soms of de dames in slow-
motion bewogen, maar haal-
den wel in de 3e en 4e set de 
meeste ballen. Het blokkerend 
geweld van de penningmees-
ter zal volgend jaar worden ge-

mist. Ondanks de vocale aan-
moedigingen van HS1 vanaf 
de tribune ging de vijfde set 
helaas naar Allvo. Iets na half 
12 waren de dames klaar. Ko-
mende wedstrijden: maandag 
7 maart 20.30 uur DS1 thuis, 
vrijdagavond MB1 uit, recre-
anten 3 thuis v.a. 19.30 uur, 
zaterdag 12 MB1 om 13.30, 
DS1 om 15.00 en HS1 om 17 
uur thuis.

   

2e Beachveld
NEDERHORST DEN BERG
Volleybal Vereniging Ne-
derhorst is heel  trots dat 
in samenwerking met Bas 
Immerzeel, dorpscoördina-
tor van Wijdemeren, een 2e 
beachveld is gerealiseerd.

Het zonnetje scheen volop en 
daardoor werd het een mooie 
opening afgelopen zaterdag 
5 maart. Twee leden die al 40 
jaar lid zijn van de vereniging 
openden samen met onze 

jongste jeugd en wethouder 
Rosalie van Rijn het veld. Nu 
op naar een mooi voorjaar en 
mooie zomer! Wilt u ook eens 
komen volleyballen, in de zaal 
of vanaf half april op ons ver-
nieuwde beachveld? Op onze 
website, www.vvnederhorst.nl 
kunt u alle informatie terugvin-
den. Heeft u vragen, stuur dan 
een email sturen naar commu-
nicatie@vvnederhorst.nl

GROENESTEIN TECHNOSERVICE
VOOR ALLE, TUIN EN PARKMACHINES

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.

HEEFT U VRAGEN BEL ONS GERUST OF KOM LANGS IN ONZE WINKEL

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

Overmeerseweg 42 • 1394 BD Nederhorst den Berg • Tel: 0294-253524 • Mail: Info@groenestein-ts.nl

• Hogedrukreinigers
• Kloofmachines
• Kettingzagen

GROENESTEIN TECHNOSERVICE
VOOR ALLE, TUIN EN PARKMACHINES

HEEFT U VRAGEN BEL ONS GERUST OF KOM LANGS IN ONZE WINKEL

Wij verkopen onder andere:

Overmeerseweg 42 • 1394 BD Nederhorst den Berg • Tel: 0294-253524 • Mail: Info@groenestein-ts.nl

• Hogedrukreinigers
• Kloofmachines
• Kettingzagen

GROENESTEIN TECHNO-SERVICE  20 JAAR!! 
Open dag op 9 April 10.00 - 17.00 uur
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Tasjesbibliotheek   
dinsdag 15 maart
KORTENHOEF
Omdat De Blinker stemlokaal 
is op 14, 15 en 16 maart kan 
er op dinsdag 15 maart geen 
Tasjesbibliotheek zijn in de 
foyer van De Blinker. De Cur-
tevenneschool, naast De Blin-
ker, was zo vriendelijk om de 
deuren open te stellen voor de 
Tasjesbibliotheek. De uitleen 
is op 15 maart wat korter dan 
normaal: van 15.00 tot 17.00 
uur. Er zijn minder boeken dan 
in De Blinker, omdat we na-
tuurlijk niet alle boeken naar 
de Curtevenneschool kunnen 
verplaatsen. Vanaf dinsdag 
22 maart zijn we weer elke 
dinsdag gewoon in De Blin-
ker, Parklaan 5 Kortenhoef, 
altijd van 13.00 tot 17.00 uur. 
Door een schenking van 1000 
euro van ‘Kern met Pit’, kon de 
Tasjesbibliotheek onlangs veel 
mooie kinderboeken en boe-

ken voor nieuwkomers aan-
schaffen. Er zijn nu ook gro-
te-letter-boeken. Intussen zijn 
er ongeveer 500 boeken. De 
meeste boeken zijn nieuw. Er 
zijn ook goede tweedehands 
boeken met recente titels.

   

Emma van der Meulen
Keramist, exposeert bij Studio Ceramics

REGIO
De keramiek van Emma van 
der Meulen ontstaat altijd op 
de draaischijf. Het liefst maakt 
zij gebruiksgoed zoals tafel-
servies, vazen, schalen en 
dekselpotten. Na vele jaren 
blijft het plezier in dit vak van 
de pottenbakker onveranderd, 
met name het draaien is het 
deel waarvan zij geniet. Na het 
draaien, drogen en biscuitbak-
ken wordt het werk voorzien 
van een glazuurlaag en ten-
slotte wordt het op een hoge 
temperatuur in de gasoven ge-
stookt. De expositie bij ‘Studio 
Ceramics’ toont o.a. haar laat-
ste werk waarbij het irismotief 
een rol speelt.

Studio Ceramics is een initia-
tief van kunstenaar/keramist 
Martina Dielen. Naast haar 
eigen keramiek presenteren 
er maandelijks gast-exposan-
ten. Martina maakt al twee 
decennia unica keramiek met 
een Oosters tintje. Zij laat zich 
inspireren door het Verre Oos-
ten, welke haar fascineert. Zij 
creëert haar werk achter de 
draaischijf of werkt haar idee-
en verder uit met plakken klei 
gemonteerde vazen. Haar 
zout-gestookte keramiek is 
een lust voor het oog en een 

belevenis om van te genieten 
in het dagelijks gebruik.

WC De Lindeboom, Linde-
boom 3, Mijdrecht; Expositie 
“Hollandse Glorie”: Van 3 t/m 
26 maart 2022; Openingstij-
den; donderdag t/m zaterdag 
15.00-17.00 uur

Swingen in Het Wapen van   
Ankeveen
ANKEVEEN
Zondagmiddag 13 maart 
staan er maar liefst twee for-
midabele bands in Het Wapen 
van Ankeveen. Vanaf 15.00 
uur is het genieten gebla-
zen met swing, funk en latin 
nummers van de, inmiddels 
bekende, Ankeveense ‘Big 
Bad Bruce Band’, onder lei-
ding van Arthur van der Paal. 
Deze band bestaat nu zes 
jaar en is onder de niet afla-
tende inspanningen van Bru-
ce Skinner uitgegroeid tot een 
ervaren en complete bigband. 

Bijzondere aandacht is er 
voor Bea Coster en de nieuwe 
zangeres Eva Witteveen, die 
twee jaar geleden op 15- jari-
ge leeftijd auditie deed in Hol-
land Got talent. Hierna is het 
muzikale woord aan de Martin 
House band, een van de oud-

ste Ankeveense bands. Deze 
band staat garant voor lekker 
swingen en rocken op muziek 
van de Stones, Beatles, Neil 
Young, Eric Clapton en ga zo 
maar door. Kans is zeer groot 
dat het dak er af gaat. De toe-
gang is gratis.

   

Weemoed en melancholie in   
Theater De Dillewijn
ANKEVEEN
Bent u liefhebber van het Ne-
derlandse lied? Houd u van 
weemoed en melancholie, 
maar ook van komische ver-
halen en tintelend verlangen? 
Kom dan genieten van zange-
res Beatrice van der Poel en 
auteur Thomas Verbogt.

Na het succes van deel 1 be-
sluiten deze twee hun samen-
werking voort te zetten en een 
vervolg te maken op Montere 
Weemoed. Zij brengen een 
hartverwarmende collage van 
prachtige liedjes en verhalen, 
als altijd over tintelend verlan-
gen, alledaagse waanzin en 
melancholie. We gaan er niet 
in hangen, we zijn opgewekt 

van nature, tegen alle klippen 
op. Kleine belevenissen met 
grote gevolgen en vaak ook 
over het toeval dat geluk heet.
Een must voor liefhebbers van 
literatuur, het Nederlandsta-
lige lied en poëzie. Verhalen 
met een zachte glans van 
melancholie. Over donker en 
bitter gemoed, de lichtpuntjes 

in het bestaan en dat alles ge-
bracht met een grote glimlach.
Wilt u alvast een voorproefje? 
Kijk dan naar de trailer op de 
website van het theater. Za-
terdag 12 maart 2022. Aan-
vang 20.15 uur. Tickets € 19,- 
via www.dedillewijn.nl

FOTO: Jano van Gool
   

Rommelmarkt rond O.L.V. Hemel-
vaartkerk
NEDERHORST DEN BERG
Er komt weer een rommel-
markt bij de O.L.V. Hemel-
vaartkerk in Nederhorst den 
Berg op 10 september. Heeft 
u nog mooie spullen waar u 
niets meer mee doet, wij zijn 
hier heel erg blij mee. Dus 
ruim uw zolders en schuren 
op! Grote, maar ook kleine 
meubelen kunnen wij helaas 
niet innemen daar wij hiervoor 
geen opslag- en verkoop-
ruimte hebben. Inleveren van 

spullen kan op zaterdag 12 
maart van 8.30 uur tot 12.00 
uur bij Transportbedrijf Van 
den Broek, Middenweg 11. 
Bent u niet in de gelegenheid 
het zelf te komen brengen, 
dan kunnen wij het ook op af-

spraak bij u ophalen. Hiervoor 
kunt u bellen naar Petra 0294-
251606, Anita 0294-253957 
of Francis 06-21906830.

FOTO: Rommelmarkt vroeger, 
uit archief 
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