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Ondernemend Wijdemeren reikt Awards uit
Door: Kim Tomeï 

WIJDEMEREN
Vorig jaar is massaal ge-
hoor gegeven aan de op-
roep om ondernemers te 
nomineren voor de onder-
nemer van het jaar verkie-
zing. Er zijn 275 aanmel-
dingen binnengekomen, 
wat 57 nominaties ople-
verde. In november zou 
de uitreiking zijn, die is 
wegens corona uitgesteld. 
Op 10 maart was het dan 
eindelijk zover. Vele on-
dernemers en belangstel-
lenden waren aanwezig in 
het gemeentehuis. Er hing 
een uitstekende sfeer, er 
werd druk geborreld, bij-
gepraat en uiteraard ge-
netwerkt. 

Om 17.30 opende Maarten 
Steinkamp, zelf ondernemer, 
de avond. Dit is de derde 
ondernemersverkiezing van 
Ondernemend Wijdemeren. 
Naarmate de tijd verstreek 
steeg de spanning en het toi-
let werd opvallend vaak be-
zocht. 

Wijdemeren bedrijvige
gemeente
De jury heeft uiteindelijk 17 
bedrijven geselecteerd als 
finalist en verdeeld over 5 
categorieën. Vanavond werd 
dan eindelijk bekend gemaakt 

welke ondernemers zich dit 
jaar ‘ondernemer van het jaar’ 
mogen noemen. Wethouder 
Jos Kea sprak vol lof over alle 
bedrijvigheid in Wijdemeren. 
De ondernemers zorgen voor 
dynamiek, leiden mensen op 
en creëren werkgelegenheid. 
Dit is iets om heel trots op te 
zijn, temeer omdat er vanuit 
de gemeente niet altijd de 
perfecte begeleiding is. Na 
een versnapering, verzorgd 
door Restaurant 1244, was 
het moment van de prijsuit-
reiking eindelijk daar. Ex-wet-
houder Jan Klink had de eer 
om alle categoriën te benoe-
men en de winnaar bekend te 
maken: 

Prijzen
‘Lef & gewaagd’, gewonnen 
door Albert Heijn Loosdrecht. 
Het is lastig een buurtsuper 

draaiend te houden in een 
toeristisch gebied. Gelukkig 
is de AH een groot succes. 
‘Klantvriendelijkheid en per-
soonlijke service’, gewonnen 
door Hondenuitlaatservice 
Cani Allegri uit Kortenhoef, 
ondanks de aangescherpte 
regels, waardoor met maxi-
maal 3 honden tegelijk ge-
wandeld mag worden, is het 
Mireille gelukt om oplossin-
gen te bedenken, zodat alle 
honden naar hartelust kunnen 
rennen. ‘Sociaal maatschap-
pelijk betrokken’, gewonnen 
door ‘Het Zandkasteel’ in ‘s- 
Graveland. Een instelling die 
kinderen met een verstan-
delijke beperking huiselijke 
opvang in kleine groepjes 
biedt, omdat én zodat ieder-
een erbij hoort. ‘Bijzondere 
inspanningen tijdens de co-
ronapandemie’, deze Award 

ging naar restaurant 1244 in 
Ankeveen, omdat zij in deze 
tijd ook nog eens te maken 
kregen met een verwoes-
tende brand, maar direct de 
schouders eronder gezet heb-
ben en na 6 maanden alweer 
open konden. ‘Veelbelovende 
ondernemer’, gewonnen door 
Hannelore Houdijk. Een kun-
stenares die met haar prach-
tige schilderijen internationale 
bekendheid verwerft. Daar-
naast is zij docent én houdt 
ze een vlog bij.

Na afloop nam voorzitter Dik 
van Enk het woord. Hij is 
trots op de ondernemers. Dik 
bedankte meerdere betrok-
kenen deze avond en sloot 
af met de voltreffer: ‘Onder-
nemen is een werkwoord. Je 
moet er hard voor werken’.

 



Woensdag 16 maart 2022
2

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

Alarmnummer 1-1-2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

RK WIJDEMEREN

 OLV Hemelvaart
 Do. 17 maart: 10.30 uur:
 Stil gebed, kaarsje opsteken.
 Zo. 20 maart: 9.30 uur:
 R. Simileer

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

 St. Martinus
 Za. 19 maart: 19.00 uur:
 W. Balk

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk
 Wo. 16 maart: 19.30 uur:
 Voorganger niet bekend
 Zo. 20 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 
 Zo. 20 maart: 10.00 uur:
 Ds. G.J. van Meijeren
 Wo. 23 maart: 19.30 uur:

Vesper
 www.hervormdegemeen
     tesgraveland.nl

 Hervormde gemeente
    Kortenhoef 
 Zo. 20 maart: 9.30 uur:

Ds. R.A. Houtman

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

Nescio lezing/koffieconcert
       
 Graankorrel ‘s-Graveland 
 Zo. 20 maart: 10.00 uur:
 Ds. I. Smedema

alle zaterdagen van 8.00 tot 12.30
Markt in Ankeveen

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

siroop en heerlijke koffie

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

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

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

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

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

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

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

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

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

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

ma t/m do

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

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

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

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

 

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

invulling van de uitvaart.
Zelf uw uitvaartwensen vastleggen?

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

Bereken online uw uitvaartkosten op onze 
website met de uitvaartcalculator.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

Monique Houtzager

Uitvaartzorg met liefdevolle aandacht
voor een persoonlijk afscheid,

ongeacht welke uitvaartverzekering

Uitvaartwensen én inzicht in de uitvaartkosten?
bel mij voor een afspraak. www.inmemoriamuitvaarten.nl

bij overlijden dag en nacht
T 06 233 09 339

bel mij voor een afspraak. www.inmemoriamuitvaarten.nl
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Leuk kinderdebat op Curtevenneschool
CU en DLP winnaars

Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Zelfs de populistische kreet 
van Jan-Willem Nienhuis 
dat hij de baas van Jamin 
die in Kortenhoef woont, 
zou vragen om een Ja-
min- winkel in De Meenthof 
bracht het CDA geen winst 
in het Kinderdebat. Hoe-
wel 99,9% van de kinderen 
die zoete wens luidruch-

tig ondersteunde, stemde 
de meerderheid voor de 
ChristenUnie en De Lokale 
Partij. Ze kregen ieder 12 
stemmen van de ongeveer 
75 jeugdige kiezers.

Dat was aan het slot van een 
uur vragen stellen van de kin-
deren uit de groepen 6,7 en 
8 (10-12-jarigen) op de Cur-
tevenneschool, waarbij alle 7 
politieke partijen waren ver-

tegenwoordigd. Het is des te 
opmerkelijker dat de christe-
lijke partij populair is op deze 
openbare school, omdat bij 
navraag slechts een paar kin-
deren hun vinger opstaken 
toen hen naar het geloof werd 
gevraagd. Esther Kapers (CU) 
pleidooi, namens allen, om 
vooral Oekraïne te helpen, 
maakte ongetwijfeld veel in-
druk. En misschien was het 
feit dat Alette Zandbergen van 

De Lokale Partij de kinderen 
toevoegde dat politieke partij-
en soms ‘streng’ kiezen voor 
gezond voedsel juist in haar 
voordeel? Of was het de blitse 
ouwe blauwe caravan van haar 
partij die de show stal op het 
schoolplein?

De vragen gingen alle kanten 
op. Vaak bloedserieus over 
het klimaat, natuur, onderwijs 
of woningbouw, maar ook het 

duurder worden van de chips 
in mobieltjes baarde zorgen, 
waardoor die geliefkoosde 
apparaten later onbetaalbaar 
zullen worden. Of voortaan 
ook in Kortenhoef e.o. vanaf 
de moskee het Suikerfeest kan 
worden aangekondigd? Dat 
verzoek van de moslim-min-
derheid lijkt voorlopig niet haal-
baar. Veel kinderen maken zich 
terecht zorgen om hun directe 
leefomgeving. De Kwakel moet 
echt alleen een fietsstraat wor-
den en zwerfafval moet stevig 
bestreden worden. De behoef-
te aan speelplekken, voor ou-
dere jongeren, blijkt nog steeds 
onstuitbaar.

Naast Esther Kaper, Alette 
Zandbergen en Jan- Willem 
Nienhuis deden uiteraard ook 
Henrieke Abrahamse (PvdA/
GroenLinks), Ratha Alphonse 
(D66), Bo de Kruijff (VVD) en 
Jan-Jaap de Kloet (Dorpsbe-
langen) hun uiterste best om 
het schoolpubliek te overtui-
gen. De een slaagde daar iets 
beter in dan de ander. Eenie-
der werd bedankt met een zee-
banket van chocolaatjes, niet 
van Jamin.

   

Slotdebat in volle raadzaal
LOOSDRECHT
Donderdag 10 maart was 
in de raadzaal van het ge-
meentehuis het slotdebat 
van de gemeenteraadsver-
kiezingen. Het debat werd 
georganiseerd door Biblio-
theek Gooi en Meer, Onder-
nemend Wijdemeren en de 
gemeente Wijdemeren.

Met ruim honderd bezoekers 
was de raadzaal goed ge-
vuld. Andere belangstellen-
den konden het debat via een 
livestream volgen op de Face-
bookpagina of website van de 
gemeente. Burgemeester Crys 
Larson, die de avond opende, 
hoopte op die manier zoveel 
mogelijk mensen te bereiken. 
In haar openingswoord haalde 
zij de oorlog in Oekraïne aan. 
Juist die situatie benadrukt hoe 
belangrijk het is om in een de-
mocratisch land te leven waar 
je gebruik kunt maken van je 
stemrecht.

Wonen in Wijdemeren
In het eerste debat traden 
alle zeven lijsttrekkers aan. Zij 
kruisten de degens over het 
meest relevante verkiezings-
thema: wonen. Wat soms felle 
reacties ontlokte maar feitelijk 
weinig verrassends liet zien. In 
een grote groep is het ook las-
tig om in korte tijd de diepte in 
te gaan. Maar uiteraard kreeg 
elke partij de ruimte om de 
voornaamste standpunten te 
ventileren. Esther Kaper meld-
de namens de ChristenUnie 
dat het een uitdaging wordt om 
aan de woonbehoefte te vol-
doen. Haar partij wil meer regie 
op woningbouw, snel resultaat 
en niet te langdradig handelen. 
Daarnaast maken zij zich hard 
voor de bestrijding van armoe-
de en eenzaamheid. Jan-Jaap 
de Kloet, lijsttrekker van Dorps-
Belangen, gaf aan dat er in Wij-
demeren honderden woning-
zoekenden zijn. Daarom heeft 
DB de ambitie om zoveel mo-
gelijk woningen te realiseren. 

Wonen, werken en recreatie, 
daar staat de 40-jarige partij 
voor. Stan Poels, die het woord 
voerde namens PvdA-Groen-
Links, noemde het een wor-
steling. Er zijn veel mensen 
maar weinig mogelijkheden. 
Hij benadrukte om geen hek 
om Wijdemeren heen te zetten 
en zaken ook vanuit regionaal 
perspectief te bekijken. Ver-
der vroeg hij aandacht voor de 
energietransitie, want als er op 
dit moment iets noodzakelijk is, 
dan is dat het wel. Rosalie van 
Rijn kreeg het verwijt dat haar 
partij de stekker uit Nederhorst 
Noord had getrokken. Zij zette 
daar tegenover dat het CDA als 
enige concrete bouwplannen 
in het verkiezingsprogramma 
heeft staan. Zij willen bouwen 
en geven ook aan waar. Daar-
naast wees Van Rijn op de 
brede vertegenwoordiging op 
haar kieslijst, met tal van on-
dernemers, jongeren en senio-
ren. Namens De Lokale Partij 
vertelde Alette Zandbergen dat 

de worsteling vooral zit in het 
participatietraject bij bouwplan-
nen. De inwoners moeten hier 
veel sneller, vaker en beter bij 
betrokken worden. Ook de ge-
meentelijke financiën moeten 
weer op orde komen, meent 
de partij. VVD’er Bo de Kruijff 
wil met zijn partij op zoek naar 
creatieve oplossingen voor het 
woningprobleem. Ook is de 
wens dat de gemeente zelf kan 
beslissen over het toewijzen 
van woningen. De VVD hecht 
waarde aan opkomen voor 
inwoners, ondernemers en 
natuur. Nanne Roosenschoon 
sprak tenslotte over de D66-vi-
sie: bouwen in groen gebied, 
voor verschillende doelgroe-
pen, duurzaam en betaalbaar. 
Hij hamerde op het benutten 
van alle mogelijkheden om zo 
snel en efficiënt mogelijk te 
kunnen bouwen.

Andere thema’s
In kleine groepen volgden 
nog snelle debatrondes over 

thema’s als ondernemers, ou-
deren en leefbaarheid in de 
dorpen. Daar lagen de stand-
punten minder uiteen en von-
den de partijen elkaar snel. Een 
kort antwoord was voldoende 
voor de bel weer klonk voor de 
volgende ronde. Tussendoor 
konden ook de mensen in de 
zaal vragen aan de lijsttrekkers 
stellen. Zij wilden meer duide-
lijkheid over o.a. het afsteken 
van vuurwerk, de bouw van 
tiny houses en Wijdemeren 
als regenbooggemeente. Ge-
spreksleider Herman Stuijver 
leidde de avond strak, maar 
op speelse wijze. Hij prikkel-
de de deelnemers tot reacties, 
tegenargumenten of een con-
creet antwoord. Aan het eind 
peilde hij of er nog zwevende 
kiezers in de zaal waren. Zo-
als verwacht was dat er geen 
enkele.
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Een op de tien Wijdemeerders is een 
overmatige drinker
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Uit onderzoek blijkt dat 
Wijdemeren in de top-20 
van Nederland staat met 
het hoogste aantal over-
matige drinkers. Een op 
de tien inwoners uit de zes 
dorpen drinkt teveel: meer 
dan 21 glazen per week en 
voor vrouwen staat dat op 
14 per week.

Nederland kent een aanzien-
lijk aantal overmatige drinkers. 
Afkickkliniekwijzer.nl deed 
onderzoek naar het alcohol-
gebruik van Nederlanders op 
basis van data van het CBS en 
het RIVM. Waar in veel plaat-
sen het alcoholgebruik vermin-
dert, hoort Wijdemeren bij de 
lichte stijgers. In 36 van de 47 
Noord-Hollandse gemeenten 
daalde het aantal overmatige 
drinkers. Aan de top van ‘over-
matig’ drankgebruik staat Ter-
schelling met 15% en Laren 
staat op de 5e plaats met 11% 
(1 op de 9 Laarders).

Trends
Positief is dat in den lande het 
overmatig drinken daalt, blijkt 
uit een vergelijking met een 
onderzoek uit 2019 (voor de 
coronapandemie). Landelijk 
drinkt 1 op de 16 Nederlanders 
overmatig. Het Gooi scoorde 
in het vorig onderzoek opval-
lend hoog en dat is ook nu het 
geval. De dorpen in onze regio 
steken nog altijd flink boven 
het landelijke gemiddelde uit, 
maar het aantal overmatige 
drinkers is wel harder gedaald 
dan gemiddeld, behalve in 
Wijdemeren. In de Achterhoek 
(Gelderland) en Twente (Over-
ijssel) scoren ze opvallend 
hoog als het om overmatig 
drankgebruik gaat. Het oosten 
van het land staat duidelijk in 
het rood. Vlieland, Terschelling 
en Schiermonnikoog scoren 
ook ontzettend hoog. Ameland 
is de uitzondering. Daar daal-
de het aantal overmatige drin-
kers hard (van 12% naar 7%).

Definities
Naast ‘overmatige’ drinkers 
onderscheidt men ook ‘zwa-

re’ drinkers. Dan nuttigen 
de mannen 1x per week zes 
glazen alcohol of meer, voor 
vrouwen gaat het om vier gla-
zen. In Wijdemeren hoort 11% 
bij deze categorie. Gelukkig 
drinkt 40% volgens de richtlijn, 
d.w.z. geen alcohol of maxi-
maal 1 glas per dag. Het is 
afwachten of de gemeente het 
beleid over het alcoholgebruik 
zal aanpassen.

GELUKKIG DRINKT 
40% MAXIMAAL

1 GLAS PER DAG

Afkicken
Afkickkliniekwijzer is geen 
overheidsinstelling, maar is 
een onafhankelijk platform dat 
informeert over verslaving. Ze 
bieden een overzicht van af-
kickklinieken in Nederland en 
buitenland. De commerciële 
klinieken betalen een maan-
delijkse vergoeding voor een 
plek in het overzicht.

Zie: www.afkickkliniekwijzer.nl

   

Hartstichting Kortenhoef    
zoekt collectanten
KORTENHOEF
 
Iedereen kan iets doen! 
Van 10 t/m 16 april 2022 

vindt de jaarlijkse collecte-
week van de Hartstichting 
plaats. Om deze week tot 
een succes te maken, is de 

Hartstichting op zoek naar 
zoveel mogelijk collectan-
ten. Tijdens de collecte-
week komen de collectan-
ten in beweging voor een 
gezond hart voor iedereen.

Iedereen een gezond hart, 
dat is de droom van de Hart-
stichting. Al meer dan 55 jaar 
investeren we in onderzoek en 
innovaties op het gebied van 
preventie en zorg. De jaarlijkse 
collecte is daarbij onmisbaar.

Meld je aan
Meedoen is makkelijk! Je loopt 
in je eigen wijk, en het vergt 
ongeveer twee uurtjes.

Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden via r.wimmers@
outlook.com of 0612504992. 
Of via www.hartstichting.nl/
wordcollectant of bel met 070 
– 315 56 95.

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

T: 06-55367994
E: jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/ jose

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

BETROUWBAAR 
REISADVIES!

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

Kaas Uien 
brood

Geldig van donderdag 3 t/m zondag 20 maart.

WWW.BAKKERJEROEN.NL

eroen
Gevuld 
desembrood

Saucijzen-
broodjes

Jeroen’s 
Spelt Pompoen

Lekkernijen Sparen

gevuld met vijgen en pruimen 
normaal € 3,95

normaal € 3,80 3 stuks, normaal € 6,30 2 stuks, normaal € 5,70

brood
normaal € 3,80

normaal € 3,95

VOOR 
€  2,95

bij inlevering van
10 PUNTEN

VOOR 
€  2,75

bij inlevering van
10 PUNTEN

VOOR 
€  4,95

bij inlevering van
10 PUNTEN

VOOR 
€  3,95

bij inlevering van
10 PUNTEN

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl

C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf
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Nieuwbouwplan Kastanjelaan in 
Nederhorst
Alliantie levert meer sociale woningen

Door Niels van der Horst

NEDERHORST DEN BERG
Begin deze maand organi-
seerde woningcorporatie 
De Alliantie een informatie-
bijeenkomst in de kantine 
van VV Nederhorst voor 
inwoners en omwonenden 
van het sloop- en nieuw-
bouwplan op de Kastan-
jelaan in Nederhorst den 
Berg.

Fundament
In 2014 heeft de Alliantie in 
het gebied van de Kastanje-, 
Meidoorn- en Esdoornlaan wo-
ningen verduurzaamd. Vervol-
gens kwamen er klachten over 
vochtschimmel en veel naakt-
slakken in huis. “Ja, die zaten 
zelfs bij mensen in bed,” vertelt 
Tosca van der Zijden, gebieds-
ontwikkelaar bij de Alliantie. 
Op de Meidoorn- en Esdoorn-
laan bleken de kruipruimten 
constant onder water te staan, 
waardoor het ontstane beton-
rot bij de funderingsbalken nog 
relatief meeviel en gerepareerd 
kon worden. Het waterpeil on-
der de woningen aan de Kas-
tanjelaan schommelde veel 
meer. Die afwisseling bleek 
schadelijker waardoor deze 
woningen – mede door een 
andere keuze in de construc-
tie – moesten worden gesloopt. 
Eind 2019 kregen de bewoners 
de conclusies van het onder-
zoek te horen. Tosca: “Mensen 
schrikken daar natuurlijk enorm 
van. Rouw, verdriet, boosheid, 

het was er allemaal.” De oor-
spronkelijke huurders van de 
Kastanjelaan zijn inmiddels 
allemaal verhuisd en tot het 
definitieve besluit worden de 
woningen tijdelijk verhuurd.

“…HET IS EEN GOEIE 
DEAL!”

Plan
Inmiddels is er een plan voor 
de nieuwbouw aan de Kas-
tanjelaan. Het gaat om acht 
eengezinswoningen en zestien 
appartementen. Op verzoek 
van de gemeente zijn ook ge-
lijkvloerse appartementen in 
het nieuwbouwplan opgeno-
men. Dat betekent dat er meer 
woonruimte terugkomt voor wat 
er gaat verdwijnen. Het zijn al-
lemaal sociale huurwoningen. 
Het plan is mede ontwikkeld op 
basis van overleg met de lokale 
overheid. Bébouw Midreth (de 
aannemer) en DE architecten 
hebben het bouwplan uitge-
werkt. Daartoe is ook overleg 
geweest met de zogeheten 
Klankbordgroep Kastanjelaan, 
inclusief een aantal omwonen-
den van de Meidoorn- en Es-
doornlaan en het Meidoornhof. 
De Klankbordgroepsleden wa-
ren enthousiast over het plan, 
en na de vragen en reacties 
van de omwonenden op de 
informatieve bijeenkomst volgt 
de aanvraag omgevingsver-
gunning bij de gemeente Wij-
demeren.
 
 

Duurzaam
De eengezinswoningen heb-
ben mooie tuinen en overal 
waar mogelijk zijn zonnepane-
len op de daken van de vieren-
twintig adressen geplaatst. “We 
overwegen nog om de eenge-
zinswoningen Nul Op de Meter 
(NOM) te maken, dus ener-
gieneutraal,” zegt Tosca. De 
nieuwbouwplannen (beelden 
en tekeningen) zijn online te be-
kijken: https://www.de-alliantie.
nl/over-de-alliantie/projecten/
gooi-en-vechtstreek/kastanje-
laan-nederhorst-den-berg/.
 
Familie van Loenen
Piet van Loenen en zijn vrouw 
Ellen liepen ook geïnteresseerd 
rond te kijken in de voetbalkan-
tine van VV Nederhorst. Zij wa-
ren bewoners van de Kastan-
jelaan, zitten nu tijdelijk op de 
Esdoornlaan en zodra het kan 
betrekken zij een van de nieu-
we eengezinswoningen aan de 
Kastanjelaan. Ellen: “Van de 
Esdoornlaan kijken we nu uit 
op ons oude huis.” “Da’s wel 
apart,” vult Piet aan. Daar waar 
de meesten vanwege het twee 
keer moeten verhuizen niet 
terugkeren, doen zij dat wel. 
“Een huurhuis, NOM, vloerver-
warming, groter oppervlak, dus 
het is een goeie deal!”, zegt 
hij vrolijk terwijl ze hun nieuwe 
woning op een van de tentoon-
stellingsborden aanwijzen. Piet 
gaf aan dat de Klankbordgroep 
veel inspraak had gehad waar-
door ze veel hebben kunnen 
bereiken met elkaar.

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

DE NACHT BEPAALT UW DAG

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM 
MET EEN RUIME COLLECTIE 
BEDDEN, PRACHTIG BEDTEXTIEL 
EN NATUURLIJK BIJPASSENDE 
KUSSENS EN DEKBEDDEN.

WINKEL   
RADING 46 A  
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68
  
SLAAP EXPERIENCE LOODS
(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT
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 Voor een verrassend assortiment:
 - BOERENKAAS
 - NOORD-HOLLANDSE KAAS
 - GEITEN KAAS
 - BUITENLANDSE KAAS
 - MINDER VETTE KAAS
 - MINDER ZOUTE KAAS
 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;
op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef
 www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

Aziatisch Restaurant

Fu
Heeft zijn deuren geopend in

Nederhorst den Berg.
Een nieuwe eigenaar, en nieuwe naam.

Kom eens gezellig bij ons eten,
of geniet van onze heerlijke

afhaal gerechten.

Wij zijn nog op zoek naar personeel 
voor in de keuken, en bediening.

Wil jij naast je studie in een leuk team 
wat bijverdienen, en ben je ouder dan 

16 jaar? Kom dan langs, of bel
06 -119 215 58

Aziatisch Restaurant

Fu
Overmeerseweg 1,

1394 BC  Nederhorst den Berg
0294-251 214

Te huur: sociale huurappartementen 
Vlindertuyn Nederhorst den Berg

Het kleinschalige nieuwbouwproject de Vlindertuyn in Nederhorst den Berg, 
gelegen aan de Vaartweg 18 en 19, heeft twee sociale huurappartementen 
beschikbaar. Gelegen op de begane grond en eerste verdieping en zijn 
circa 50 m2 groot. De huurprijs bedraagt € 763,47 exclusief servicekosten 
per maand. 

De appartementen zijn bestemd voor mensen die een sociale of economi-
sche binding hebben met de gemeente Wijdemeren, dit dient aangetoond 
te kunnen worden. 

Voor meer informatie of aanmelding voor een bezichtiging kunt u contact 
op nemen met Heus Vastgoedbeheer, te bereiken op 
info@heusvastgoedbeheer.nl

Er waait een frisse wind 
door de redactie van uw 
huis-aan-huiskrant

Aanlevering teksten: 
Artikelen mailen naar: redactie@dunnebier.nl
Deadline aanleveren: vrijdag 12 uur
    (in geval van weekendactiviteiten in overleg)
Aanleverformat:  Alleen in Word, alle andere formats
    worden retour gestuurd
Aantal woorden:  max. 300 woorden
Ingezonden brieven: max. 200 woorden, alleen met
    naamsvermelding volgt plaatsing
Eventuele foto(‘s) als bijlage aanleveren, dus niet ín het Word-bestand
Foto’s:    jpeg formaat; minimaal 500 kb.

www.weekbladwijdemeren.nl / www.denieuwsster.nl

Onderstaand de hernieuwde afspraken voor aanlevering tekst(en)
en advertenties

Aanlevering advertenties: 
Advertenties mailen naar: 
advertentie@dunnebier.nl

Deadline aanleveren:
vrijdag 12 uur

Aanleverformat:
Hoge resolutie PDF zonder
snijtekens

Hoofdredacteur: Gert Hagen
Vormgeving:  John Voogd &
   Mariël Dunnebier
UitAgenda:  uitagenda@dunnebier.nl 
Bezorgklachten: bezorging@dunnebier.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Wij bakken voor Oekraïne!

Breekbrood of
trakteergebakje

per stuk € 1,95
Van elk artikel gaat € 1 naar onze

collegabakkerij in Kovcheg
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  
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Beste inwoners,

De hevigheid van de oorlog in Oekraïne neemt steeds meer toe. De beelden die ik elke dag zie in journaals,
kranten en op internet, grijpen me aan. Net als velen van u, heb ik het gevoel dat ik iets moet doen.

Aan de vlaggenstok voor ons gemeentehuis wappert de vlag van Oekraïne. Met die vlag laten we als gemeente,
en als hele samenleving, niet alleen zien dat we achter Oekraïne staan, maar ook dat we klaar staan om ons
steentje bij te dragen. 

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne, hebben we in Wijdemeren ons hart laten spreken. De betrokkenheid, 
barmhartigheid en de wil om iets te betekenen voor alle mensen die huis en haard moesten ontvluchten, vind ik 
overweldigend. Onze inwoners tonen medeleven als het gaat om het lot van de Oekraïners. Ik ben daar ontzettend 
trots op. 

Ik voel, net als u, dat we in Wijdemeren de taak hebben om te helpen. Wij hebben al laten weten dat we Oekraïense 
vluchtelingen gaan opvangen. Waar en hoe, daar kijken we op dit moment naar. 

Voor inwoners van Wijdemeren die mensen uit de Oekraïne in huis hebben genomen, willen nemen, of weten dat 
zij in onze gemeente verblijven, heb ik een oproep. Zorgt u er alstublieft voor dat zij zich inschrijven bij de gemeente.
Dat is ontzettend belangrijk voor als ze nu of later huisvesting, hulpverlening, zorg of een andere vorm van onder-
steuning nodig hebben. 

Laten we als inwoners van Wijdemeren ook de komende tijd zoveel mogelijk hulp bieden, hoe klein of groot deze 
bijdrage ook is, zodat we aan deze vluchtende Oekraïners kunnen laten zien dat ze op ons kunnen rekenen.

Crys Larson
Burgemeester Wijdemeren

>   Verkiezingsavond gemeentehuis

Woensdagavond 16 maart bent u van harte

welkom bij de uitslagenavond in het gemeente-

huis aan de Rading 1 in Loosdrecht. Vanaf 

22.00 uur maken we de voorlopige uitslagen

van de gemeenteraadsverkiezingen bekend 

op partijniveau. Een spannende avond, waar-

in zal blijken hoe de kaarten voor de komende

jaren zijn geschud. Met de lijsttrekkers gaan 

we in gesprek over de campagne en de 

uitslag. Tot dan!  

>   Openbare zitting centraal 
stembureau

Op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur 

komt het hoofdstembureau bij elkaar. De 

uitslag van de verkiezingen wordt dan vastge-

steld, net als de zetelverdeling en de gekozen 

kandidaten.  De openbare zitting is ook digitaal 

te volgen. De link hiervoor wordt nog bekend-

gemaakt. Wilt u liever live aanwezig zijn in het 

gemeentehuis (Rading 1, Loosdrecht)? Dan 

bent u van harte welkom!

>   Zonnepanelen schoonmaken

Wist u dat het voorjaar een goed moment is

om uw zonnepanelen schoon te maken? 

Door vuil en vogelpoep vangen zonnepanelen 

minder licht op, waardoor ze minder goed 

presteren en de opbrengst omlaag gaat. Het 

rendement stijgt circa twee tot drie procent 

na een schoonmaakbeurt. Dit is niet heel veel, 

maar elk procent extra rendement is mooi 

meegenomen.  Wilt u aan de slag om uw

zonnepanelen schoon te maken? Wees er

dan zeker van dat dit op een veilige manier kan. 

Meer tips voor het schoonmaken:

www.duurzaambouwloket.nl. 

>   Energietoeslag

Het kabinet heeft aangekondigd dat er een 

energietoeslag van 800 euro komt voor huis-

houdens met een lager inkomen (op of net

boven het sociaal minimum). De gemeente 

krijgt hier veel vragen over. Het is helaas nog 

niet mogelijk om een aanvraag te doen.

Zodra meer bekend is vanuit de Rijksoverheid 

over de uitvoering van deze regeling, zullen

we deze informatie delen.

Wijdemeren
informeren

Let op de reeën! 
De kans dat u een overstekende ree tegenkomt,

is in deze periode groot. Helaas hebben onze 

boa’s kort achter elkaar al twee dode reeën

aangetroffen langs de Herenweg net buiten 

Ankeveen. Let daarom op de buitenwegen van de 

gemeente extra op en houd u uiteraard aan

de maximumsnelheid.

Bekendmakingen

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

16 maart 2022

Kort

Aanmelden hulpacties 
Oekraïne

#mooiWijdemeren
@amberkoman



De gemeenteraadsverkiezingen zijn 
begonnen. Juist in deze tijd staan we er 
nog eens extra bij stil dat wij in een vrij 
land wonen waar democratie en eerlij-
ke verkiezingen een vanzelfsprekend-
heid zijn. Heeft u nog niet gestemd? Ga 
dit dan zeker doen! Want met uw stem 
heeft u invloed op de partijen die de 
komende jaren de koers in Wijdemeren 
bepalen. U kunt stemmen tot woens-
dag 16 maart, 21.00 uur.

Vergeet niet om uw stempas en identiteitsbewijs 

(paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee te 

nemen naar het stembureau!

Waar kan ik stemmen?
U mag op alle stembureaus binnen de gemeen-

te stemmen. Op 14 en 15 maart zijn drie stem-

bureaus geopend. Op woensdag 16 maart zijn er 

twaalf reguliere stembureaus waar u uw stem uit 

kunt brengen. Deze zijn open van 7.30 tot 21.00 

uur. Een overzicht van alle stembureaus vindt u 

op www.wijdemeren.nl/verkiezingen.

Twee bijzondere stemlocaties
Daarnaast hebben we op woensdag 16 maart 

twee bijzondere stemlocaties ingericht. Stem-

bureaus met iets extra’s! Zo bent u van harte 

welkom om te stemmen bij restaurant Bramber-

gen in ’s-Graveland en daarna op stap te gaan 

met de boswachter. De wandelingen starten om 

10.30 uur, 11.30 uur, 13.30 uur en 15.30 uur. 

En heeft u altijd al eens een kijkje willen nemen 

in Kasteel Nederhorst? Dit is uw kans. Tussen 

9.30 en 12.00 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur 

kunt u de Grote Zaal, bibliotheek en torenka-

mers bezoeken. Het stemmen zelf vindt plaats in 

één van de bijgebouwen op het terrein. 

Deze bijzondere stemlocaties zijn alleen op 

woensdag 16 maart geopend van 9.30 tot 17.30 

uur. 

Zelf niet stemmen?
Heeft u coronaklachten? Of kunt u om een 

andere reden niet zelf stemmen? Vraag dan of 

iemand anders voor u stemt. Vul hiervoor de 

achterkant van uw stempas in en zet een hand-

tekening. Geef een kopie van uw identiteitsbe-

wijs aan hem of haar mee.  Degene die voor 

u gaat stemmen moet zijn stem op hetzelfde 

moment uitbrengen en mag maximaal voor 

twee andere personen stemmen. 

Heeft u al gestemd? 

Wijdemeren
informeren

16 maart 2022

Wilt  u iets te betekenen voor de ouderen 
in Wijdemeren? King Arthur Groep zoekt 
vrijwilligers voor een project van de Ont-
Moet-groep. 

De Ont-Moet-groep (OG) in de Emtinckhof 

is een plek waar mensen met beginnende 

vergeetachtigheid elkaar wekelijks ontmoeten, 

dingen met elkaar delen en doen, hun vragen 

en onzekerheden bespreken en waar soms 

nieuwe vriendschappen ontstaan. Voor dit 

project zoekt de King Arthur Groep mensen die 

zich voor langere tijd aan een deelnemer van de 

Ont-Moet-groep willen verbinden, bijvoorbeeld 

als wandel-, (duo)fiets- of zwemmaatje, of om 

samen naar de bibliotheek, film of markt te gaan. 

Hoe werkt het?
Na een eerste gesprek en kennismaking, be-

palen u en de gesprekspartner met elkaar of dit 

project iets voor u is. Voordat u vrijwilliger kunt 

worden, volgt u drie trainingsbijeenkomsten 

over beginnende dementie vanuit de opleiding 

van de King Arthur Groep. Na deze training kun-

nen vrijwilligers en OG-deelnemers als maatjes 

aan elkaar ‘gekoppeld’ worden. De data van 

de eerstvolgende trainingsbijeenkomsten zijn: 

donderdag 24 en 31 maart en donderdag 14 

april van 12.00 tot 16.00 uur in de Grote Zaal van 

de Emtinckhof, Eikenlaan 51 in Loosdrecht. 

Aanmelden
Zou u zich als vrijwilliger willen inzetten? Neem 

dan contact op met Claudia Perin (King Arthur 

Groep) via telefoonnummer 06 12 16 66 84 of 

via OGLoosdrecht@kingarthurgroep.nl.

Gezocht: vrijwilliger voor mensen met beginnende dementie!

Registratie van Oekraïnse 
vluchtelingen
We gaan alle vluchtelingen registeren om ervoor 
te zorgen dat we ze kunnen helpen met zorg, 
onderwijs, werk en inkomen. 

Kent u vluchtelingen of biedt u vluchtelingen een dak 

boven het hoofd? Laat hen weten dat ze zich moeten 

inschrijven bij de gemeente. 

Ze kunnen zich melden door een e-mail te sturen naar 

oekraine@wijdemeren.nl met daarin een contactper-

soon met naam, telefoonnummer, e-mailadres en het 

aantal personen dat zich komt inschrijven. Zij ontvangen 

vervolgens een uitnodiging van de gemeente.

Vragen of zorgen?
De informatie op onze website wordt regelmatig 

bijgewerkt. Heeft u een vraag over hulp of opvang van 

Oekraïense vluchtelingen in Wijdemeren en vindt u het 

antwoord hier niet? Mail uw vraag naar

oekraine@wijdemeren.nl.

Aanmelden hulpacties 
Het is hartverwarmend om te zien hoe groot de bereid-
heid is onder inwoners, organisaties en bedrijven in de
gemeente om Oekraïense oorlogsvluchtelingen te
helpen.

Het aantal hulpacties en inzamelingen groeit snel.

Om inwoners te informeren en om initiatiefnemers met

elkaar te verbinden, houden we op onze site een overzicht

bij van hulpacties.

Organiseert u ook een actie? Geef het aan ons door via

oekraine@wijdemeren.nl

Wij zetten het dan op onze website.

Veilige particuliere
opvang

Om op een veilige manier gebruik 
te kunnen maken van particuliere 

opvang werken het Rode Kruis, VluchtelingenWerk 
Nederland en het Leger des Heils samen aan het
werven, screenen en begeleiden van gastgezinnen
en/of woonruimte voor gemeenten.

De organisaties hebben een betrouwbaar netwerk van partner-

organisaties en voldoende personeel en vrijwilligers die de 

taken op korte termijn kunnen uitvoeren. Voor meer informatie 

over het opvangen van vluchtelingen (als particulier) verwijzen 

we u graag naar www.vluchtelingenwerk.nl. 

Vluchtelingen 
in huis?
Laat het ons 
weten
Heeft u op dit moment vluchtelingen uit 
Oekraïne opgevangen of heeft u concrete 
plannen om vluchtelingen op te gaan 
vangen, dan kunt u dit bij de gemeente 
melden.

Dat doen we om zicht te hebben op het aantal 

vluchtelingen en opvangplekken in onze

gemeente. Stuur een e-mail naar

oekraine@wijdemeren.nl. 
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Stichts End 57: vervangen voorzetramen, 

   zaakkenmerk Z.71032 (06.03.22)

- Stichts End 59: plaatsen raamkozijn zijgevel, 

   zaakkenmerk Z.71121 (09.03.22)

Breukeleveen
- Herenweg 47: bouwen botenhuis,

   zaakkenmerk Z.71118 (09.03.22)

’s-Graveland
- Noordereinde 317: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.71023 (04.03.22)

Kortenhoef
- Moleneind 12: bouwen woning,

   zaakkenmerk Z.71106 (09.03.22)

- Oranjeweg 13: maken uitweg,

   zaakkenmerk Z.71031 (06.03.22)

- Oranjeweg 72: vervangen aanbouw en 

   verbreden dakkapel voorzijde,

   zaakkenmerk Z.70911 (28.02.22)

Loosdrecht
- Drie Kampjes 21: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.70875 (28.02.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 44: verbouwen

   woning, zaakkenmerk Z.70910 (28.02.22)

- voor Oud-Loosdrechtsedijk 126: bouwen 

   woning, zaakkenmerk Z.70867 (25.02.22)

- Veendijk 22h: maken opbouw op een bun-

   kerstation, zaakkenmerk Z.71084 (08.03.22)

- Vrijheid 84: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.70983 (02.03.22)

Nederhorst den Berg
- Lijsterlaan 43: plaatsen dakkapel achterzijde, 

   zaakkenmerk Z.70985 (02.03.22)

- Wilgenlaan 23: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.71002 (03.03.22)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

telefoonnummer 14 035. U kunt geen

bezwaar maken tegen een aanvraag

omgevingsvergunning.  

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Kortenhoef
- Bernard van Beeklaan 101: plaatsen

   dakkapel, zaakkenmerk Z.70018 (28.02.22)

- Kortenhoefsedijk 62: realiseren dakopbouw

   en plaatsen dakkapel, zaaknummer Z.68206 

   (04.03.22)

- Roerdomplaan 9: doorbreken draagmuur, 

   zaakkenmerk Z.70191 (02.03.22)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 146 t.h.v. H5: 

   vervangen beschoeiing, zaakkenmerk 

   Z.68874 (08.03.22)

- Rading 52: plaatsen dakkapel en nok-

   verhoging, zaaknummer Z.70388 (07.03.22)

- Vuntuslaan 20: plaatsen dakopbouw 

   met nokverhoging, zaakkenmerk Z.69067 

   (24.02.22)

Nederhorst den Berg
- Anton Mauvelaan 12: plaatsen dakkapel, 

   zaaknummer Z.70253 (04.03.22)

- Dammerweg 8: plaatsen zonnepanelen, 

   zaaknummer Z.70322 (09.03.22)

- Johannes Bosboomlaan 9 en 11: vervangen 

   dakkapel, zaakkenmerk Z.70497 (28.02.22)

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a: aanleggen 

   platformen en wijzigen steigers,

   zaakkenmerk Z.69458 (24.02.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 287b: bouwen twee 

   geschakelde woonboten, zaakkenmerk 

   Z.69248 (28.02.22)

>  Besluit omgevingsvergunning 
en besluit hogere grenswaarde 
Dammerweg 11-12, Nederhorst 
den Berg

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren

maken bekend dat zij met toepassing van 

artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o, van de

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo), een omgevingsvergunning hebben

 verleend voor het afwijken van het bestem-

mingsplan ‘Kern Nederhorst den Berg’ voor

het bouwen van twee gestapelde energie-

neutrale woningen op het perceel

Dammerweg 11 en 12 in Nederhorst den Berg.

Het college heeft daarnaast voor deze woningen,

gelet op artikel 3:12 van de Algemene wet 

bestuursrecht en artikel 110c van de Wet ge-

luidhinder, hogere grenswaarden vastgesteld.

Tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergun-

ning, het ontwerpbesluit hogere grenswaarde 

en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen

zijn geen zienswijzen ingediend. 

Inzage
De besluiten liggen vanaf 17 maart 2022 

gedurende zes weken ter inzage op het 

gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht. 

Op verzoek sturen wij u de stukken toe.

Hiervoor kunt u een mail sturen aan

info@wijdemeren.nl

Het besluit omgevingsvergunning, met

planidentificatienummer:

NL.IMRO.1696.OVDamwg11122021-va01, is 

ook te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl 

door te zoeken op Dammerweg 11 of 12. 

Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u 

tegen het besluit omgevingsvergunning beroep 

indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, 

Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Tegen het besluit hogere grenswaarde kunt 

u beroep indienen bij de Raad van State, 

afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 

2500 EA ’s-Gravenhage.

>  Ontwerpbesluit op aan-
vraag omgevingsvergunning 
Oud-Loosdrechtsedijk 36a
Loosdrecht 

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren

maken bekend dat zij met toepassing van 

artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o, van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo), het voornemen hebben om een 

omgevingsvergunning te verlenen voor het 

afwijken van het bestemmingsplan ‘Loosdrecht-

landelijk gebied noordoost 2012’ voor het 

oprichten van een minicamping aan de 

Oud-Loosdrechtsedijk 36a, Loosdrecht.

Op 9 februari 2022 heeft de gemeenteraad 

een verklaring van geen bedenkingen

afgegeven voor bovengenoemd plan.

Inzage
De ontwerpbesluiten liggen vanaf 17 maart 

gedurende 6 weken ter inzage. U kunt het 

ontwerpbesluit omgevingsvergunning inzien 

op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken 

op Oud-Loosdrechtsedijk 36a Loosdrecht. 

Het planidentificatienummer is:

NL.IMRO.1696.OV03OLD36a2022-on01.

Eventueel kunt u een afspraak maken voor het 

inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt 

u een schriftelijk zienswijze op het ontwerp-

besluit omgevingsvergunning indienen bij het 

college van burgemeester en wethouders van 

Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

Een zienswijze op het ontwerpbesluit verklaring 

van geen bedenkingen kunt u indienen bij de 

gemeenteraad van Wijdemeren, Postbus 190, 

1230 AD Loosdrecht.

U kunt zienswijzen ook mondeling indienen. 

Hiervoor kunt u een afspraak maken door te 

bellen naar telefoonnummer 14 035.

>  Voornemen ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
personen (BRP)

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47

van de wet Basisregistratie Personen (BRP)

zijn inwoners verplicht hun verhuizing door 

e geven en inlichtingen te verstrekken.

Van onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben wij 

geen aangifte van verhuizing ontvangen.

Op grond van artikel 2.22 van de wet BRP 

heeft het college van burgemeester en wet-

houders het voornemen het adres ambtshalve 

te wijzigen in de Basisregistratie.

Het betreft de volgende personen:

• H. Olivares Rider, geboren 17-09-1987,

   per 11-02-2022 naar Spanje   

• H. Atta, geboren 07-02-1973, per 17-02-2022

   Land Onbekend

• C. Smith, geboren 05-10-2000,

   per 17-02-2022 naar Zuid-Afrika   

Staat uw naam hierboven of weet u waar 

bovenstaande personen verblijven, neem

dan contact op de gemeente Wijdemeren

via telefoonnummer 14 035 of mail naar

burgerzaken@wijdemeren.nl.

Bouwen en wonen Persoonsregistratie

Disclaimer
Vanaf 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties van kracht.

Dat houdt in dat alle officiële bekendmakingen digitaal 

gepubliceerd moeten worden. Kijk hiervoor op

www.wijdemeren.nl/bekendmakingen. De bekendmakingen 

blijven we publiceren in Wijdemeren Informeren, maar deze 

vorm is niet meer rechtsgeldig. 

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op afspraak, 

inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de administratie 

van het Fysiek Domein, tel. 14 035.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit kunt u 

een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders 

(postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. Het 

indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking treden 

van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de rechter op korte 

termijn noodzakelijk? Dan kunt u een voorlopige voorziening 

aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank 

Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 

voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit 

kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders 

(postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak hiervoor 

een afspraak met de administratie van het Fysiek Domein,

tel. 14 035. Het indienen van een zienswijze is vereist om later 

beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzenden 

van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 

rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 

o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) 
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Peter’s Borrels Foodtruck
WIJDEMEREN
Heeft u iets te vieren? Dan 
is PETER’S BORRELS 
FOODTRUCK misschien 
wel iets voor u! 

We maken uw feestje in 1 keer 
compleet met onze Foodtrucks 
met: cocktails, hapjes, BBQ, 
pizza’s, partytent, muziek en 
niet te vergeten fantastische 
bediening. 

Oprichtster Emely Vree is ruim 
2 jaar geleden, samen met 
Lisa Torsing en Dominique 
den Hartog, Peter’s Borrels 
begonnen. Het begon allemaal 
met de eerste cocktailtruck, de 
Fiat 900, die haar vader, Peter 
Vree, helemaal zelf heeft om-
gebouwd. 

We serveren niet alleen cock-
tails uit onze truck, maar ook 
tapbier, wijn, fris, prosecco en 
mixdrankjes. 

Al snel kregen we aanvragen 
voor eten, dus truck nummer 
2 kwam erbij. Opnieuw een 
Fiat 900, maar dan met BBQ 
erop. Daarmee maken wij de 

lekkerste broodjes beenham 
met honing/mosterddressing, 
kippendij saté, hamburger/ve-
gaburgers, braadworst en hot-
dogs dus voor ieder wat wils!
 
Inmiddels hebben we er ook 
nog een steenoven pizzakar 
bij en bereiden wij de lekkerste 
pizza’s. 

Onze kracht is dat we naar de 

gasten toekomen, niet alleen 
met de foodtrucks, maar ook 
met het eten en drinken.

U hoeft dus niet in de rij te 
staan. Bent u enthousiast en 
wilt u ons boeken? Dat kan! 
Mail naar info@petersborrel.nl 
of bel 06 53 78 44 52 
Volg ons op instagram:
peters_borrels_foodtruck 

   

Chantal Smolders kiest het ruime sop
WIJDEMEREN
De filmreeks ‘Geef me de 
5’ waar leden van Onder-
nemend Wijdemeren zich 
aan je voorstellen, werd 
op de 2e woensdag van de 
maand maart voortgezet 
door Chantal Smolders. Zij 
en haar man Walther zijn 
sinds 2000 eigenaar van 
‘Gebak van Smolders’ en 
houden als volgende ge-
neratie het ambachtelijke 
bakken in ere van hun fa-
miliebedrijf dat al meer dan 
60 jaar bestaat.

In deze aflevering vertelt 
Chantal over haar bedrijf, over 
de beroemde gevulde appel-

bollen én waarom zij er voor 
koos om de opnames te ma-
ken aan boord van een schip. 
Vind je het leuk om de afleve-
ring te bekijken, ga dan naar 

ondernemendwijdemeren.nl 
en hoor ook welke onderne-
mer Chantal uitnodigt voor de 
volgende aflevering van ‘Geef 
me de 5’.

   

GooiTV
REGIO
De programmering van 
woensdag 16 maart

Vanwege de gemeenteraads-
verkiezingen heeft GooiTV 
een aangepast programma. 
Op woensdag 16 maart van-
af 20.30 presenteert Ruud 

Bochardt de uitslagen van 
de verkiezingen. Deze wor-
den geanalyseerd en becom-
mentarieerd door Nen van 
Ramshorst, oud wethouder in 
Bussum en Els Kruijt, oud-po-
liticus in Wijdemeren. Een dag 
later, op donderdag 17 maart, 
is er een terugblik op de uit-

slagenavond. Samen met een 
muziekprogramma wordt dat 
doorlopend herhaald. Voor 
diegenen die kijken via Ziggo: 
GooiTV is te vinden op ka-
naal 48. Via KPN is dat kanaal 
1432. Via T-Mobile is dat ka-
naal 842.

• Warmtepompen
• Airconditioning
•  Warm(tap)water installaties
• Duurzame installaties

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

• Airconditioning
• Warmtepompen
• Warm (tap) water installaties
• CV/klimaattechniek
• Service en onderhoud

Bent u op zoek naar diverse soorten zand, Bent u op zoek naar diverse soorten zand, Bent u op zoek naar diverse soorten zand, Bent u op zoek naar diverse soorten zand, 
(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?

Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?

Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water? Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water? Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water? Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water? 

Gaat u verbouwen en wilt u een afvalcontainer huren?

Bestel op onze website of neem contact op.Bestel op onze website of neem contact op.Bestel op onze website of neem contact op.Bestel op onze website of neem contact op.
www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451
Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30

en op zaterdag van 8:00 tot 12:30en op zaterdag van 8:00 tot 12:30en op zaterdag van 8:00 tot 12:30en op zaterdag van 8:00 tot 12:30

Al 70 jaar gevestigd op de Al 70 jaar gevestigd op de Al 70 jaar gevestigd op de 
Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.
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Diepte-interview

Vergroeid in Wijdemeren: Joop Glijn
Een blik op onze gemeente en haar 

geschiedenis door een

inwoner van Wijdemeren

Door: Sarah Cuiper

De wortels van Joop Glijn 
liggen in Wijdemeren. Met 
alle dorpen heeft hij wel 
een connectie. Zo is hij 
opgegroeid in Ankeveen, 
heeft hij jarenlang de voor-
zittersrol van Sportvereni-
ging ’s-Graveland vervuld 
en was hij lid bij de toneel-
vereniging DSO in Korten-
hoef. Ook heeft hij lange 
tijd verslag gedaan van het 
nieuws in de dorpen voor 
de Wie, Wat, Waar en la-
ter Weekblad Wijdemeren; 
kortom Joop Glijn heeft 
heel veel gedaan in en voor 
de dorpen in Wijdemeren 
en is een ware alleskunner.

Deze alleskunner heeft een 
fijne jeugd gehad in Ankeveen 
aan de Herenweg: “Als ik ’s 
morgens wakker werd en het 
had gevroren, dat blies je het 
ijs van de ramen en dan zag 
ik dat de polder tegenover ons 
helemaal wit was. De sloten 
waren dan dichtgevroren en 
dan vlogen we naar buiten om 
te schaatsen.” Later is hij van 
de Herenweg verhuisd naar 
de Julianaweg met zijn vrouw, 
waar hij nog steeds woont. “Via 
mijn werkgever destijds bij de 
bank kreeg ik te horen dat er 
een woning vrij kwam en of ik 
interesse had. Nou, het was 
alsof ik in de hemel terecht 
kwam. Het was toentertijd ook 
al lastig om een huis te krijgen 
en ik stond al langere tijd inge-
schreven als woningzoekende. 
Mijn vrouw en ik hebben hier 
heerlijk gewoond en zij was 
ook dol op dit huis.”

Omdat Joop al zolang wonend 
en actief is in Wijdemeren, 
heeft hij de omgeving ook zien 
veranderen: “Het is een prach-
tige gemeente, eigenlijk voel je 
dat niet als je er opgegroeid, 
bent, maar toen ik nog voor-
zitter van S.V. ’s-Graveland 
was, had ik een gesprek met 
een echtpaar op de fiets die 
me dat deden beseffen. Die 
fietsers hadden net een grote 
ronde gemaakt door de om-
geving en waren even op het 

terras gaan zitten 
bij de voetbalclub. 
Ik kwam daar om 
het hek te sluiten, 
want dat stond 
per ongeluk nog 
open en toen zag 
ik hen zitten. Zij wa-
ren zó onder de indruk van de 
gemeente en de natuur, zeiden 
ze tegen mij. Toen realiseerde 
ik me dat ik erg veel geluk heb 
gehad hier te kunnen opgroei-
en. Aan de omgeving is weinig 
veranderd, maar wat ik de laat-
ste jaren zie, is dat de cultuur 
helaas verdwijnt en het leven 
sneller wordt. Het deed me 
dan ook veel pijn toen theater 
de Dobber in Kortenhoef werd 
verkocht aan een commerciële 
organisatie. Gelukkig hebben 
we nog wel leuke evenemen-
ten zoals het voetvolleybal in 
de zomer.”

Dat Joop de cultuur mist, is 
niet gek, één van zijn passies 
is toneel. Zowel regisseren als 
zelf op de planken staan. Bij 
het regisseren lette hij nauw 
op het uitzoeken van mooie 
stukken en of de rollen goed bij 
zijn spelers pasten. Als toneel-
speler heeft hij allerlei soorten 
rollen op zich genomen. “Ik 
ben in mijn pubertijd begonnen 
met spelen bij een klein to-
neelclubje in Ankeveen. In het 
Wapen van Ankeveen deden 
we de voorstellingen. In 1957 
ben ik overgestapt naar DSO, 
dat was een grotere toneel-
vereniging en toen had ik het 
toneelspelen echt te pakken.” 
Zijn specialiteit lag in het spe-
len van blijspelen en kluchten, 
twee genres waarin timing en 
humor cruciaal zijn. Die humor 
heeft hij van zijn moeder. “Mijn 
moeder zat bij de zangvereni-
ging Crescendo, en iedereen 
kreeg daar de slappe lach door 
haar opmerkingen. Zó erg, dat 
er weinig van zingen kwam. Tij-
dens de oorlogsjaren heeft ze 
ook met veel humor het gezin 
bij elkaar weten te houden. Van 
mijn vader heb ik geleerd om 
hard te werken en dat je ver-
antwoordelijkheden hebt ten 
opzichte van je werkgever.”
Na 60 jaar op de planken te 

hebben gestaan, heeft Joop 
negen jaar geleden een stapje 
teruggedaan wat betreft het to-
neelspelen. Zijn laatste avond-
vullende voorstelling was ‘Gou-
we Handjes’, een tragikomedie 
waarin hij een succesvolle za-
kenman speelde. Het was een 
mooi afscheid destijds. Als 
Joop terugkijkt op zijn andere 
toneelvoorstellingen sprongen 
er twee tussen uit: “Ik heb aan 
de voorstelling ‘Zondagskinde-
ren’ met Ben Meershoek een 
plezierige herinnering, voorna-
melijk omdat het wat serieuzer 
en emotioneler was dan dat 
ik gewend was. Ook het stuk 
‘Tante van Charlie’ is hem bij-
gebleven, want daarbij was het 
lachen, gieren brullen. Ik trans-
formeerde mij van huisknecht 
naar de tante.” Dat Joop zijn 
verdiensten op het gebied van 
toneel niet onopgemerkt zijn 
gebleven, blijkt onder andere 
uit de zilveren erepenning van 
Wijdemeren, de Acteursprijs 
van de Gooi-en Eemlander en 
het feit dat hij zelfs is benoemd 
tot Ridder in de orde van Oran-
je Nassau.

In verband met de Coronapan-
demie en het overlijden van 
zijn vrouw is Joop de afgelopen 
periode minder actief geweest. 
Wel haalt hij nog veel rust en 
plezier uit schilderen. “Toen ik 
begon met schilderen was dat 
met aquarelverf, maar dat was 
heel lastig. Dus als ik dan na 
mijn schilderles naar huis fiets-
te, gooide ik nog wel eens een 
schilderij in de Vaart omdat ik 
niet tevreden was met het re-
sultaat.” Inmiddels heeft hij het 
aquarelleren beter onder de 
knie, maar ook maakt hij acryl- 
en olieverfschilderijen. Hij 
hoopt hier nog lange tijd mee 
door te kunnen gaan. Gelukkig 
belanden zijn schilderijen te-
genwoordig niet meer expres 
in de sloot.

Leven na de storm
De stilte na de storm is altijd 
spannend. Langzaam vult 
onze team-app zich met fo-
to’s van natuurgebieden waar 
het is misgegaan. Ook van de 
ledenservice van Natuurmo-
numenten krijgen we locaties 
door waar Corrie, Dudley of 
Eunice flink hebben huisge-
houden. Langs de Spiegelplas 
zijn bomen over het Googpad 
gewaaid, halverwege de Dam-
merkade liggen twee bomen 
horizontaal,  op  de Lambertsz-
kade moeten vijftien bomen 
geruimd worden en sommige 
rietschermen in de eendenkooi 
Breukeleveen hebben de zwa-
re windstoten niet overleefd. 
De ondernemer op Fort bij Nig-
tevecht stuurt een filmpje van 
de populieren op het buitenfort. 
Verdrietige beelden!

De ravage na een storm is 
geen prettig gezicht. Ondanks 
het verlies van veel -soms 
monumentale- bomen en het 
zware opruimwerk met motor-
zagen, kunnen stormen echter 
ook een positieve kant hebben. 
Je zou het niet zeggen, maar 
een flinke storm is een verjon-
gingskuur voor een bos. Als 
door een storm een aantal bo-
men sneuvelt, ontstaat er vaak 
een open plek in het bos. Een 
plek waar meer zon kan komen 
en waar zaden in de grond de 
kans krijgen om uit te groeien. 
Ook jonge boompjes krijgen 
door het wegvallen van de 
grote reuzen meer ruimte om 
volwassen te worden. Als zo’n 
stormgat in een eentonig pro-
ductiebos vol naaldbomen valt, 
is het helemaal goed nieuws. 
Omdat de zaden in de bosbo-
dem afkomstig kunnen zijn van 
veel verschillende planten is er 
eindelijk een kansje op meer 
biodiversiteit!

Een ander stormachtig voor-
deeltje is dood hout. Niet om 
de houtkachel mee op te sto-
ken, maar om lekker te laten 
liggen of te laten staan. Dood 
hout doet leven! Het blijkt dat 
maar liefst tien procent van alle 
diersoorten op land afhankelijk 
is van dood hout. Sommige 
beestjes leven van, op of in lig-
gend hout, dat behoorlijk voch-

tig is, en anderen prefereren 
het drogere staande dood hout.

Dat begint al als een afgebro-
ken tak of omgewaaide boom 
nog nauwelijks de bodem heeft 
bereikt. Tijdens zijn leven be-
schermt een boom zichzelf met 
afweerstoffen tegen schimmels 
en insecten. Die stofjes zijn ook 
na het omvallen nog eventjes 
actief: alleen gespecialiseerde 
indringers als spint- en pracht-
kevers weten de weg door de 
boomschors te vinden. Door 
gangetjes te maken, snijden 
zij de sapstroom van de boom 
af, die vervolgens een langza-
me dood sterft. Dit is het ideale 
moment voor allerlei wespen, 
kevers en torren om de boom in 
te kruipen en te profiteren van 
de aanwezige suikers. Naar-
mate de boom verder vergaat 
en vermolmt komen steeds 
meer minuscule diertjes op het 
dode hout af. Ook schimmels, 
met of zonder paddenstoelen, 
vinden in deze fase hier een 
goede voedingsbodem.

De dode bomen die nog over-
eind staan, krijgen weer een 
nieuwe functie als goede roffel-
plek of woonplaats voor spech-
ten. Later zal het hol misschien 
een onderkomen zijn voor een 
boommarter of zomerhangplek 
voor vleermuizen worden. En 
achter de loslatende schors 
kunnen boomkruipers nestelen 
of insecten zich verstoppen. 
Natuurmonumenten laat op 
zoveel mogelijk plekken dood 
hout liggen. Voor de gesneu-
velde bomen in de Vechtplas-
sen betekenen de stormen dan 
ook geen afscheid. Sterker 
nog: het feest van het leven 
kan beginnen!

Natuurmomenten
van de boswachter

Olga Ekelenkamp
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Lindelaan 8 te Loosdrecht  
ariedekloetuitvaartverzorging.nl 24 uur per dag bereikbaar

06 1035 8100

Persoonlijke & 
        eigentijdse benadering

UITVAARTVERZORGING

• 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

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

Tweede Loswal 12A Hilversum • Tel 035-6281965

Bedankt

Voor alle mooie woordenVoor alle mooie woorden
Voor alle medelevenVoor alle medeleven

Voor alle mooie bloemenVoor alle mooie bloemen
Voor uw steunVoor uw steun

Na het overlijden vanNa het overlijden van

Henk de Boer
Het doet ons beseffen dat Henk niet alleen voor ons, maar ook voor anderen veel heeft betekend.Het doet ons beseffen dat Henk niet alleen voor ons, maar ook voor anderen veel heeft betekend.Het doet ons beseffen dat Henk niet alleen voor ons, maar ook voor anderen veel heeft betekend.

Nelly en kinderen, Andre en Petra, Jessica en Jan en alle kleinkinderen.Nelly en kinderen, Andre en Petra, Jessica en Jan en alle kleinkinderen.Nelly en kinderen, Andre en Petra, Jessica en Jan en alle kleinkinderen.

Directie en medewerkers Directie en medewerkers 
H. de Boer Muiderberg B.V.H. de Boer Muiderberg B.V.

FAMILIEBERICHTEN

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

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

Weesp. Tel. 0294-418722

Uw kapster aan huis! 
06-37445476 

www.heleenshairstyling.nl

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

www.huart.nl
035-6857850

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer,

reparatie, uitbreiding, installatie
onderhoud, virus verwijderen

en nog veel meer. Stichts End 28
Ankeveen, Tel:035-6560059,

@:info@harrit.eu

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel 06-54674677 of

035-6566623

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Div. Ontspanningsmassages

Klachtgericht of DUO
www.donnalife.nl

06-27484142

Aangeboden: Hulp in de
Huishouding. 06-30235649

Goede referenties

Wie heeft op 18-12-21 de 
ambulance gebeld toen ik 
onwel ben geworden bij de

poulier op de Meenthof?
Elly Bierhorst
035-6562378

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

blijvend contact 0612227976
info@lottevanaerle.nl

Huishoudelijke hulp voor 
één keer per maand om 
samen door het huis te 

gaan in Nederhorst 3 uur

Paardencoachjeugd.nl 
Hulp met paarden

Humanitas \’tGooi zoekt 
dringend vrijwilligers 

voor Vriendschappelijk
Huisbezoek in Nederhorst

Kortenhoef Loosdrecht
tgooi@humanitas.nl of

035-6286093

Aangeboden : Hulp in de
Huishouding. 06-30235649

Goede referenties.

RunderLust / Lokaal vlees
Open; zat. 11 tot 15 uur

www.runder-lust.nl 
ook kaas/zuivel/chocola

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

blijvend contact 0612227976
info@lottevanaerle.nl

H.van Gelderen 0651406217
sinds 1963 uw vertrouwen

www.woningontruiming.com

Sloep & trailer te koop 
Mythos 420, 06-53245354 

of reeker@ziggo.nl

Personeel gezocht Partime 
hulp voor de Worstmakerij 

Han Janmaat in NdB. Goed te 
combineren met je Studie.

Tevens zoeken wij een flinke
Hulp voor diversen werkzaam-

heden om, en rond het huis.
Voor info: 06 83583701

Te koop mooi beuken
Openhaardhoud per m3

Gratis bezorgd in Wijdemeren
Tel: 06 575 651 03

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

Kijk op www.dbhome.nl

V 

V

db
Dunnebier Home biedt een prachtige collectie prints, posters en

muurstickers, waarmee elke ruimte eenvoudig en smaakvol te ‘stylen’ is.‘

25%
zomerkorting

gebruik code 

zomer/zz
geldig t/m

31-08-2021

Boeken, Baby- & 
kindercadeautjes

Elke 1e & 3e zaterdag 
van de maand

Willie-Dasplein, 
Nederhorst den Berg

www.deboektique.nl



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

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland 

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

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

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

06-53420733   
Uw zitadviseur: Roel Brouwer

Ontvang tot € 650,- terug
voor uw oude stoel of bank!*

Bĳ  aankoop van een Easysit. Actie verlengd t/m woensdag 23 maart!

INRUILKORTING XL
| dé zitspecialist van Nederland 

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

INRUILKORTING XL

Bezoek onze showroom of bel:

088-6220220

Showroom Hilversum 
Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX  

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

EasysitPrimeur!

Bespaar t/m 9 januari veel geld: 
Easysit betaalt 

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

showroom en profi teer! Relaxstoelenshowroom en profi teer!

Comfortbanken

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

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

Gratis het beste zitadvies Snelle of directe levering

Maatwerk uit eigen fabriek Geen aanbetaling nodig

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

Bezoek de Stressless Comfort Studios 
in de showrooms Barneveld en Hilversum

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

3772 MP Barneveld

Easysit Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a

1216 BX Hilversum

De Briellaerd

easysit
DAN ZIT JE GOED!Havenkwartier

Easysit DS17

Ontdek de drie werelden van Easy Sit

Thuisdemonstratie?

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

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

Easysit D112Easysit A90Easysit Napels

Comfortbanken RelaxstoelenSta-op stoelen

Kom deze dagen 
voor advies naar
de showroom!

13
december

14
december

15
december

17
december

18
december

19
december

Bel voor 
een GRATIS 

afspraak
088-6220220

een GRATIS 

088-6220220

Kom naar één van onze showrooms of bel 

per levensjaar

€ 5,-
korting!* 

Profiteer zes dagen lang van
leeftijdskorting!

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

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

Kunt u niet komen? 
Bel voor een gratis 
thuisdemonstratie

088 - 6220220
Easysit A600

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

op maat met de juiste balans 

en vormgeving. Onze ervaren 

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

● Maatwerk uit eigen fabriek

 Dé specialist in comfortabel zitmeubilair op maatDé specialist in comfortabel zitmeubilair op maatDé specialist in comfortabel zitmeubilair op maatDé specialist in comfortabel zitmeubilair op maatDé specialist in comfortabel zitmeubilair op maat

  De beste hulpmiddelen, zoals een sta-opfunctieDe beste hulpmiddelen, zoals een sta-opfunctieDe beste hulpmiddelen, zoals een sta-opfunctieDe beste hulpmiddelen, zoals een sta-opfunctieDe beste hulpmiddelen, zoals een sta-opfunctieDe beste hulpmiddelen, zoals een sta-opfunctie

  Veel maten sta-op stoelen direct leverbaarVeel maten sta-op stoelen direct leverbaarVeel maten sta-op stoelen direct leverbaarVeel maten sta-op stoelen direct leverbaarVeel maten sta-op stoelen direct leverbaar  Veel maten sta-op stoelen direct leverbaar  

  Wij hanteren altijd de richtlijnen van het RIVMWij hanteren altijd de richtlijnen van het RIVMWij hanteren altijd de richtlijnen van het RIVMWij hanteren altijd de richtlijnen van het RIVM

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

Een Easysit sta-opstoel 
al vanaf € 895,-

VASTE LAGE ACTIEPRĲ S!

Easysit B80

Heel veel 
stoelen en 

banken

DIRECT
LEVERBAAR

Easysit F45Easysit DS703

Easysit F30 Easysit DS40

Easysit D65

Easysit A160

De nieuwste
collectie 
stoelen is 
binnen!

Easysit D72
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Loosdrechters op weg naar Oekraïne

LOOSDRECHT
Koen van Praag postte op 
Facebook een idee om met 
goederen naar de Pools- 
Oekraïnse grens te gaan 
en met vluchtelingen terug 
naar Loosdrecht te komen. 
Hiervoor had hij een aan-
tal mensen en goederen 
nodig. Onder anderen een 
tweetal verpleegkundigen, 
een tolk, drie chauffeurs 
voor een bus en een hele 
lijst met goederen die goed 
van pas konden komen in 
een opvang voor vluch-
telingen. Dus vertrokken 
Loosdrechters Koen van 
Praag, Jan Bodaar en Henk 
van Nieuwamerongen don-
derdagnacht om 00.00 uur.

Een touringcar en een bestel-
bus vol met goederen voor de 
vluchtelingen deed er 22 uur 
over om de grens te bereiken. 
Daar aangekomen zijn ze met 
4 man in de bestelbus naar de 
opvang voor vluchtelingen ge-
reden. 

Via een Oekraïnse kennis was 
er contact met een coördinator 
van een hulporganisatie. Met 
hem was afgesproken dat er 
vanuit Lviv 30 vluchtelingen 
naar de grens met Polen ver-
voerd zouden worden. Alle 
afspraken en plannen veran-
derden elk moment. Zo kwa-
men er door problemen met 
reispapieren niet 30 maar 16 
mensen vanuit Lviv. Omdat ze 
niet met een halflege bus terug 

wilden zijn ze in het vluchtelin-
genopvangkamp op zoek ge-
gaan naar 14 mensen die met 
hen mee wilden reizen naar 
Nederland. Dat was nog niet 
gemakkelijk, met kartonnen 
borden met Amsterdam en 
Holland erop hebben ze men-
sen gewekt om te vragen of 
ze mee wilden gaan. Uiteinde-
lijk hebben ze het voor elkaar 
gekregen om 14 mensen erbij 
te krijgen. Een volle bus met 
twee oudere mannen en vrou-
wen en kinderen. Ontheemd 
en zonder bezittingen behal-
ve de kleding die ze droegen 
bij het vluchten en een klein 
koffertje. Ze kwamen uit Kiev, 
Charkov, Marioepol en Zapo-
rizja. Onderweg kwamen de 
Nederlanders een verstekeling 
tegen in de bus. Een katje was 
door een 8-jarig meisje onder 
haar jas de bus in gesmok-
keld. Aanvankelijk waren de 
vluchtelingen argwanend en 
gespannen maar in de loop 
van de reis ontstond er een 
ontspannen sfeer. Onderweg 
werd duidelijk dat ze door 
Hilversum met open armen 
zouden worden opgevangen 
in hotel Laapershoek. Daar 
kwam ze zaterdagnacht rond 
half één aan. De Oekraïnse 
mensen werden daar hartelijk 
ontvangen met presentjes, 
een schoon bed en een eigen 
douche.

Negen mannen (Jan, Robert, 

Marly, Koen, Henk, Denys, 
Marcel, Wart en Bart) die el-
kaar op woensdagavond 10 
minuten voor vertrek voor het 
eerst ontmoeten, zijn een ge-
stroomlijnd team gebleken. 
Onder leiding van Koen van 
Praag hebben ze een hell of 

a job gerealiseerd. Dank voor 
alle donaties in de vorm van 
goederen en geld. Dank voor 
de ouders van de Hilversumse 
school de Wilgentoren waar dit 
initiatief is gestart en die heel 
veel goederen bij elkaar heb-
ben gebracht.

   

Nesciolezing en concert
WIJDEMEREN
Mens en kosmos. Lezing 
over de geestelijke beteke-
nis van de natuur in nucle-
aire tijden.

In de oudheid en middeleeu-
wen leefde de mens nog in 
een bezield verband met de 
natuur, maar reeds het vroe-
ge Christendom ‘knipte’ de 
mens weg van de natuur en 
het proces van modernisering 
trok mens en natuur nog ver-
der uit elkaar. De mens staat 
sindsdien als denkend sub-
ject tegenover de natuur als 
zielloos object. Dat heeft ons 
veel macht gegeven maar 
ook problemen, zoals het kli-
maatvraagstuk en de nucle-
aire dreiging. De mens kan 
de natuur ook vernietigen. Fi-

losofen en biologen pleiten al 
langer voor een omkering van 
de verhouding subject-object. 
In deze lezing verkent filosoof 
Jelle van Baardewijk de idee 
van een ‘bezield kosmisch 
samenspel’ tussen mens en 
natuur vanuit het denken van 
o.a. Hartmunt Rosa over ‘reso-
nanties’. De vraag die we ver-
kennen is, hoe we de identiteit 
van de mens kunnen relateren 
aan die van de natuur.

Over de spreker
Jelle van Baardewijk is als 
ethicus verbonden aan de 
Vrije Universiteit (universitair 
docent) en aan de Hogeschool 
Rotterdam (lector). Hij maakt 
podcasts voor De Nieuwe We-
reld op YouTube. Hij schrijft in 
kranten en journals over be-

drijfsethische en filosofische 
vraagstukken.
 
Muziek
De muziek wordt verzorgd 
door Elly van Munster vóór 
de lezing op Weense gitaar 

en erna op Franse gitaar. Ze 
speelt het programma Le Zuy-
derzée – de gitaar in vroeg-Ro-
mantiek.
 
Tijd en locatie
Aanvang 11.15 uur Oude Kerk-

je, Kortenhoefsefijk 168, Kor-
tenhoef. Toegang € 10,- aan 
de ingang contant te voldoen. 
Wij verwelkomen u graag op 
20 maart om 11.15 uur!
Oecumenische streek ge-
meente Kortenhoef
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Eerste hulp bij een energiecrisis
Het is 8.30 en ik schuif met 
mijn kop thee aan tafel om aan 
het werk te gaan. Het is fris in 
huis want de kachel staat uit 
om energie te besparen. Met 
mijn dikke trui en een deken-
tje over mijn benen is het in dit 
goed geïsoleerde huis goed te 
doen maar vanmiddag zet ik 
de kachel waarschijnlijk toch 
stiekem een stukje omhoog. 
Ik sta even stil bij de huishou-
dens waar dit simpelweg niet 
meer kan. Soms is het zelfs 
niet mogelijk om een dikke trui 
of lekker warme dekens aan te 

schaffen. Nou kan je denken 
dat er ergere dingen zijn dan 
een fris huis maar kou veroor-
zaakt een hoop problemen. 
Het kost je lichaam een hoop 
energie omdat het op tempe-
ratuur probeert te blijven en 
daar wordt je moe en prikkel-
baar van. Ook je immuunsys-
teem krijgt daar een tik van.

Het is ongetwijfeld niemand 
ontgaan dat in het afgelopen 
jaar de energieprijzen explo-
sief zijn gestegen. Ongeveer 
4 tot 6 procent van de huis-

houdens in Wijdemeren kampt 
met problemen vanwege de 
stijgende energieprijzen. Om 
deze huishoudens te kunnen 
helpen heeft Energiecoöpe-
ratie Wijdemeren het energie-
hulpteam opgezet, bestaande 
uit een vertrouwenspersoon, 
energiecoaches en energie-
klussers.

 In samenwerking met de ge-
meente en woningcorporaties 
kijken wij hoe we het beste 
kunnen helpen. Hier is ook 
een budget voor beschikbaar 

(niet te verwarren met de € 
200 aan bijdrage in de ener-
gierekening).

Kunt u hulp gebruiken, welke 
hulp dan ook? Schroom niet en 
neem contact op met Marjolijn 
Bezemer, Energiecoöperatie 
Wijdemeren, 0648545227 of 
marjolijn@ecwijdemeren.nl. U 
vindt bij ons een vast contact-
persoon die naar u luistert en 
met u meedenkt. Samen gaan 
wij kijken naar wat er voor u 
nodig is en naar de diverse 
hulpmogelijkheden. We heb-

ben geen toverstokje en kun-
nen helaas geen wonderen 
verrichten, maar zullen ons ui-
terste best doen om u zo goed 
mogelijk te helpen. We bekij-
ken per situatie wat er nodig is 
en wat we kunnen bieden.

   

Ingezonden brief

Nederhorst Noord
We wonen er nu ruim een 
jaar. We hebben dus ruim een 
jaar de commotie rondom een 
eventuele bebouwing van de 
Horn- en Kuyerpolder mee-
gemaakt. De gang van zaken 
heeft ons verbaasd.

Een echte Berger had naar 
ons idee een mogelijke oplos-
sing.

Tenslotte een wens en een op-
kikker.

Onze Verbazing
Begin 2021 start een flitsen-
de campagne van KBwonen. 
Even later verzorgd deze be-

langhebbende projectontwik-
kelaar een digitale participatie-
bijeenkomst. Het is vreemd dat 
een gemeente niet zelf com-
municeert met zijn bewoners. 
Dat is toch geen gemeentelijke 
participatie?

Eind 2021 (november) wordt 
de projectontwikkelaar weer 
wakker. Op de voorpagina van 
het Weekblad Wijdemeren 
promoot hij opnieuw zijn plan-
nen. Hij zegt er op te rekenen 
dat de gemeenteraad akkoord 
zal gaan met de bouw. Dit is 
toch insinuerend?

Begin 2021 verschijnt een pa-

ginagrote advertentie van KB-
wonen in het bovengenoemde 
weekblad. De advertentie ein-
digt met: “Geïnteresseerd in 
een woning in dit plan? Schrijf 
u nu in….? Dit is toch volks-
misleiding?

Op 9 februari weer een pagi-
nagrote advertentie. Een peti-
tie kan ondertekend worden. 
Dit is toch stemmingmakerij?

En……let op. De VVD vertelt 
ons recent dat de ambtelijke 
inzet ten aanzien van dit pro-
ject wordt betaald door KBwo-
nen. Dit kan niet waar zijn! Dit 
is toch belangenverstrenge-

ling?

Een Echte Berger
Verplaats de Kremerschool 
naar de ruimte tussen de 
Warinschool en De Blijk. De 
toekomst van beide scholen 
wordt gewaarborgd en er kan 
een Integraal Kind Centrum 
komen. Op de plaats van de 
oude Kremerschool kunnen 
zo’n 20 eengezinswoningen 
komen en op de parkeerplaats 
en op het oude voetbalveldje 
in het verlengde van de par-
keerplaats kunnen pakweg 50 
kleine appartementen worden 
gerealiseerd. En………..De 
Horn- en Kuyerpolder kan blij-

ven zoals ze is.

Een wens
B&W en raadsleden, neem na 
de verkiezingen weer de ver-
antwoordelijkheid over uw ei-
gen zaken,  en wees zuinig op 
het moois in en om het dorp.

Een Opkikker
Op 1 maart 3 brilduikers, 2 gro-
te zaagbekken, 2 scholeksters 
en een paar hazen gespot in 
De Horn en Kuyerpolder.

Joke en Louis van Herrewegen

   

Leerwerktraject Basiskok werpt vruchten af
REGIO
Wethouder Annette Wol-
thers reikte op 9 maart de 
eerste drie certificaten uit 
aan deelnemers van het 
leerwerktraject bij ‘The 
Canteen’, het lesrestau-
rant van MBO College Hil-
versum. Ze is enthousiast 
over het traject: “Je ziet 
dat mensen hiermee echt 
een nieuwe start kunnen 
maken in een sector waar 
veel vraag is naar goed op-
geleid en gemotiveerd per-
soneel”.

De eerste drie deelnemers 
hebben hun traject deze 
maand succesvol afgerond 
en kunnen met hun behaal-
de certificaat aan de slag als 
basiskok bij een restaurant of 

een andere plek in de horeca. 
In de komende periode ont-
vangen ook de andere deelne-
mers na succesvolle afronding 
van hun traject het certificaat. 
Dit voorjaar begint een nieuw 
traject om mensen op te leiden 
tot basiskok.

Leerwerktrajecten in de re-
gio Gooi en Vechtstreek
Het WerkgeversServicepunt 
Gooi en Vechtstreek werkt 
samen met veel organisaties 
en onderwijsinstellingen in de 
regio om mensen duurzaam 
aan het werk te helpen. Bij- en 
omscholing helpt werkzoeken-
den vaak een eind op weg. Het 
leerwerktraject Basiskok is een 
van de trajecten die het Werk-
geversServicepunt Gooi en 
Vechtstreek in het kader van 

het arbeidsmarktprogramma 
Perspectief op Werk aanbiedt. 
Dit traject is een samenwer-

king met MBO College Hilver-
sum. Meer informatie over dit 
traject en de andere trajecten 

is te vinden op https://www.
wspgv.nl/werkzoekenden/leer-
werktrajecten/.
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Nederhorst verliest bij UVV
Nederhorst doet door de 3-2 
nederlaag bij UVV voorlopig 
niet meer mee om de boven-
ste plaatsen. De nederlaag 
hadden de Bergers volledig 
aan zichzelf te danken door 
op belangrijke momenten niet 
thuis te geven.

Er ging heel veel fout bij de 
roodgelen. UVV had dan ook 
in het begin het betere van het 
spel en Wesley van der Helm 
voorkwam al na 8 minuten een 
vroege achterstand. Neder-
horst kwam na 15 minuten be-
ter in de wedstrijd maar gros-
sierde in veel foutieve passes 
en slordig balverlies. In de 37e 
minuut werd een prima van 
achter opgebouwde aanval 
over meerdere schijven, op 
aangeven van Geert Hagen 
door Darryl Bruster binnenge-
tikt, 0-1. In blessuretijd viel de 
niet meer verwachtte gelijkma-
ker. Vanaf links kon een bal te 
gemakkelijk worden voorgege-
ven en deze werd hard bij de 
tweede paal door UVV binnen-
geschoten.

Na de thee leverde balverlies 
op eigen helft een grote kans 
op voor UVV maar gelukkig 
ging de bal naast. Even hier-

na kon de nummer 3 van UVV 
met direct rood vertrekken. 
Nederhorst werd sterker maar 
bleef volharden in slordig spel. 
Na 25 minuten pakte de in 
ondertal spelende Utrechters 
zelfs een voorsprong. Geert 
werd makkelijk uitgespeeld en 
de daar op volgende voorzet 
kon van dichtbij binnen wor-
den gelopen. Een door Bram 
van der Wiel simpel gespeel-
de vrije trap kwam bij Job die 
de keeper met een laag schot 
passeerde en Thomas Grolle-
man het laatste zette gaf. 2-2. 
Met een man meer creëerden 
de Bergers maar weinig en 
bleef men volharden in fou-
te keuzes. In de 95e minuut 
moest zelfs de nederlaag wor-
den verwerkt. Opnieuw sim-
pel balverlies lag hieraan ten 
grondslag.

Nederhorst 3 herstelde zich 
en won bij ’t Gooi met 3-4. De 
vrouwen deelde de punten 
met Laren 1-1. Bij de jeugd 
o.a. een nipt verlies voor de 
JO18 en een 3-2 zege van de 
JO16 op Abcoude.

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

   

CLUB 4711
Uitslag + stand Wintertoer-
nooi Biljartclub 4711
Maandag 7 maart: W. Cle-
ments – M. Zieleman 2-0, E. 
Vernooij – K. Jacobs 0-3, Mw. 
T. Bos – J. van Greuningen 0-3

Stand aan kop: Mw. T. Bos 16-
44, K. Jacobs 16-39, W. Cle-
ments 15-33

Uitslag + stand onderlinge 
competitie BV Overmeer
Donderdag 10 maart: Mw. T. 
Mulders – W. Clements 3-0, 
M. Verlaan – K. Jacobs 2-0, H. 
v.d. Berg – H. Stalenhoef 2-0

Stand aan kop: H. v.d. Berg 
15-45, H. Stalenhoef 15-40, 
M. Verlaan 15-34

Programma + contact
Donderdag 17 maart 19.30 
uur: onderlinge competitie BV 
Overmeer, vrijdag 18 maart 
14.30 – 20.30 uur: vrij biljar-
ten + klaverjassen (bar open), 
maandag 21 maart 19.30 uur: 
Biljartclub 4711 tegen BV De 
Tram (regiocompetitie “De 
Buuren”)

Contact: 06.20.40.80.58

Judolessen in Loosdrecht

LOOSDRECHT
Judoschool Ryu ‘t Gooi Sport 
verzorgd al vanaf 2014 in de 
gemeente Wijdemeren ju-
dolessen in Kortenhoef en 
Nederhorst den Berg. De ju-
doschool gaat nu op 31 maart 
2022 ook judolessen geven in 
Loosdrecht. De lessen worden 
op donderdagmiddagen ge-
houden voor kinderen vanaf 3 
jaar in de sportzaal Eikenrode. 

Voor onze bestaande klanten 
uit Kortenhoef (woensdag) en 
Nederhorst den Berg (vrijdag) 
betekent dit dat er een extra 
mogelijkheid is om een judoles 
te kunnen volgen of inhalen 
binnen de Gemeente Wijde-
meren. Deze regeling geldt 
ook voor nieuwe klanten die in 
Loosdrecht beginnen. Dit heeft 
voor u als klant heel veel voor-
delen om te kunnen trainen.

Er zijn ook mogelijkheden om 
wedstrijdtraining te volgen of 
je zwarte band te halen in ons 
hele grote afdeling te Bussum 
die sinds 1994 bestaat.Voor 
een proefles kunt u contact 
opnemen op nr. 035-5827777.
Verder krijgen alle klanten die 
bij ons beginnen bij eerste keer 
inschrijving van ons een gratis 
judopak. Zie de voorwaarden 
op de website www.ryugooi.nl

#REN TEGEN  
KANKER

Waar ren jij mee? Ga naar rentegenkanker.nl
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Odis Volleybal Nieuws
Dames 1 speelde maandag 
een spannende wedstrijd. Kei-
stad 6 speelde in alle rust en 
had in de eerste twee sets alle 
ballen. DS1 won de derde en 
vierde set. Onder vocale sti-
mulering van (voornamelijk de 
heren op) de tribune wonnen 
ze de vijfde set. Dit tegen alle 
verwachtingen in. Zaterdag 
speelde DS1 wederom een 
enerverende wedstrijd, nadat 
het net op de goede hoogte 

gezet was. Na de eerste twee 
gewonnen sets begon de koek 
op te raken, waardoor de te-
genstander beter in het spel 
kwam. De laatste set werd na 
8-2 voorsprong toch verloren. 
2-3 verlies.

Recreanten 3 had een gezelli-
ge avond ondanks afwezigheid 
van drie teamleden en  dankzij 
drie invallers. Waarvoor harte-
lijk dank. De eerste twee wed-

strijden werden gewonnen, 
een verloren en de laatste ein-
digde in gelijk spel.

Meisjes B had een druk week-
end. Vrijdagavond traden ze 
aan tegen Lovoc. Systeem-
spelen in de eerste set was 
gedeeltelijk succesvol. Daarna 
werd het systeem losgelaten 
en waren ze de kluts kwijt. In 
de tweede set stond MB1 be-
hoorlijk ver achter. Kwam bij 

tot 23-23 en verloor uiteinde-
lijk met 26-24. De derde set 
werd makkelijk gewonnen. De 
vierde miste MB1 hun stabiele 
factor. 1-3 verlies.

Zaterdag speelden ze thuis 
tegen Almere Buiten. Mooi sa-
menspel en goede alertheid in 
de 1e, 2e en 4e set. De derde 
set hebben we het niet over. 
3-1 winst.
HS1 speelde eveneens thuis. 

De tegenstander meende 
al in de eerste set een van 
HS1-spelers een urologisch 
probleem heeft. Resultaat: 
eerste twee sets easy gewon-
nen. Derde set iets te relaxed. 
Wel gewonnen. In de vierde 
set deed HS1 alleen maar rare 
dingen. Net zoiets als MB1’s 
derde set. 3-1 winst.
Komende wedstrijden: HS1 
maandag 14 en zaterdag 19 
maart uit.

   

 S.V. ’s-Graveland nieuws
’s-Graveland heeft de enige 
Wijdemeerse derby in winst 
weten om te zetten. De thuis-
wedstrijd tegen ASV ’65 werd 
met 4-0 gewonnen. De ope-
ningstreffer stond al na 10 mi-
nuten op het scorebord. Twan 
Roorda rondde het voorbe-
reidende werk van Wilco de 
Birk af. Na rust verruimde de 
aangever zelf de voorsprong 
na een assist van aanvoerder 
Wout Romeijn. Twan Roorda 
(3-0) en Dirk Timmermans (4-

0) bepaalden de eindstand. 
’s-Graveland eindigde de 
wedstrijd met liefst 3 junioren: 
JO19-1 spelers Sam van Ma-
nen en Dirk Timmermans en 
JO17-1 speler Tobias Serpen-
ti.

Het 2e verkleinde wederom 
de afstand tot de top van de 
ranglijst. Ditmaal door een 
klinkende 4-1 overwinning 
op koploper Laren ’99. Mark 
Schouten maakte na een 0-1 

achterstand de gelijkmaker 
waarna Melle van Dijk en twee 
keer Christiaan van Assendelft 
van Wijck voor de overwinning 
tekende. Coronagevallen bij 
de tegenstanders zorgden er 
voor dat het 3e en het 4e weer 
niet in actie kwamen. Het 5e 
wel en dat verloor nipt met 2-1 
bij SDO in Bussum.

Ondanks de 2-0 nederlaag bij 
DeltaSports ’90 VR1 mag VR1 
met gepaste trots terugkijken 

op de wedstrijd in Houten. Een 
dergelijke kleine nederlaag 
tegen de onbetwiste koploper 
is bepaald geen slecht resul-
taat. Met de verliespartijen van 
VR2 en VR3 beleefde de vrou-
wen een qua prestatie minder 
weekend.

Afgelopen week waren er twee 
Teams van de Week. MO19-1 
speelde thuis tegen Victoria 
MO19-1 met 2-10 en JO14-1 
kende meer fortuin. In de aller-

laatste minuut scoorde het de 
gelijkmaker: 3-3 tegen Forza 
Almere JO14-1.

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!

THE SKINBAR
 HUIDVERBETERING & HUIDVERJONGING

KORTENHOEF

Veiling van de Eeuw
S.V. ‘s-Graveland

op zondag 27 maart 
in De Drie Dorpen

Op zondag 27 maart a.s., vanaf 16.00 tot circa 
19.00 uur,  wordt er door Patrick van Huisstede 
(van Veilinghuis Van Spengen) geveild in Hotel/
Partycentrum De Drie Dorpen aan de Cannen-
burgerweg met als doel een mooie bijdrage 
voor de 100- jarige S.V. ‘s-Graveland bij elkaar 
te bieden. De circa 80 kavels zijn aangeboden 
door sponsors, leden en andere betrokkenen. 
Op www.svsgraveland.nl kunt u de kavels alvast 
bekijken en samen met ons concluderen dat de 
veiling een unieke, gezellige gebeurtenis wordt 
met vele mooie buitenkansjes voor kopers en 
toeschouwers. 
Door de continue groei van S.V. ’s-Graveland is 
er bij de 100- jarige S.V. ’s-Graveland o.a. be-
hoefte aan extra kleedruimtes en andere ver-
fraaiingen van het complex, zodat we weer vele 
dorpsgenoten sportplezier kunnen bieden. 
De Veiling van de Eeuw is bestemd voor ie-
dereen die S.V. ’s-Graveland een warm hart 
toedraagt en daarom hebben we gekozen voor 
de Drie Dorpen zodat we er een echt dorps/ 
Wijdemeers evenement van kunnen maken met 
veel enthousiaste kopers en bezoekers. Aan 
iedereen die mee wil bieden willen we vragen 
om je van te voren aan te melden via www.
svsgraveland.nl. zodat je kopernummer klaar 
ligt bij de entree. Alle andere geïnteresseerden 
zijn van harte welkom om op zondagmiddag 27 
maart dit evenement mee te maken. 

Kavels: 

- een geheel verzorgde sloepentocht met schipper Dik van Enk; 
- biljart/kunststoot clinic door SVS Voorzitter Marc Degekamp; 
- dinerbon voor vier personen van Restaurant Docks; 
- één minuut winkelen bij Jumbo Kortenhoef; 
- een huidbehandeling en producten van The Skinbar; 
- Assistent-coach bij de Wijdemeren derby S.V. ’s-Graveland – ASV’65; 
- een gesigneerd Ajax-shirt van Sjaak Swart; 
- een ‘duo-seat’ op een sulky bij de Grasbaanraces;
- 2 kaarten voor de F1 Grand Prix Zandvoort op zondag 4 september            
   en nog heel veel meer!!

Zorg dat je erbij bent en meld je aan via www.svsgraveland.nl
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De Stamgast
Nu de horeca weer open is 
en de feestjes weer in de 
kroeg op de hoek kunnen, 
is het tijd om vaste klan-
ten in het zonnetje te zet-
ten. Vandaag deel 1.
 
Wie:
Karin (38) uit Ankeveen

Waar:
Dartcafé Het Wapen van Kor-
tenhoef

Vaste plek:
“Meestal zit ik aan de bar, of 
met mooi weer ook wel op het 
terras.”

Wanneer:
“In het weekend, soms door-
deweeks nog een keertje als 
Ajax speelt. Dat vindt m’n 
vriend leuk en ik ga dan wel 
mee. Dat is wel gezellig.”

Sinds:
“Zestien jaar ofzo. Eerst ging 

ik met een groepje af en toe 
naar Zomerlust, maar dat 
brandde af. Toen was het heel 
lang dicht en toen zochten we 
toch een ander plekje. Daar-
na ben ik hierheen gegaan en 
blijven hangen.”

Met wie?
“Meestal met m’n vriend, en 
dan kom je hier in het vaste 
clubje dat er al zit.”

Drinkt:
“Bier. Maar ik ben heel wispel-
turig. Kan een fluitje zijn, een 
speciaal biertje zoals Texels 
bier en in de zomer Despera-
do. Sinds kort hebben ze 
MataMata. Dat is een heel 
lekker licht biertje. Kan ook 
weleens beginnen met koffie 
of spa rood tussendoor. Maar 
dat gebeurt niet zo heel vaak.

Bittergarnituurtje erbij?
“Eigenlijk nooit.”
 

Leukste herinnering:
“Ik ben een keer met de eige-
naar Janice mee gaan para-
chute springen op Texel. Dat 
zal ik nooit meer vergeten. 
Maar de Christmas Party of 
het Oktoberfest dat ze hier or-

ganiseren zijn ook altijd heel 
leuk. En vroeger zat ik ook in 
een dart team.”

Ontboezemingen aan
de bar?
“Ik deel niet heel gauw moei-

lijke dingen, die houd ik voor 
mezelf.

Heb je nog een
verzoeknummer?
“Ik vraag eigenlijk nooit iets 
aan.”

   

Activiteiten Natuurmonumenten
Ontdek de historie van familie Six

Ga op zaterdag 26 maart 
mee met een twee uur 
durende wandeling voor 
volwassenen over buiten-
plaats Jagtlust in ‘s-Grave-
land. Ontdek de geschie-
denis van de bewoners 
van de buitenplaatsen en 
in het bijzonder de fami-
lie Six, eeuwenlang eige-
naar van Jagtlust. Tijdens 
deze wandeling krijg je 
een bijzonder kijkje in de 
levendige geschiedenis 
van deze familie en ontdek 
je de mooiste plekjes van 
deze buitenplaats.

Handig om te weten:
Bij Jagtlust is geen parkeer-
gelegenheid; kom zoveel mo-
gelijk met de fiets. Eventueel 
kun je gebruik maken van de 
parkeergelegenheid bij bui-
tenplaats Hilverbeek, Leeu-
wenlaan 5 in ‘s-Graveland. 
Het is dan ongeveer 10 minu-
ten lopen naar Jagtlust.

Locatie: Jagtlust, Leeuwen-
laan 42,1243 KB ‘s-Graveland 
Datum en tijd: zaterdag 26 
maart van 10.30 uur tot 12.30 
uur. Prijzen: leden € 7.00, niet 
leden € 10.00

OERRR Vogelsafari met de 
boswachter in ’s-Graveland. 
Vroege vogels ontdekken op 
zondag 27 maart samen met 
de boswachter hoe de vogels 
en andere dieren leven op de 
’s-Gravelandse Buitenplaat-
sen. Deze activiteit is speciaal 
voor gezinnen met kinderen 
vanaf 6 jaar en duurt 1,5 uur.

Neem je eigen verrekijker 
mee en leer verschillende vo-
gels herkennen. Hoor jij een 
koerende duif of een fluitende 
merel? Ontdek het verschil 
tussen een boomkruiper en 
een boomklever. Kun je aan 
de snavel zien wat een vogel 
het liefste eet? De boswach-
ter vertelt je leuke weetjes en 
heeft antwoord op al je vra-
gen.

Handig om te weten:
Dit is een gezinsexcursie, zo-
wel volwassenen als kinderen 
melden zich aan als deelne-
mer.

Deze activiteit is geschikt voor 
gezinnen met kinderen vanaf 
6 jaar. Deze excursie start om 
8:00 uur, het bezoekerscen-
trum is dan nog gesloten, de 

boswachter wacht je vanaf 
7:45 uur op bij de ingang van 
het bezoekerscentrum. Loca-
tie: Boekesteyn. Vertrekpunt: 
Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek, Noordereinde 
54-b

’s-Graveland. Datum en tijd: 

Zondag 27 maart van 8.00 uur 
tot 9.30 uur

Prijzen: Leden € 7,00, niet le-
den € 10,00. Kind t/m 12 jaar 
lid/OERRR € 3,50, Kind niet 
lid € 5,00

 

Voor beide activiteiten
geldt:
Tickets zijn alleen online ver-
krijgbaar. Honden kunnen niet 
mee. Zorg dat je een kwartier 
van tevoren aanwezig bent. 
www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek
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Muziek aan de     
Kortenhoefsedijk
Animato Strijkkwartet, met 
Noé Inui en Vassilis Varvare-
sos
 
KORTENHOEF
Al bij de eerste tonen van 
Schuberts Rondo raak je direct 
in vervoering. Een meesterstuk 
dat de capaciteiten van de so-
list op de proef stelt. Het is heel 
bijzonder dat Noé Inui zich op 
24 maart in Kortenhoef meldt, 
om onder begeleiding van het 
Animato Strijkkwartet hiermee 
aan de slag te gaan. Het prach-
tige concert dat hij in november 
met het Corneille pianokwar-
tet gaf staat nog ons nog vers 
in het geheugen. Wij worden 
deze avond verder meege-
voerd door het Animato kwar-
tet, dat zich ontfermt over Pen-
derecki’s vierde strijkkwartet. 
Het kwartet bewijst daarin zijn 
kunde en onvolprezen popula-
riteit in Nederland. Onlangs is 
het nog geselecteerd als een 
van de vier laureaten van de 
Dutch Classical Talent Award 
2021 – 2022.In het tweede 

deel van de avond kunnen 
we de chemie ervaren tussen 
Noé Inui en de Griekse pianist 
Vassilis Varvaresos. Sinds de 
start van hun samenwerking 
zo’n tien jaar geleden, is het 
samenspel intenser geworden. 
De avond zal eindigen met het 
klassieke topwerk van Ernest 
Chausson (1855-1899): con-
cert voor viool, piano en strijk-
kwartet.Het Animato kwartet is 
in Nederland als ook daarbui-
ten op zowel grote als kleine 
podia te beluisteren.Al snel na 
oprichting ontving het Animato 
twee belangrijke prijzen. Tij-
dens het ‘Festival Internatio-
nal de Inverno de Campos do 
Jordao’ in Sao Paulo werd hun 
uitvoering van Dvorak’s Ameri-
can Quartet gelabeld als ‘Artis-
tieke Excellentie’ en in datzelf-
de jaar bereikte het kwartet als 
publieksfavoriet de finale van 
het Grachtenfestival Concours 
(2014). Datum: 24 maart 2022 
om 20:15 uur. De zaal is open 
vanaf 19:45 uur. Entreeprijs:
€ 20,-www.kunstaandedijk.nl

   

Dillewijn bruist weer van
cultuur
Aanstormend talent en aangrijpende film

ANKEVEEN
Zaterdag 19 maart opent 
De Dillewijn haar deuren 
voor aanstormend cabaret-
talent van het Amsterdam 
Kleinkunst Festival en op 
woensdag 23 maart kunt u 
genieten van een aangrij-
pende Deense film.

Welke talenten kunt u gaan 
zien in ons theater? Alexander 
Weeber ontwikkelde in zijn kor-
te bestaan op deze aarde al de 
nodige liefhebberijen. Hij kan 
dan ook niet wachten om u te 
ontmoeten en van zijn leven 
deelgenoot te maken. Britt van 
Tooren schotelt u een roller-
coaster performance voor vol 
catchy proza, vunzige beats, 
monogame pinguïns en (een 
soort van) God. En de 3e kan-
didaat Valentina Toth brengt in 
haar voorstelling een ode aan 
de hysterische vrouw. Met een 
mix van opera, musical, klein-
kunst en klassieke muziek be-
zingt en bespeelt ze dit type 
vrouw.

Lees meer op de website. 
Zaterdag 19 maart. Aanvang 
20.15 uur. Tickets € 13,50 via 
www.dedillewijn.nl

‘A perfectly normal family’
Deze mooie en liefdevolle film 
volgt de innerlijke onrust bij de 
elfjarige Emma als zij en haar 
oudere zus van hun vader Tho-
mas te horen krijgen dat hij 
voortaan als vrouw door het le-
ven wil gaan. Vanaf nu heet ze 
Agnete. Emma’s wereld staat 
op z’n kop. Dit fijngevoelige 
drama valt vooral op doordat de 
transitie van de vader wordt ge-
filmd vanuit het perspectief van 
Emma die iets meemaakt wat 
ze niet helemaal kan begrijpen. 
Regisseur en scenarioschrijver 
Malou Reymann toont in haar 
film begrip voor ieder persona-
ge, maar kiest ferm de kant van 
Emma.

Film: A Perfectly Normal Fa-
mily. Aanvang 20.15 uur. Tic-
kets € 8,- via www.dedillewijn.nl

Bultpop met De Slagers
Wederom Bultpop in de Dillewijn

ANKEVEEN
Na een lange corona on-
derbreking ondergaat The-
ater De Dillewijn weer de 
metamorfose naar ‘Klein 
Paradiso’. In de zaal wordt 
de bar weer opgebouwd, 
de munten komen weer 
uit de kast en het Bultpop 
team staat weer klaar om 
u te bedienen! Een nieuwe 
start met weer een nieuwe 
serie Bultpop concerten! 
Ingeplugd wordt er door de 
zeer energieke coverband 
De Slagers met ‘nachtbur-
gemeester’ van Ankeveen 
Bas Beemsterboer.

Deze band is in 1996 begon-
nen als “huisband” van het IT 
bedrijf Pink Elephant, onder de 
naam PinkNoise. In 2014 is het 
concept De Slagers bedacht: 
Een programma gevuld met 
Nederlandstalige ‘Schlagers’ 
moesten de band een nieuw 
elan geven. Dat lukte aardig, 

echter de lekkere stevige En-
gelstalige nummers werden 
node gemist. Het repertoire 
nu bestaat uit een mooie mix 
van Engelstalige en Neder-
landstalige toppers met als 
grote gemene deler dat het 
allemaal gewoon lekkere vette 
nummers zijn. Of om in Slagers 
termen te blijven “Half om Half 
met een vetrandje”. Het reper-
toire kan worden gekenmerkt 
als stevig, rock, herkenbaar en 
af en toe een guilty pleasure.

Bultpop is een succesvolle se-

rie popconcerten opgedragen 
aan Henk (Bult) Bezemer.
Na afloop van het concert kunt 
u zich door kok Gerben in het 
Wapen van Ankeveen laten 
verwennen met een BULT 
menu.

De Slagers, zondag 27 maart 
2022, aanvang 16:30 uur, zaal 
open 16:00 uur, kaarten € 7.- 
of € 20.- (incl. Bult menu) in de 
voorverkoop bij het Wapen van 
Ankeveen en via de website 
van Theater De Dillewijn, www.
dedillewijn.nl.

   

The LSB Experience
 Topbeleving tijdloze muziek

Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
In tijden waarin heel Ne-
derland meeleeft met de 
Oekraïners die worden be-
stookt door de Russische 
agressor is een avond luis-
teren naar The LSB Expe-
rience een heerlijke vlucht 
uit de harde oorlogswerke-
lijkheid op een paar hon-
derd kilometer van hier.

Na twee jaar uitstel was the-
aterkerk De Dillewijn in Anke-
veen vorige week vrijdagavond 
helemaal gevuld met liefheb-
bers van deze close harmony 
band met tijdloze nummers. 
Marcel Luntungan, Hans Slig-
ter en Sjoerd van den Broek 
richtten in 2010 de LSB Expe-
rience op, drie zangers/gitaris-
ten aangevuld met slagwerker 
Peter Deiman en bassist Rob 
Hendriks. Vanaf de eerste noot 
doen ze zeker niet onder voor 
de bands, van wie ze de mu-
ziek spelen. Het eerste num-
mer klinkt al direct bekend in de 
oren, met de typerende sound 
van The Eagles, gevolgd door 
Crowded House met `Weather 

with You´. Het werd een duik in 
het verleden, naar de seven-
ties, die twee uur duurde en die 
voorbij zijn voordat je het weet. 
Het drietal aan het front zingt 
zuiver en harmonieus, hun 
stemmen sluiten bijna perfect 
op elkaar aan. Op de achter-
grond bedient drummer Peter 
Deiman diverse slaginstrumen-
ten met z´n (ongetwijfeld eelti-
ge) handen op subtiele wijze, 
terwijl basgitarist Rob Hendriks 
het ritme bewaakt, hetgeen 
een mooie balans geeft. Hans 
Sligter speelt de sologitaar bij 
tijd en wijle virtuoos, maar Mar-
cel en Sjoerd kunnen er ook 
wat van. Die combinatie van 
goed gitaarspel en de vocale 
kwaliteiten zorgen ervoor dat 
het soms beter lijkt dan het ori-
gineel. Neem nou ‘Blackbird’ 
van de Beatles, een poëtische 
song die stijlvol ingehouden 

ten gehore wordt gebracht of 
het emotionele ‘Shower the 
People’ van James Taylor, een 
hartenbreker. Op het repertoi-
re van LSB staan veel num-
mers van Crosby, Stills, Nash 
& Young met o.a. Southern 
Cross en The Marrakesh Ex-
press, meezingers die de hele 
zaal kende. Hun stemmen pas-
sen naadloos in die van Neil 
Young c.s. Het was een nostal-
gische tour naar muziek uit de 
vorige eeuw, die tijdloos lijkt. 
“Alleen de haarkleur is veran-
derd”, zei Marcel Luntungan. Al 
met al een avond met fantasti-
sche muziek van vijf vrienden 
die hun passie voor muziek 
uitstraalden. Een theatercon-
cert waar je na afloop in ieder 
geval een stuk vrolijker mee 
thuis komt.

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

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

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

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

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

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

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

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN

“Stilte na de storm”  door Ton Keizer         


