
Woensdag 30 maart 2022 1350e jaargang week

5 7 13 13 18

INTERNATIONALE
DOCUMENTAIRE

ZONNEPANELEN OP
UW BEDRIJFSDAK

FOTO VAN DE WEEK OUDE HOLLANDSE
WATERLINIE

VOORJAARS-
CONCERT

Veiling van de eeuw voor SV ‘s-Graveland
Topproducten en -diensten onder de hamer
Door: Niels van der Horst

’S-GRAVELAND
Maar liefst zo’n tweehon-
derd leden en geïnteres-
seerden waren afgelopen 
zondagmiddag naar De 
Drie Dorpen getrokken. Als 
onderdeel van een aan-
tal evenementen om hun 
100-jarig bestaan te vieren, 
had voetbalclub SV ’s-Gra-
veland die dag een veiling 
georganiseerd.

Organisatie
Niels Steenvoorden zit in de 
sponsor- en jubileumcommis-
sie en had zo een belangrijke 
rol in de organisatie van het 
evenement. “Deze avond is 
een van de dingen die we voor 
het 100-jarig bestaan organi-
seren.” Eigenlijk was die ver-
jaardag vorig jaar maar toen 
kon er nauwelijks iets door-
gaan. Nu wel. “Naast deze 
veiling komt er nog een reünie, 
een feestavond op 23 april – 
de daadwerkelijke verjaardag 
van de club – en er zijn allerlei 

activiteiten geweest voor de 
jeugd.

”Kavels“
We hebben via sponsors en 
allerlei enthousiaste leden 
maar liefst 75 kavels om te 
veilen,” vertelt Niels. Dat zijn 
dus geen stukken grond maar 
veiling-items. Er zaten diner 
arrangementen tussen van lo-
kale restaurants. Verder had je 
proeverijen, overnachtingen, 
rijlessen, en er waren gesig-
neerde Ajax shirts van Sjaak 
Swart en Wesley Sneijder. 
Ook heel bijzonder was kavel 
nummer 6: een plek om in een 
duo mee te rijden in een paar-
denrace. In het karretje met 
de jockey, dus midden in de 
actie! Barbecues, muziekop-
tredens op locatie, een clinic 
waterskiën, een minuut gratis 
winkelen, bijles, klus-uren, een 
cursus palingroken… het ging 
maar door! Niels Steenvoor-
den had met de rest van de 
organisatie een hele reeks van 
deze fantastische giften weten 
te regelen. Daarnaast was er 

ook een man met de hamer die 
de biedingen tot grote hoogten 
wist te stuwen. Veilingmees-
ter Patrick van Huisstede had 
deze job gekregen en zijn 
geestige en professionele op-
treden deed vermoeden dat 
hij van goede (veiling)huize 
kwam (Van Spengen). De 
opbrengst was dan ook flink: 
45.400 euro. Topkavel was het 
SV ’s-Graveland jubileumshirt 
met handtekeningen van het 

elftal van de eeuw. Opbrengst: 
2000 euro.

“MEN GUNT ELKAAR 
ECHT WAT”

Doel
Waarvoor gaat deze op-
brengst ingezet worden? “We 
willen het sportcomplex verder 
optimaliseren: we renoveren 
de kleedkamers, er komt een 
nieuw scorebord en nog wat 

van dat soort zaken. Deze op-
komst van misschien wel 200 
mensen toont ook wel de be-
trokkenheid van onze leden. 
Men gunt elkaar echt wat.” Dat 
laatste was ook terug te zien 
aan sommige erg hoge bie-
dingen van leden met vermoe-
delijk wat diepere zakken. Het 
was een groot en sfeervol suc-
ces en inspirerend om te zien 
hoe uitgelaten iedereen was.
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Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
MORPHEUS.NL

WWW.DONEVENTS.NL
OPEN VAN 9:0016:00

  ZONDAG  
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Weekblad Wĳ demeren 
zoekt een bezorger
om op woensdag in
de dorpskern van
Kortenhoef
ons weekblad  te
bezorgen.

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op:
06 - 136 678 48

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

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

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is

Meer informatie of meedoen?

Administratie / financiën
Selina Duikersloot | 06 506 846 72 | sduikersloot@versawelzijn.nl

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers | 06 524 601 77 | dfolkers@versawelzijn.nl

Senioren / Mantelzorg
Iris Klarenbeek | 06 516 412 59 | iklarenbeek@versawelzijn.nl

Vrijwillige Thuishulp; voor een maatje
Heleen van der Laan | 06 822 973 57 | hlaanwijdemeren@versawelzijn.nl

ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is. 
Vrijwilligers halen/brengen in u hun eigen auto.

Tel: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00uTel: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u

www.versawelzijn.nl

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

Meer informatie of meedoen?

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

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.

Za. 2 april, 1e za. van de maand markt van
van 8.00-12.30 uur.    Met speciaal ….

Markt in Ankeveen

Maar natuurlijk zijn alle vaste ondernemers met ook Symon’s
koffie to go, de schoenmaker en de GAD aanwezig 

om 9.45 uur bekendmaking van de Ankevener van
het jaar, waar massaal op gestemd is en de uitreiking

van de Antoon Ketelaar Wisseltrofee door de burgemeester.

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. 31 maart: 10.30 uur:
 Stil gebed, kaarsje opsteken.
 Zo. 3 april: 9.30 uur:
 R. Simileer

 H. Antonius
 Zo. 3 april: 9.30 uur:
 Liturgiegroep

 St. Martinus
 Za. 2 april: 19.00 uur:
 J. Dresmé

 Veenstaete
 Vr. 1 april: 15.00 uur:
 J. Dresmé

PKN GEMEENTEN
 Willibrordkerk
 Wo. 30 maart: 19.30 uur:
 Voorganger niet bekend
 Zo. 3 april: 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. 3 april: 10.00 uur:
 Ds. G.J. van Meijeren
 Wo. 6 april: 19.30 uur:
 Vesper
 www.hervormdegemeen
     tesgraveland.nl

 Hervormde gemeente
    Kortenhoef 
 Zo. 3 april: 9.30 uur:

Ds. J.R.J. van Gelderop

 Oec. Streekgemeente
    Kortenhoef 
 Zo. 10 april: 11.15 uur:

Palmzondag dienst met 
Godelieve van Liebergen

       
 Graankorrel ‘s-Graveland 
 Zo. 3 april: 10.00 uur:
 Ds.  Ds. Joyce RondayJoyce RondayJoyce RondayJoyce Ronday
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Zagt: ‘Coalitieakkoord-Plus met 3 partijen’
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Vorige week stuurde for-
mateur Gert Zagt een tus-
senstand van de onder-
handelingen om te komen 
tot een coalitieakkoord met 
drie partijen. Zijn partij De 
Lokale Partij won de ge-
meenteraadsverkiezingen 
ruimschoots en neemt der-
halve het voortouw in de 
besprekingen.

Van 18 t/m 22 maart heeft hij 
uitgebreid gesproken met ver-
tegenwoordigers van CDA, 
Dorpsbelangen, PvdA/Groen-
Links, VVD, D66 en uiteraard 
DLP. De ChristenUnie gaf aan 
niet mee te willen doen aan de 
vorming van het gemeentebe-
stuur. ‘Alle gesprekken waren 
buitengewoon constructief en 
verliepen in een goede sfeer’, 
aldus Zagt. Hoewel diverse par-
tijen voorkeur hadden voor een 

breed Raadsakkoord, kiezen 
Zagt c.s. voor een coalitieak-
koord, waarbij wel alle partijen 
inbreng hebben, wat hij typeert 
als een ‘coalitieakkoord-plus’. 
Men streeft naar een akkoord 
met drie partijen. Dat vindt Zagt 
‘evenwichtiger’ dan een combi 
van de 8 DLP- zetels met een 
kleine partner. De Lokale Par-
tij wil twee wethoudersposten 
bezetten samen met twee voor 
de mede-coalitiegenoten. Dat 
zou een juiste weerspiegeling 
zijn van de stemverhoudingen 
in de raad van 19 zetels. Voor 
De Lokale Partij is het duidelijk 
dat er krachtig moet worden 
opgetreden om de grote finan-
ciële en organisatorische pro-
blemen van Wijdemeren aan 
te pakken.

Huiswerk
Aan alle fracties is gevraagd 
om ideeën aan te leveren met 
oplossingen voor de huidige 
precaire situatie waarin de 

gemeente verzeild is geraakt 
(Denk aan: financieel, organi-
satorisch, werkvoorraad). Ook 
mogen de zes gesprekspart-
ners minimaal drie onderwer-
pen insturen die men terug wil 
zien in het akkoord. De Lokale 
Partij heeft al een voorzet ge-
daan met: organisatie/dienst-
verlening/financiën; participatie 
in brede zin; wonen/bouwen.

Gert Zagt zal zich verdiepen in 
het ‘huiswerk’ dat de zes par-
tijen aanleveren. Ook blijft het 
wachten op het ‘ambtelijk over-
drachtsdocument’ en de burge-
meestersbrief. Die vormen de 
onderlegger voor het vervolg.

Uitslag: DLP-8; CDA-3; Dorps-
belangen-2; PvdA-Groen-
Links- 2; VVD-2; D66-1; CU-1 
(totaal: 19).

FOTO: Gert Zagt, archief nov. 
’21 (Douwe van Essen)

   

Aanslag gemeentelijke belastingen
WIJDEMEREN
Inwoners en bedrijven ont-
vangen dit jaar de rekening 
voor de gemeentelijke be-
lastingen later dan gebrui-
kelijk. Dit komt omdat de 
WOZ-waarde vanaf 2022 
berekend wordt op basis 
van het aantal vierkante 
meters (oppervlakte) in 
plaats van het aantal kubie-
ke meters (inhoud). Heeft 
u een huis in Wijdemeren? 
Dan krijgt u de rekening 
van de gemeente rond 30 

april. Heeft u een ander ge-
bouw, zoals een kantoor of 
winkel in Wijdemeren? Dan 
krijgt u de rekening rond 31 
maart.  

Elk jaar wordt de waarde van 
alle huizen en andere gebou-
wen de gemeente berekend. 
Uit die berekening komt de 
WOZ-waarde (Wet waar-
dering onroerende zaken). 
Deze  waarde wordt gebruikt 
om te bepalen hoeveel belas-
ting u moet betalen, waaronder 

de  OZB (Onroerende Zaak 
Belasting).Het rekenen met de 
oppervlakte (m2) gebeurt nu 
ook al bij de verkoop en ver-
huur van woningen. Dat gaat 
de gemeente nu ook doen. 
Betaalde u eerder de belasting 
niet in een keer, maar in acht 
delen? Dat blijft zo. Het  la-
ter versturen van de rekening 
heeft ook geen gevolgen voor 
het doorgeven van de  WOZ 
waarde aan de belastingdienst. 
Daarvoor gebruikt u de waarde 
van vorig jaar. In  de meeste 

gevallen is deze door de belas-
tingdienst al op uw formulieren 
ingevuld. 

Met de nieuwe rekenmetho-
de is in andere gemeenten al 
ervaring opgedaan. Daaruit is 
gebleken dat het berekenen 
van het aantal vierkante me-
ters over het algemeen goed 
gaat. Soms zijn er echter uit-
schieters naar boven of bene-
den. De gemeente heeft daar-
om besloten om eigenaren van 
wie de WOZ waarde na de 

nieuwe berekening  meer dan 
gemiddeld afwijkt, vooraf extra 
te informeren. Zij krijgen een 
paar dagen voor de officiële 
aanslag een brief met uitleg en 
het taxatieverslag. 

Voor vragen kunt u contact op-
nemen met de belastingbalie 
van de gemeente Hilversum. 
Zij verzorgen voor de gemeen-
te Wijdemeren alle belastin-
gen. Telefoon 035-6292695.  

   

Vierde opvanglocatie voor vluchtelingen
WIJDEMEREN
Gemeente Wijdemeren 
maakt, samen met de ei-
genaar, 9 hotelkamers aan 
de Dammerweg 3 in Neder-
horst den Berg klaar voor 
de opvang van ongeveer 18 
Oekraïense vluchtelingen.

Tijdens de inloopavond op 22 
maart in Nederhorst den Berg, 
waar direct omwonenden van 
de opvanglocatie voor waren 
uitgenodigd, hing een positieve 
sfeer. Dorpsbewoners stelden 
veel vragen aan de dorpsco-
ordinatoren. Ook wethouder 

Rosalie van Rijn was aanwe-
zig voor het beantwoorden van 
vragen.

Vierde opvanglocatie
Na het Drieluik in Loosdrecht, 
de voormalige beheerderswo-
ning van de Hilversumsche 
Mixed Hockey Club (HMHC) 
en een leegstaande recre-
atiewoning, is dit de vierde 
opvanglocatie binnen de ge-
meente. Het Drieluik en de be-
heerderswoning zijn naar ver-
wachting volgende week klaar 
om de eerste vluchtelingen te 
ontvangen. De locatie aan de 

Dammerweg 3 is waarschijnlijk 
de volgende week of de week 
erna gereed voor gebruik.

De gemeente organiseert 
daarmee opvang voor onge-
veer 55 vluchtelingen. Daar-
naast worden er vluchtelingen 
bij mensen thuis opgevangen. 
Met deze vluchtelingen en de 
mensen die hen opvangen, is 
goed contact vanuit de wijk-
teams.

Andere locaties
De gemeente is op zoek naar 
meer locaties waar vluchtelin-

gen voor minimaal een half jaar 
tot een jaar kunnen wonen. Dit, 
omdat dat stabiliteit geeft. De 
vluchtelingen krijgen zo een 
basis waar ze tot rust kunnen 
komen. Kinderen kunnen naar 
school en sociale contacten 
leggen.

Voor suggesties en ideeën is 
het coördinatieteam beschik-
baar via oekraine@wijdeme-
ren.nl.

Inboedel
Voor de inrichting van de op-
vangplekken is de gemeente 

op zoek naar spullen. Op de 
website van De Appelboom 
(www.deappelboom.nl) wordt 
bijgehouden welke spullen no-
dig zijn.

Oproep vrijwilligers
Naast opvanglocaties en spul-
len, zijn ook vrijwilligers van 
harte welkom.Bijvoorbeeld 
voor het inrichten van de loca-
ties en allerlei hand- en span-
diensten.

Contact opnemen met het co-
ordinatieteam kan via oekrai-
ne@wijdemeren.nl.
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Rijden voor ANWB AutoMaatje
WIJDEMEREN
Wijdemeren is zinvol en 
flexibel!
Houd je van autorijden en heb 
je, of maak je graag tijd om 
met enige regelmaat een rit 
te rijden? Rijden voor Auto-
Maatje kun je doen wanneer 
het jou uitkomt en is daardoor 
zeer flexibel vrijwilligerswerk! 
Je rijdt in jouw eigen auto ge-
meentegenoten met een mo-
biliteitsbeperking tegen een 
onkostenvergoeding van EUR 
0,35 per kilometer. Het kan 
gaan om een ritje naar de dok-
ter, samen winkelen, maar ook 
vervoer naar familiebezoek of 
een dagje uit.

Jij laat als vrijwilliger mensen 
die anders thuis zitten omdat 

ze minder mobiel zijn, bijv. 
slecht ter been, slecht zicht of 
gehoor, weer deelnemen aan 
het sociale en maatschappelij-
ke leven. Naast vervoer draait 
het ook om het persoonlijke 
contact en elkaar een hand-
je helpen. Er ontstaan mooie 
gesprekken onderweg en je 
bouwt vaak een band op met 

de vaste deelnemers.

Vrijwilliger worden of meer 
weten? Neem dan vrijblijvend 
contact op met Iris Klaren-
beek via 06 516 412 59 of mail 
naar automaatjewijdemeren@
versawelzijn.nl. We ontmoeten 
je graag!

   

Administratie voor Elkaar:   
Versa Welzijn
WIJDEMEREN
Tegenwoordig staat bij veel 
mensen alle administratie op 
hun telefoon op computer. 
Maar hoe bewaar je deze ge-
gevens nu overzichtelijk en 
veilig. Ook hier kunnen we op 
vrijdagochtend hulp bieden. Bij 
een chaos in de administratie 
kunnen vrijwilligers van Versa 
Welzijn u via de thuisadminis-
tratie of het Administratie voor 
Elkaar spreekuur helpen om 
weer een overzicht te krijgen. 
Hierbij wordt altijd gedacht aan 
papieren administratie, maar 
vanaf nu gaan we dit dus ook 
digitaal aanbieden. Overigens 
zoeken wij ook nog vrijwilligers 

voor de Thuisadministratie. 
Lijkt aangifte doen u een las-
tige klus of deed iemand an-
ders dit voorheen voor u?  Er 
zijn instanties die helpen. Te 
denken valt onder andere aan 
ouderenbonden, bibliotheek of 
de belastingdienst zelf. Wilt u 
echter zelf leren om uw belas-
tingaangifte te doen, dan hel-
pen wij u hiermee.

Heeft u vragen over formulie-
ren, toeslagen of financiële 
regelingen? Heeft u hulp nodig 
bij het op orde krijgen van uw 
administratie? Vragen of hulp 
op het gebied van woningnet, 
verzekeringen, lastige brieven, 

het aanvragen van een uitke-
ring, kwijtscheldingen, aflos-
singsregelingen en nog veel 
meer. Administratie voor El-
kaar is een gratis spreekuur op 
afspraak en vindt plaats op de 
vrijdagochtend van 09:30 uur 
tot 11:00 uur  in Loosdrecht, 
Lindelaan 98. 

Wilt u voor een van deze dien-
sten een afspraak maken of 
meer informatie dan kunt u 
contact opnemen met Selina 
Duikersloot van Versa Wel-
zijn Wijdemeren. Dit kan te-
lefonisch via whatsapp of via 
email. Sduikersloot@versa-
welzijn.nl of 06 506 846 72

   

Ingezonden brief

Vermenging politiek en commercie
Eerlijk gezegd had ik in het 
Weekblad Wijdemeren van vo-
rige week een excuusberichtje 
verwacht van de drie politieke 
partijen die zich voor het kar-
retje hebben laten spannen 
van  projectontwikkelaar Ken-
nemerland. Op de eerste dag 
van de verkiezingen kregen 
we ’s morgens nog een folder-
tje van KB-wonen in de bus, 
compleet met partijlogo’s, met 
de oproep om toch vooral op 
Dorpsbelangen, VVD of D66 
te gaan stemmen.

Het is toch te gek dat politieke 
partijen zich voor commercië-
le belangen laten misbruiken 
en worden ingezet om in dit 
geval een miljoenenproject 
van KB-wonen te redden. Ik 
vind deze vermenging van 
commercie en politiek gevaar-
lijk. Het vergroot de afstand 
tussen politiek en burger en 
maakt politieke partijen die 
zich daartoe lenen, in mijn 
ogen, onbetrouwbaar. Uit de 
stembusuitslag blijkt m.i. dat 
meer mensen deze vermen-

ging van politiek en commer-
cie afkeuren. Het zou mooi zijn 
als de drie partijen zich alsnog 
distantiëren van de volstrekt 
misplaatste en leugenachtige 
propaganda van een project-
ontwikkelaar.   
Tenslotte: Laten we hopen dat 
de politiek nu vol gaat inzet-
ten op haalbare kleinschalige 
bouwprojecten, met de nadruk 
op sociale woningbouw en 
starters.        .
Roel Kapenga, 
Nederhorst den Berg

• 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

 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

Afhaal Restaurant

F U

Overmeerseweg 1,
1394 BC  Nederhorst den Berg

0294-251 214

Openingsactie*
Menu
Mini loempia (6st.)
Babi pangang
Foe yong hai
Kip tipan
Saté (2st)

Van 20,-  voor 15,-
*De actie loopt tot t/m zaterdag 2 april

AFHAAL CATERING RESTAURANT
BESTEL VIA: www.RestaurantFu.nl
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Twee decennia Groenestein!
Klantvriendelijkheid staat centraal

Door Niels van der Horst

NEDERHORST DEN BERG
Op het deel Overmeerse-
weg in de buurt van het 
centrum, zie je bij huisnum-
mer 42 een oprijlaan met 
allemaal soorten gemotori-
seerde grasmaaiers. Het is 
het adres van Groenestein 
Techno-service. Het bedrijf 
bestaat inmiddels 20 jaar 
en dat gaan ze 9 april vie-
ren!

Gerard Groenestein is de ei-
genaar. Zijn bedrijf verkoopt en 
verhuurt tuinmachines, zoals 
zitgrasmaaiers en kettingza-
gen. Wat betreft groenonder-
houd kan je bij hem ook terecht 
voor zogeheten beregening- of 
sproei-installaties. “Verder doe 
ik ook veel in hogedrukrei-
nigers en het onderhoud en 
inrichten van complete vracht-
wagenwasstraten.” Voor de 
tuinwerkzaamheden komen 
de meeste klanten – veel par-
ticulieren en hoveniers – uit de 

Gooi- en Vechtstreek. Voor het 
onderhoud van de wasstraten 
reist hij door het hele land. “Ik 
denk dat ik het al een tijdje vol-
hou omdat ik doe wat ik klanten 
beloof,” zegt Gerard met enige 
trots.

“WE PAKKEN 
GROOTS UIT…”

“Vanaf mijn achttiende zit ik al 
in dit werk. Ik ben nu 54 en werk 
nu twintig jaar voor mezelf.” 
Daarvoor was hij werkzaam 
voor Kärcher, bekend van de 
hogedrukreinigers. Klanten die 
hij daar hielp, vonden hem zo 
goed en betrouwbaar, dat ze 
Gerard zijn gevolgd toen hij 
de stap naar het ondernemer-
schap maakte. “Aanstaande 9 
april is dat twintig jaar geleden. 
Hier op de Overmeerseweg zit-
ten we negentien jaar, want ik 
heb eerst nog een jaartje her 
en der geklust.” De start op 
nummer 42 was met een com-
pleet lege loods.

Later breidde hij zijn zaak uit 
met dealerschappen van onder 
andere Honda, Grin en Bob-
Cat. Na vijf jaar stond de loods 
net zo vol met zijn huur- en 
koopwaar als nu. Ook volgden 
apparaten als robotgrasmaai-
ers. Die machines maaien gras 
zonder menselijke besturing. 
Gerard staakt zijn verhaal even 
omdat hij iemand hoort bin-
nenkomen. Een klant komt de 
huur van een zogeheten verti-
cuteermachine afrekenen. Wat 
voor machine had zij gehuurd? 
“Verticuteer. Dat is om het mos 
tussen het gras vandaan te 
halen.” Het effect daarvan kan 
nogal drastisch zijn. “Ja, soms 
lijkt je tuin wel geruïneerd maar 
het moet om weer een mooi ga-
zon te kunnen krijgen.” Gerard 
legt uit dat het nu de goeie tijd 
is om dit te doen.Groenestein 
Techno-service is een familie-
bedrijf. Zoon Kevin is achten-
twintig en werkt sinds een jaar 
full time in het bedrijf. Hij begon 
als zaterdaghulp maar is lang-
zamerhand Gerards rechter-

hand geworden en vult hem 
ook goed aan. “Hij is jong en 
heeft bijvoorbeeld meer kijk op 
computers zoals degenen die 
bij de beregeningsinstallaties 
geleverd worden.” Dochter Sa-
mantha is net afgestudeerd en 
helpt vier uur per week met de 
administratie. Gerards vrouw 
Patricia werkt in de Kuijer en 
past af en toe op de winkel als 
de anderen er niet zijn. Tot slot 
is er nog zaterdaghulp Vincent. 
Hij is geen familielid maar wel 

al tien jaar werkzaam op het 
bedrijf. 9 april van tien tot vijf 
uur is het moment daar om 
de twintigste verjaardag van 
Groenestein Techno-service 
te vieren. “We pakken groots 
uit met verschillende demon-
straties van allerlei leveran-
ciers.” Iedereen is welkom en 
natuurlijk zorgt Gerard en zijn 
familie voor lekkere hapjes en 
drankjes.
Zie verder
www.groenestein-ts.nl

Berger maakt internationale documentaire
Martijn Kramer en Jitse de Graaf produceren hun eerste internationale film

NEDERHORST DEN BERG
De geboren Nederhorster 
Martijn Kramer is pas twin-
tig jaar, maar laat in juni 
2022 samen met Jitse de 
Graaf (20) zijn eerste film 
in première gaan. In de do-
cumentaire ‘Bloody Tradi-
tion’ wordt het verhaal ach-
ter de barbaarse Faeröerse 
traditie ‘de Grindadráp’ 
verteld. In september 2021 
lagen op een dag 1500 
dode grienden/dolfijnen op 
het strand van Skálabotnur 
– gelegen in de Faeröer ei-
landen – .

De beelden gingen de wereld 
over en ook in Nederland werd 
vol afschuw gereageerd. Eind 
maart stappen ze op de boot 
om vervolgens het verhaal 
achter deze slachting objectief 
vast te leggen. “Het is belang-
rijk dat beide kanten van het 
verhaal gehoord worden”, zegt 
Kramer.

Kramer en De Graaf, twee 
ambitieuze documentairema-

kers, hebben altijd al de droom 
gehad om hun eigen docu-
mentaire te maken. “Allebei 
studeren zij Journalistiek aan 
de Hogeschool Utrecht. Door 
de jaren heen kwamen ze er 
achter dat hun passie bij het 
maken van diepgaande, cul-
turele verhalen ligt. Zo is het 
idee voor deze documentaire 
tot stand gekomen.”

“We leven in een wereld waar 
tradities steeds vaker onder 
druk staan”, aldus De Graaf. 
“Door sociale media bereiken 
plaatselijke gewoonten ook de 
rest van de wereld, waardoor 
iedereen er een mening over 
heeft. In de documentaire ligt 
de focus bij de Faeröerse in-
woners. De makers willen er-
achter komen hoe de discus-
sie over de traditie zich daar 
afspeelt.

Op 18/19 juni 2022 gaat 
Bloody Tradition in première in 
het Louis Hartlooper Complex 
in Utrecht, maar om de docu-
mentaire volledig te produce-

ren zijn ze nog op zoek naar 
mensen die een steentje willen 
bijdragen. “Alleen samen kun-

nen we dit project realiseren”, 
zegt De Graaf.

Via www.voordekunst.nl kunt u 
uw steentje bijdragen.

  

Foto: Martijn Kramer (links) Jitse de Graaf (rechts)
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Sociale woningen Vlindertuyn
NEDERHORST DEN BERG
De Vlindertuyn aan de 
Vaartweg is bijna klaar. 
Het project met zeer luxe 
woningen mocht gereali-
seerd worden mits er twee 
sociale woningen zouden 
komen. 

Er is inderdaad een vrijstaand 
huisje tussen gepropt, met be-
neden één en boven, onder 
het schuine dak, een tweede 
appartementje. Klein, maar 
een mooie kans voor senioren, 

of starters om hun eerste huis-
je te kopen.

Er waren geïnteresseerden, 
die daar nooit meer wat van 
hoorden. Navraag bij de ver-
koopmakelaar leerde dat één 
persoon beide appartementen 
had gekocht, om te verhu-
ren… Het werd wat vaag ge-
houden, maar op het bord bij 
het huisje dat bijna gereed is, 
staat te lezen dat de opdracht-
gever Heus is.

Nu stond in het weekblad van 
16 maart een advertentie voor 
de verhuur van twee appar-
tementen in de Vlindertuyn. 
Voor een sociale prijs, en 
voor Wijdemeerders, dat wel. 
Maar waar ik zo verdrietig van 
wordt, is dat er weer iemand, 
een vastgoedbeheerder, geld 
gaat verdienen ten koste van 
startende of oudere inwoners. 
Jammer weer.

Wilma Snel 

   

SeniorWeb en de digitale wereld
NEDERHORST DEN BERG
SeniorWeb maakt u stap 
voor stap wegwijs in de di-
gitale wereld.

Daarom heeft het Sociaal 
Cultureel Centrum in samen-
werking met SeniorWeb een 
inloopmiddag georganiseerd,. 
De eerste was op 3 november 
2021 en zou daarna iedere 
eerste woensdagmiddag van 

de maand van 14.00 – 16.00 
uur plaatsvinden.

Nu de coronamaatregelen zo 
goed als voorbij zijn kunnen 
we weer doorgaan met deze 
inloopmiddagen om u te hel-
pen of adviseren met digitale 
vragen over PC/laptop, mo-
biel, tablet etc.

Aankomende woensdagmid-

dag 6 april van 14:00 tot 16:00 
uur is Floor Roest van Senior-
Web weer aanwezig.

Om onze kosten te dekken 
vragen wij een vergoeding 
van  € 5.00.

Het gebouw ligt tussen de 
sporthal en de brandweer: 
Blijklaan 1, 1394 KA 
Nederhorst den Berg

• 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

Op vrijdag 1 april bent u van harte welkom

van 18.00u tot 21.00u op de openingsborrel met

heerlijke proeverijen uit eigen worstmakerij.

Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof is gevestigd aan de Brugstraat 2 in Nederhorst den Berg.

Feestelijke opening

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Voorproefje!

Proefstolletje 
Pasen

€ 1,85
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  
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Historische Kring Nederhorst den Berg
NEDERHORST DEN BERG
8 april – Lezing over de 
(water) linies, verleden én 
heden, vrede en strijd.

Nederhorst den Berg ligt mid-
den in het gebied van de Wa-
terlinie(s). Oude Hollandse 
Waterlinie, Nieuwe Holland-
se Waterlinie maar ook nog 
de Stelling van Amsterdam. 

Sinds juli 2021 zijn de Nieu-
we Hollandse Waterlinie en de 
Stelling van Amsterdam een 
gezamenlijk Unesco Wereld 
Erfgoed. Dan heb je een soort 
“Michelinster voor Erfgoed”. 
Als je in dit unieke gebied 
woont wil je vast graag wat 
meer weten over zo’n enorm 
monument. Maarten Boots-
ma komt er op vrijdagavond 

8 april over vertellen. Zijn ver-
haal gaat over (water) linies, 
verleden én heden, vrede en 
strijd, de mensen, anekdotes 
en soms wat dieper ingaand 
op de specifieke forten. Dit 
jaar wordt ook het Rampjaar 
(1672) herdacht, het is in-
middels 350 jaar geleden, de 
Oude Hollandse Waterlinie is 
in die periode voor het eerst 

breed toegepast. Hier en daar 
zal die periode ook “geraakt” 
worden in de lezing.Boots-
ma is zoals hij zelf zegt: een 
beetje geschiedenisgek én be-
hept met een fortenvirus, maar 
heeft ook oog voor het grotere 
geheel. Bij Natuurmonumen-
ten is hij gids in het Vechtplas-
sengebied op zowel de forten 
in de Nieuwe Hollandse Wa-

terlinie als in de Stelling van 
Amsterdam.Kortom een lezing 
die zeker de moeite van een 
bezoek waard is. De lezing 
wordt gehouden in de Berg-
plaats en begint om 20.00 uur. 
De toegang is gratis!

   

Opruimactie Spiegelplas
NEDERHORST DEN BERG
Nu de lente weer in volle 
gang is, de zon ons alle-
maal naar buiten lokt en 
de vogels hun stemban-
den weer aan het opwar-
men zijn, gaat boswachter 
Bert-Jan van Wichen van 
Natuurmonumenten weer 
graag de strijd aan met 
zwerfafval rond de Spie-
gelplas. Inwoners van Ne-

derhorst den Berg worden 
van harte uitgenodigd om 
hem zaterdag 9 april hierbij 
te helpen.

Afval trekt afval aan
“Zwerfafval hoort niet in de 
natuur”, aldus boswachter 
Bert-Jan, “Vogels en zoog-
dieren kunnen er in stikken of 
erin verstrikt raken. Bovendien 
ziet het er gewoon niet uit. En 

omdat afval weer nieuw afval 
aantrekt, willen we het seizoen 
schoon beginnen!”

Geen vuilnisbakken
Natuurmonumenten kiest er-
voor om in geen van haar na-
tuurgebieden vuilnisbakken 
te plaatsen. Uit ervaring weet 
de boswachter dat hoe meer 
er staan, des te meer vuil er 
achter gelaten wordt. En zodra 

er een zak met vuil naast een 
volle vuilnisbak gezet wordt, 
scheuren vogels – vooral 
kraaien en meeuwen – die 
open. Het resultaat is dat het 
vuil alle kanten op waait.

Help jij mee?
Boswachter Bert-Jan is erg 
blij met omwonenden die zich 
al belangeloos inzetten om 
de Spiegelplas opgeruimd en 

netjes te houden. Zij rapen re-
gelmatig achtergelaten afval 
op tijdens hun wandelrondje. 
Op zaterdagmiddag 9 april wil 
Bert-Jan daar graag een geza-
menlijke actie van maken. Ben 
jij iemand die zich ook stoort 
aan zwerfafval en zou je hem 
daarbij willen helpen? Geef je 
op via vechtplassen@natuur-
monumenten.nl.

   

Energiecoöperatie gaat samenwerken met ondernemers:
Bespaar geld en CO2 met zonnepanelen op uw bedrijfsdak
WIJDEMEREN
Donderdag 7 april 2022 
19.30 -21.30 uur bijeen-
komst voor eigenaren van 
grote daken.

Locatie: TVNederhorst, Pla-
tanenlaan 5, Nederhorst den 
Berg.

Maak een afspraak voor een 
gratis dakscan en verken de 
mogelijkheden van zon op 
uw dak. De Energie Coöpera-
tie Wijdemeren (ECW) wil in 
2022 alle lokale ondernemers 
informeren en helpen om be-
drijfspanden te gebruiken voor 
energieopwekking met behulp 
van zonnepanelen. De huis-
houdens in Nederland hebben 
de voordelen van zonnepane-
len massaal ontdekt. En in-
middels steeds vaker ook de 
ondernemers.

Het is begrijpelijk dat onder-
nemers focussen op hun be-
drijf en dat zonnepanelen niet 
direct prioriteit hebben. Dat is 
jammer omdat juist onderne-
mers beschikken over grote 
dakoppervlaktes, die nu on-
benut blijven. En met de hoge 
energieprijzen valt er veel geld 

te besparen.

We zien wel voorbeelden. In 
Ankeveen op de Slenk zijn in-
middels twee panden zelfvoor-
zienend wat betreft energie. 
Een dak op de Cannenburger-
weg 51 is volledig bedekt met 
580 zonnepanelen. Even ver-
der op nummer 67 is een pand 
van 1200 M2 met 110 zonne-
panelen en 4 warmtepompen. 
Los van het gas en toch lekker 
warm in de magazijnen. Beide 

daken leveren meer energie 
als benodigd.

In Wijdemeren is er nu per 
dorp/industrieterrein een con-
tactpersoon van de coöperatie 
actief om dakeigenaren te in-
formeren over de mogelijkhe-
den van energieopwekking op 
hun daken en gratis dakscans 
uit te voeren. U kunt een gra-
tis dakscan aanvragen via de 
website: https://grotedaken.
ecwijdemeren.nl/aanmelden/

Deze contactpersonen per 
dorp gaan ook zelf de boer 
op om contact te leggen met 
ondernemers. Let wel, het zijn 
geen zonnepanelen-verko-
pers. Ze komen samen met u 
kijken naar de mogelijkheden. 
Ze laten middels een speciaal 
tekenprogramma zien wat er 
op uw dak mogelijk is en wat 
daar grofweg de voordelen 
van zijn. Ook helpen zij bij de 
uitwerking van plannen en de 
contacten die u tot de opleve-

ring volledig kunnen ontzor-
gen.

Geïnteresseerd? Op donder-
dagavond 7 april 19.30-21.30 
uur is er een informatieavond 
voor de ondernemers van 
Wijdemeren. Locatie: Tennis-
vereniging Nederhorst in Ne-
derhorst den Berg. Aanmelden 
kan via https://grotedaken.
ecwi jdemeren.n l /aanmel-
den-bijeenkomst/
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Wij ververzorgen allle voorkomende 

werkzaamkzaamheden opop het gebied van: 

Water, GGas, Zink, ssanitair, riolering 

en dakbakbedekking.

Wijnands
Installtallt atieatiea Servicevicevice

Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

(reclame)(reclame)

Lokaal en duurzaam investeren 
in Windpark Zeewolde
Wilt u ook investeren in Windpark Zeewolde? Dat kan.Wilt u ook investeren in Windpark Zeewolde? Dat kan.
Het doel is om in totaal voor maximaal 13,5 miljoen Het doel is om in totaal voor maximaal 13,5 miljoen 
euro obligaties uit te geven. Bewoners en bedrijven in euro obligaties uit te geven. Bewoners en bedrijven in 
de gebieden aangrenzend aan het project krijgen de gebieden aangrenzend aan het project krijgen 
voorrang. 

Meedoen
De inschrijving voor obligaties is geopend van 8 t/m De inschrijving voor obligaties is geopend van 8 t/m 
24 april 2022. Ga naar www.duurzaaminvesteren.nlwww.duurzaaminvesteren.nl.

Een obligatie is een beleggingsproduct waar risico’s aan verbonden zijn. Bekijk het prospectus 
voor meer informatie en de risico’s op www.windparkzeewolde.nl/obligaties.

Meer informatie?
Kom naar de online 
informatieavond op woensdag 
6 april van 19.30-20.30 uur. 
Meer informatie op 
www.windparkzeewolde.nl.

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

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

blijvend contact 0612227976
info@lottevanaerle.nl

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

blijvend contact 0612227976
info@lottevanaerle.nl

Erfenissen zonder ergernissen?
www.erfaangenaam.nl

0294-253444

HET SPIEGHELHUYS ZOEKT
MEDEWERKERS VOOR

SPOELKEUKEN EN BEDIENING!

Thijssen Schoonmaak BV
Wij zijn op zoek naar 
enthousiast personeel

dagelijkse schoonmaak in
Kortenhoef, Loosdrecht en

Hilversum.
06-53376908

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

www.inboedelsenzo.nl 
Koninginneweg 66, K’hoef.

Onafhankelijk financieel advies?
www.smitvernooij.nl

0294-253444

Scheiden los je samen op 
www.smitvernooij.nl

0294-253444

Easy Moving verhuisbedrijf
Ankeveen is op zoek naar

sterke en vriendelijke 
verhuizers! Bel voor info
met Hugo 06-45648795

HOE BLIJF IK GEZOND 
Cursus 4 middagen april &
mei - www.wimvoorbij.nl

Te huur: centrum Nederh
Kantoor/praktijk 50m2

tel: 0640298774

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

gaan in Nederhorst 3 uur
06-14811554  

www.woningontruiming.com
Sinds 1963 uw vertrouwen

H.van Gelderen 0651406217

Ambachtelijke slagerij
Jochem Diekerhof zoekt voor

de nieuwe winkel in NdB
Partime personeel. Kom jij ons

gezellige team versterken?
Tel. 0294 251204

Paardencoachjeugd.nl 
Hulp met paarden

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

Hier had uw
advertentie kunnen staan!

Neem contact op via
advertentie@dunnebier.nl

Bijna jarig? Vraag 
geen kado maar  
een donatie. 

Kijk op kadoneren.nl



Aan de vlaggenstok voor ons gemeen-
tehuis wappert nog steeds de vlag van 
Oekraïne. Met die vlag laten we als ge-
meente, en als hele samenleving, niet 
alleen zien dat we achter Oekraïne 
staan, maar ook dat we klaar staan om 
te helpen. Dat geldt voor de gemeen-
te, maar zeker ook voor u als inwoner. 
De solidariteit is nog steeds groot.

In de hele regio worden locaties geschikt 

gemaakt om vluchtelingen uit Oekraïne op 

te vangen. In Wijdemeren is de verbouwing 

van het Drieluik in Loosdrecht in volle gang. 

Afgelopen weekend is er met vele vrijwilligers, 

waaronder ook Oekraïners zelf, geschilderd, 

schoongemaakt en ingericht. 

Bedden gevraagd
Ook de hotelkamers aan de Dammerweg, 

boven restaurant Het Spiegelhuys in Neder-

horst den Berg, worden opgeknapt. Er wordt 

een keuken geplaatst en een van de kamers 

wordt een ontmoetingsruimte. Wilt u helpen 

om de inrichting van de kamers samen te 

stellen? Er is vooral behoefte aan bedden.

De totale wensenlijst vindt u op

www.deappelboom.nl/oekraine. 

Ruim 50 opvangplekken
Samen met de vakantiewoning die onlangs 

in gebruik is genomen en de beheerders-

woning van hockeyclub HMHC komt het 

aantal opvangplekken op ruim 50. Daarnaast 

zijn er nog vele gastgezinnen in Wijdemeren 

waar vluchtelingen worden opgevangen. We 

onderzoeken nog of er mogelijk locaties zijn 

voor het plaatsen van bijvoorbeeld container-

woningen of chalets. Stap voor stap zorgen 

we voor goede opvangplekken.

Enorme opgave
Burgemeester Crys Larson: “We staan voor 

een enorme opgave. De vluchtelingenstroom 

uit Oekraïne blijft toenemen, het zoeken 

naar opvangplekken voor andere groepen 

vluchtelingen gaat ook gewoon door. En we 

moeten onze eigen inwoners niet vergeten. 

Aan alle kanten is er woningnood, dus we 

moeten alles op alles zetten en creatief zijn. 

Ik wil hierbij alle mensen bedanken die tot nu 

toe fantastisch hebben geholpen.” 

We zijn nog steeds op zoek naar geschikte 

locaties. Heeft u een vakantiewoning of 

misschien een leegstaand pand? Laat het 

ons weten via oekraine@wijdemeren.nl, dan 

bekijken we samen de mogelijkheden. Wilt 

u een plek bij u thuis aanbieden? Dan kunt u 

zich melden bij www.takecarebnb.nl. 

>   Terugblik verkiezingen

De verkiezingen zijn achter de rug. Na een 

lange voorbereiding kunnen we terugkij-

ken op geslaagde verkiezingsdagen. We 

bedanken alle vrijwilligers voor hun enorme 

inzet tijdens deze dagen. De opkomst 

bij de verkiezingen was 58,9%. In totaal 

brachten 11.558 inwoners hun stem uit. De 

Lokale Partij is met acht zetels de grootste 

geworden. Zij onderzoeken nu met welke 

andere partijen ze kunnen samenwerken. De 

partijen die uiteindelijk gaan samenwerken 

leggen in een akkoord vast welke plannen zij 

hebben voor de gemeente. Ook dragen zij 

één of meerdere wethouders voor. Samen 

met de burgemeester zijn zij verantwoorde-

lijk voor de uitvoering van de plannen. 

>   Werken bij Wijdemeren

Lijkt het u leuk om te komen werken voor 

de gemeente Wijdemeren? We hebben 

een aantal mooie vacatures open staan. Zo 

zoeken we voor onze waterrijke gemeente 

bijvoorbeeld een areaalbeheerder Riolering 

en Water, een gepassioneerde projectme-

dewerker en een secretaresse die ervoor kan 

zorgen dat de week van onze burgemeester 

vlekkeloos verloopt. Benieuwd geworden? 

Bekijk alle vacatures op

www.werkenvoorgooivechteem.nl. 

>   Boekenlegger cadeau

Van 9 tot en met 18 april is de Nationale 

Boekenweek. Koopt of leent u een boek bij 

een boekhandel of bibliotheek in Wijdeme-

ren? Dan krijgt u een jubileum-boekenleg-

ger cadeau, want dit jaar bestaat Wijdeme-

ren 20 jaar. U kunt tijdens de Boekenweek 

ook een boekenlegger ophalen op het 

gemeentehuis.

Wijdemeren
informeren

Gewijzigde openingstijden

In verband met Goede Vrijdag en Pasen is

het gemeentehuis op vrijdag 15 april en

maandag 18 april gesloten.

Vanaf dinsdag 19 april helpen wij u graag weer!

Bekendmakingen

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

Aanslag belastingen dit 
jaar in maart en april

   Vluchtelingenstroom blijft toenemen  

#mooiWijdemeren
@sou.besemer

Onder de Oekraïense vluchtelingen
die naar Nederland komen, zitten veel 
kinderen. Deze kinderen hebben, net
als alle Nederlandse kinderen, recht op 
onderwijs. We zijn op zoek naar mensen 
die hierbij kunnen helpen!

De schoolbesturen in de Gooi- en Vecht-

streek willen zo snel mogelijk goed onderwijs 

opzetten voor deze gevluchte leerlingen. 

Bent of kent u iemand die past binnen onder-

staande profielen, dan hopen we op uw hulp: 

- NT2-docenten

- Onderwijsassistenten

- Docenten in de kernvakken (Nederlands, 

   Engels, Wiskunde)

- Muziek- en Lichamelijke Opvoeding-docenten

- Studenten die willen bijdragen

- Onderwijscollega’s op weg naar hun onder-

   wijsbevoegdheid

- Gepensioneerde onderwijscollega’s die zich 

   willen inzetten voor deze leerlingen

- Leraren aan de lerarenopleidingen

   (primair of voortgezet onderwijs)

- Zorg- of ondersteunend personeel

- Andere beroepsgroepen die kunnen helpen

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een mail te 

sturen naar: samenvooroekraine@gsf.nl. 

Vermeld in de mail wie u bent, hoe u wilt 

bijdragen, uw beschikbaarheid en bevoegd-

heden, opleiding en ervaring. 

Onderwijs voor Oekraïense kinderen



Week van het Geld
Wilt u meer grip op uw geld? Of heeft u hulp nodig bij het aflossen van uw schulden? Misschien vraagt u zich af wat de financiële
gevolgen zijn als u vervroegd met pensioen zou gaan? 

Deze week is ‘De Week van het Geld’. U kunt hieronder lezen wat we als gemeente doen om u te helpen op financieel gebied. 
Daarnaast komt u meer te weten over bijvoorbeeld het STAP-budget.

Wijdemeren
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Financiële hulp nodig?
www.wijdemeren.nl is de eerste plek om 
te kijken als u ondersteuning nodig heeft 
bij geldzaken. Op onze website vindt u 
een aantal regelingen voor kinderen en 
volwassenen.

Declaratiefonds Computertoeslag
Als uw kind op de basisschool zit of naar 

het voortgezet onderwijs gaat, kunt u een 

vergoeding krijgen voor een computer en 

toebehoren, zoals bijvoorbeeld een printer, 

beeldscherm en toetsenbord. De vergoeding 

is bedoeld voor schoolgaande kinderen tot 

18 jaar op het voorgezet onderwijs.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Wil uw kind graag op scouting, zwemles, 

muziekles, turnen, judoën of toneelspelen, 

maar is er thuis weinig geld? Dan kunt u, 

onder andere via de gemeente, een bijdrage 

aanvragen bij het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur.

Collectieve zorgverzekering
Heeft u een minimuminkomen en woont u 

in Wijdemeren? Dan kunt u via de gemeente 

deelnemen aan de collectieve zorgverzeke-

ring voor minima. 

Declaratiefonds Huisraad
Heeft u langer dan drie jaar een minimum 

inkomen? Dan kunt u een financiële bijdrage 

krijgen voor de aanschaf van huisraad. 

Bijvoorbeeld een bankstel, koelkast, matras of 

stofzuiger. Ook de aanschaf van een fiets of 

computer is mogelijk.

Kijk voor alle regelingen en ondersteuning op 

www.wijdemeren.nl/ondersteuning.

Eerste plek voor informatie: www.wijdemeren.nl 

Wilt u meer grip op uw geld? Bij het 
PING (Persoonlijk in Geld)-loket kunt 
u terecht met al uw vragen over geld: 
van budget- tot administratietips,  het 
aanvragen van inkomensondersteu-
ning tot de begeleiding bij schuldhulp-
verlening.  

Het PING-loket heeft elke maandag een 

inloopspreekuur op het gemeentehuis, van 

14.00 tot 18.00 uur. U kunt gewoon langsko-

men, een afspraak maken is niet nodig.

U kunt de PING-medewerkers ook bellen of 

mailen met uw geldvragen via 14 035 (vragen 

naar PING-loket) of via email:

wijdemeren@ping.nl. 

Direct schuldhulp aanvragen
Wilt u direct schuldhulpverlening aanvragen 

zonder tussenkomst van het PING-loket? 

Dan kunt u contact opnemen met de

Kredietbank via www.kredietbanknederland.nl 

of telefoonnummer (088) 62 62 777.

Handige rekentools voor toeslagen en regelingen

Weet u niet of u in aanmerking komt voor een bepaalde toeslag of subsidie.
Er zijn verschillende tools om dit voor u uit te rekenen: 

- Voor landelijke regelingen:

   www.berekenuwrecht.nl 

- Voor lokale regelingen:

   www.berekenuwrechtplus.nl

   (klik vervolgens op ‘Wijdemeren’) 

Meer grip op geld? Kom naar het PING-loket

Heeft u een achterstand bij het betalen 
van uw rekeningen? Dan kan het Sociaal 
Wijkteam u helpen.

Sociaal Wijkteam: ‘We begrijpen dat het soms 

lastig is om een rekening op tijd te betalen. 

Heeft u hulp nodig? Het sociaal wijkteam is er 

voor u. De hulp kost niets en is niet verplicht. 

Hoe eerder we kunnen helpen, hoe sneller 

we kunnen zoeken naar een oplossing!‘

Neem dus gerust contact op met het Sociaal 

Wijkteam via 14 035 (vragen naar Sociaal 

Wijkteam) of sociaalwijkteam@wijdemeren.nl.

Betalingsachterstand?
Het Sociaal Wijkteam helpt 

Heeft u beginnende schulden? Het 
Nibud en de Nederlandse Vereniging 
Voor Volkskrediet hebben een pro-
gramma ontwikkeld waarmee u zelf in 
zes stappen een plan kunt maken om 
uw schulden af te lossen.

Als u alle stappen volgt, heeft u aan het eind 

een volledig aflosplan dat gebaseerd is op 

uw persoonlijke situatie. Op de site staan ook 

voorbeeldbrieven die u kunt gebruiken om 

een aflosvoorstel te doen aan uw schuldeisers.

Het gebruik van het programma is gratis.

Kijk voor meer informatie over schulden, 

schuldhulpverlening, het aflosplan en de 

voorbeeldbrieven op

www.zelfjeschuldenregelen.nl. 

In 6 simpele stappen controle over uw beginnende schulden

Met het nieuwe STAP-budget kunnen 
werkenden en werkzoekenden maxi-
maal 1000 euro besteden aan een cur-
sus, opleiding of training. Daarmee wil 
de overheid mensen de mogelijkheid ge-
ven om te werken aan de ontwikkeling 
van hun loopbaan. 

STAP staat voor Stimulering van de Arbeids-

marktPositie (STAP). Het is een geldbedrag van 

maximaal 1000 euro dat u één keer per jaar 

kunt gebruiken. Met het STAP-Budget kan elke 

Nederlander vanaf 18 jaar (tot de AOW-gerech-

tigde leeftijd) maximaal 1000 euro aanvragen 

voor een opleiding, training of cursus. 

Vraag op tijd aan
De eerste aanvraagtermijn voor STAP-budget 

was op 1 maart. De volgende start op 1 mei, 

daarna start iedere twee maanden een nieuw 

aanvraagtijdvak. Om STAP-budget aan te 

kunnen vragen, heeft u een STAP-aanmel-

dingsbewijs van een opleider nodig. 

Kijk op www.stapbudget.nl voor vragen, de 

voorwaarden en de opleidingen die binnen 

het STAP-budget vallen. 

Doe een cursus of opleiding met STAP-budget
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Inwoners en bedrijven ontvangen dit 
jaar de rekening voor de gemeentelijke 
belastingen uiterlijk in april in plaats van 
in februari. Dat komt door een landelijke 
verandering van het berekenen van de 
waarde van huizen en andere gebou-
wen.

Elk jaar wordt de waarde van alle huizen en 

andere gebouwen in de gemeente berekend. 

Uit die berekening komt de WOZ-waarde 

(Wet waardering onroerende zaken). Deze 

waarde wordt gebruikt om te bepalen 

hoeveel belasting u moet betalen, waaron-

der de OZB (Onroerende Zaak Belasting). 

Vanaf 2022 moeten alle gemeenten de 

WOZ-waarde berekenen op basis van het 

aantal vierkante meters (oppervlakte) in plaats 

van het aantal kubieke meters (inhoud). Het 

rekenen met de oppervlakte (m2) gebeurt al 

bij de verkoop en verhuur van woningen. Dat 

gaat de gemeente nu ook doen. Dat is wel 

zo duidelijk.

Aanslag op de mat
Heeft u een huis in Wijdemeren? Dan krijgt u 

de rekening van de gemeente rond 30 april. 

Heeft u een ander gebouw, zoals een kan-

toor of winkel in Wijdemeren? Dan krijgt u de 

rekening rond 31 maart. Stijgt uw WOZ-waar-

de meer dan gemiddeld? Dan krijgt u een 

paar dagen voordat u uw aanslag ontvangt 

een brief met uitleg en het taxatieverslag.

Gespreid betalen
Betaalde u eerder de belasting niet in een 

keer, maar in acht delen? Dat blijft zo. Het 

later versturen van de rekening heeft ook 

geen gevolgen voor het doorgeven van de 

WOZ-waarde aan de belastingdienst. Daar-

voor gebruikt u de waarde van vorig jaar. In 

de meeste gevallen is die door de belasting-

dienst al op uw formulieren ingevuld.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact 

opnemen met de belastingbalie van de ge-

meente Hilversum via telefoonnummer

(035) 62 92 695. Zij verzorgen voor de ge-

meente Wijdemeren alle belastingen. 

Aanslag gemeentelijke belastingen dit jaar in maart en april

>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

’s-Graveland
- Kininelaantje 1: uitbreiden kleedkamers, 

   zaakkenmerk Z.71178 (11.03.22)

- Noordereinde 11: onderhoud en aanpassen 

   woning, zaakkenmerk Z.71359 (23.03.22)

Kortenhoef
- De Kwakel 10: bouwen woning,

   zaakkenmerk Z.71288 (17.03.22)

- Dopheigang 5, 7 en 9: vergroten woning, 

   zaakkenmerk Z.71249 (15.03.22)

- Kortenhoefsedijk 147: verbreden brug,

   zaakkenmerk Z.71350 (23.03.22)

- Moleneind 33: vernieuwen beschoeiing, 

   zaakkenmerk Z.71161 (10.03.22)

Loosdrecht
- Kastanjelaan 17: maken uitweg,

   zaakkenmerk Z.71194 (12.03.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 152: verbouwen 

   woning en vervangen aanbouw,

   zaakkenmerk Z.71169 (11.03.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 3: vervangen

   dakkapel, zaakkenmerk Z.71167 (11.03.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 96: bouwen

   boothuis, zaakkenmerk Z.71368 (23.03.22)

- Van Collenstraat 28: vervangen dakkapel, 

   zaakkenmerk Z.71250 (15.03.22)

Nederhorst den Berg
- nabij Blijklaan 1: afwijken bestemmingsplan 

   t.b.v. Zomerspektakel 2022,

   zaakkenmerk Z.71192 (12.03.22)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

telefoonnummer 14 035. U kunt geen 

bezwaar maken tegen een aanvraag omge-

vingsvergunning. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Breukeleveen
- Herenweg 101 en 101a: vernieuwen

   beschoeiing, zaakkenmerk Z.70553 (11.03.22)

’s-Graveland
- Noordereinde 20: maken muurdoorbraak 

   en plaatsen dakramen,

   zaakkenmerk Z.70326 (15.03.22)

- Zuidereinde 74d: bouwen steiger,

   zaakkenmerk Z.70496 (11.03.22)

Kortenhoef
- Hoflaan 64: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.69968 (11.03.22)

- Oranjeweg 7: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.69326 (21.03.22) 

Loosdrecht
- Heulakker 5: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.70429 (14.03.22)

- Larixlaan 15: vervangen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.70631 (14.03.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 24: uitbreiden 

   verpleeghuis ‘de Beukenhof’,

   zaakkenmerk Z.69305 (10.03.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 150: plaatsen 

   bedouin tent gedurende 3 maanden per jaar 

   voor 3 jaar, zaakkenmerk Z.70625 (23.03.22)

- t.h.v. Rading 138: kappen 14 bomen (project 

   Schippershof), zaakkenmerk Z.70564 (16-03-22)

Bekendmakingen 30 maart 2022

Bouwen en wonen

Met de oorlog in Oekraïne en de gas-
prijzen die daardoor blijven stijgen is 
de overstap naar duurzame warmte-
bronnen belangrijker dan ooit. Om 
te kijken naar de mogelijkheden voor 
deze overstap zijn er in Wijdemeren vier 
verkenningsbuurten aangewezen. Eén 
daarvan is de Blijkpolder in Nederhorst 
den Berg. Op dinsdag 5 april organiseert 
de Energiecoöperatie Wijdemeren hier 
een eerste bewonersavond. 

Een verkenningsbuurt is een buurt waar be-

woners, gemeente en andere partijen met el-

kaar de mogelijkheden en kansen voor deze 

overgang naar duurzame warmtebronnen 

gaan verkennen. Welke mogelijkheden zijn 

er en hoe ziet de overgang naar duurzame 

energie er eigenlijk uit? 

Warmtenet
We staan aan het begin en er is nog niets 

besloten. Wel zien we in de Blijkpolder een 

kans voor een collectief warmtenet. Bij 

een collectief warmtenet wordt de warmte 

centraal geproduceerd. Een netwerk van 

leidingen brengt het warme water naar de 

huizen en gebouwen. 

Aanmelden informatieavond
Woont u in de Blijkpolder en wilt u meer 

weten over de overgang naar duurzame 

warmtebronnen? Kom dan op dinsdag 5 april 

om 19.30 uur naar de informatieavond in de 

Warinschool (Overmeerseweg 36). We gaan 

graag met u in gesprek! Aanmelden kan via 

nederhorst.ecwijdemeren.nl. Daar vindt u 

ook alle verdere info over de buurtverkenning.

Buurtverkenning Blijkpolder Nederhorst den Berg

Datum: 30 maart 2022 
Aanvang: 20.00 uur 

Agendapunten

1.  Opening

2.  Vaststelling agenda

3.  Mededelingen

4.  Installatie raadsleden voor de

     periode 2022-2026; de burgemeester 

     neemt de nieuw verkozen raadsleden de 

     eed of de belofte af.

5.  Sluiting

De audio van de raadsvergadering wordt

ook uitgezonden en kunt u volgen via:

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl

(tabblad ‘live’) 

Agenda installatie raadsvergadering 
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Cannenburgerweg 59d: uitbreiden bedrijfshal 

(25.04.21)

’s-Graveland
- Kininelaantje 2: plaatsen 3 padelbanen (02.05.21)

- Noordereinde 32: realiseren schuur (28.04.21)

- Noordereinde 70: wijzigen gevel (04.05.21)

Kortenhoef
- Kerklaan 10: wijzigen voorgevel (22.04.21)

- Kerklaan 22: plaatsen schuur (30.04.21)

- Kortenhoefsedijk 82: plaatsen dakkapel (21.04.21)

- Kortenhoefsedijk 104a: afwijken bestemmings-

   plan voormalige ijsclubkantine naar wonen 

   (26.04.21)

Loosdrecht
- Industrieweg 32: vergroten hoofdgebouw 

   (21.04.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a: aanleggen 

   platformen (22.04.21)

- Rading 46a: vernieuwen dakopbouw en gevels 

   (23.04.21)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 71: plaatsen dakkapel (27.04.21)

- Lange Wetering 63: uitbreiden woning (26.04.21)

- Meindert Hobbemastraat 27: plaatsen dakkapel 

   (03.05.21)

- Overmeerseweg 74: verbouwen schuur (20.04.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tele-

foonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze of 

bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

’Breukeleveen
- Herenweg 27a: verbouwen woning (29.04.21)

’s-Graveland
- Noordereinde 327: slopen woning met

   bijgebouw (03.05.21)

Kortenhoef
- Fuikestee 10: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Moleneind 7: vergroten bijgebouw met 

   overkapping (04.05.21)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 152 recreatie-

   villa’s (50m2) (04.05.21)

- Bloklaan 22a BG04: bouwen 24 recreatievilla’s 

   (55m2) (04.05.21)

- Bloklaan 22a BG 04: bouwen 24 recreatievilla’s 

   (70m2) (04.05.21)

- Jol 21: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: verbouwen koets-

   huis voor groepswoningen ouderen (28.04.21)

- naast Nieuw-Loosdrechtsedijk 203 en naast 

   Nieuw-Loosdrechtsedijk 207: kappen twee 

   bomen (29.04.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 113c B3 en O8:

   vervangen damwand (22.04.21)

- Ruysdaellaan 28: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Taxuslaan 8: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Van Mierislaan 10: wijzigen constructie (29.04.21)

Nederhorst den Berg
- Wilgenlaan 2: plaatsen twee dakkapellen (22.04.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 9: restaureren (van de 

   deel) gesplitste boerderij (29.04.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 21-25: wijzigen

   interieur, achter- en linker zijgevel en

   toevoegen dakramen (28.04.21)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
10 ws 02 – woonschip, Neder-
horst den Berg is onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-

ning en Afdeling 3.4. van de Algemene wet be-

stuursrecht bekend, dat de door gemeenteraad 

van Wijdemeren op 4 februari 2021 vastgestelde 

herziening van het  “Bestemmingsplan Eiland-

seweg 10 ws 02 – woonschip”, Nederhorst den 

Berg, onherroepelijk is geworden. 

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 

het op dit perceel afgemeerde woonschip te 

vervangen en daarbij een nieuwe groter woon-

schip af te meren. 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied 

van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen 

Nederhorst den Berg en Nigtevecht.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
4a – woonschip, Nederhorst den 
Berg is onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat de door gemeente-

raad van Wijdemeren op 4 februari 2021 vast-

gestelde herziening van het  “Bestemmingsplan 

Eilandseweg 4a – woonschip” , Nederhorst den 

Berg onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 

het op dit perceel afgemeerde woonschip te 

vervangen en daarbij een nieuwe groter woon-

schip af te meren. 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied 

van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen 

Nederhorst den Berg en Nigtevecht.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

>  Partiële herziening Bestemmings-
plan Plassengebied Loosdrecht 
2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243 is 
onherroepelijk
Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat de door gemeente-

raad van Wijdemeren op 4 februari 2021 vast-

gestelde herziening van het  Partiële herziening 

Bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 

2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht 

onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat 

op dit perceel bestaande recreatieappartemen-

ten naast het recreatief gebruik permanent be-

woond kan worden. Het plangebied is gelegen 

aan de Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht. 

Op deze locatie bevindt zich het Najade Resort, 

dat bestaat uit tien recreatieverblijven.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

>  Gewijzigde ontheffingsdatum 

Nederhorst den Berg
- Tegenover Lijsterlaan 43: plaatsen afvalcon-

tainer van 30 april tot 15 juni (03.05.21) 

Officiële bekendmakingen

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en 
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeente-
huis, maar digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met de administratie 
van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit (tussen 
haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemees-
ter 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 wethou-
ders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak 
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek 
Domein,  telefoonnummer 14 035. Het indienen van een 
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.
 
Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-
den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) .

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie 
van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/of een 
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Raad 
van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage.

Overig

Bouwen en wonen

Datum: 12 mei 2021 
Aanvang: 20.00 uur 

Vaste Agendapunten* 
Hamerstukken 
1. Geheim

2. Actualisatie grondexploitaties 2021

Bespreekpunten 
3. Evaluatie woonvisie 2016-2020

4.  Coronaherstelplan ondernemers

5. Zienswijze voorstel transitiecommissie 

    Metropoolregio Amsterdam

Overig
6. Vragenhalfuur

7. Moties Vreemd aan de agenda

8. Sluiting 

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezon-

den en kunt u volgen via de website:

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl

(tabblad ‘live’)

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen 

op  www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda raadsvergadering



Wijdemeren
informeren

30 maart 2022

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 4a: vervangen damwand,

   zaakkenmerk Z.70273 (11.03.22)

- Overmeerseweg 122-124: toevoegen 

   dakkapel en opslaande deuren achtergevel, 

   zaakkenmerk Z.70163 (10.03.22)

- Platanenlaan 60: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.70303 (14.03.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 242 en 244: bouwen 

   centrumgebouw en twee woningen,

   zaakkenmerk Z.69751 (14.03.22)

Nederhorst den Berg
- Hoepelbuigerslaan 3: bouwen erker

   voorgevel, zaakkenmerk Z.70293 (21.03.22)

>  Melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer

Nederhorst den Berg
- Middenweg 77: uitbreiding voor de verkoop 

   van fietsen, zaakkenmerk Z.71185

Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden 

gemaakt.

Informatie kan worden verkregen bij de 

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vecht-

streek telefoonnummer (088) 63 33 000.

>  Rectificatie

Op 16 maart 2022 publiceerden wij een 

aangevraagde omgevingsvergunning voor het 

bouwen van een botenhuis op de Herenweg 

47, Breukeleveen. Het juiste adres moet echter 

zijn Herenweg 47a, Breukeleveen.

>  Ontwerp wijzigingsplan Rading 
198, Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet 

ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht bekend dat het 

ontwerp wijzigingsplan Rading 198, Loosdrecht 

ter inzage wordt gelegd.

Inzage
Het ontwerp wijzigingsplan, met bijbehorende 

stukken, ligt vanaf 31 maart 2021 gedurende 

6 weken ter inzage in het gemeentehuis aan 

de Rading 1, Loosdrecht. Dit plan betreft het 

wijzigen van de bestemming voor het realiseren 

van kringlooplandbouw en het omschakelen 

naar een biologische bedrijfsvoering aan 

de Rading 198, Loosdrecht. Het ontwerp 

wijzigingsplan met bijbehorende stukken kan 

worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl,

door te zoeken op Rading 198, Loosdrecht. 

Het planidentificatienummer is:

NL.IMRO.1696.WP24Rading1982021-on01

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt 

u een schriftelijke zienswijze indienen bij het 

college van burgemeester en wethouders van 

Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. 

U kunt zienswijzen ook mondeling indienen. 

Hiervoor kunt u een afspraak maken met de 

administratie van Fysiek Domein, telefoon-

nummer 14 035.

>  Weigering vaststelling bestem-
mingsplan Kortenhoefsedijk 198, 
Kortenhoef

Burgemeester en wethouders maken over-

eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke

ordening bekend dat de gemeenteraad in 

de vergadering van16 december 2021 het 

bestemmingsplan “Kortenhoefsedijk 198”

niet heeft vastgesteld.

Het ontwerpplan was opgesteld om de

realisatie van 10 woningen mogelijk te maken 

in de vorm van 6 woonschepen (waaronder

1 woonschip met 3 appartementen in de

sociale sector)  en 2 vrijstaande woningen.

De jachthaven zou dan worden opgeheven.

Het gevolg van het niet vaststellen van dit 

bestemmingsplan is dat het reeds geldende 

bestemmingsplan “Het Dode Eind” van kracht 

blijft. Op grond van dit bestemmingsplan is het 

niet mogelijk om, in plaats van de jachthaven, 

woonschepen af te meren.

Ter inzage
Het raadsbesluit tot het niet vaststellen van

het bestemmingsplan “Kortenhoefsedijk 198” 

en de besluitenlijst van de raadsvergadering 

van 16 december 2021 liggen vanaf 31 maart 

2022 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt 

de stukken ook digitaal opvragen via

info@wijdemeren.nl. Het ontwerp bestem-

mingsplan is nog steeds in te zien op

www.ruimtelijkeplannen.nl

(NL.IMRO.1696.BP8200Krthsdk2020-on00).

Beroep
Tijdens de beroepstermijn (termijn van 

terinzagelegging) kunnen belanghebbenden, 

schriftelijk beroep instellen tegen het besluit 

tot niet vaststellen van het bestemmingsplan. 

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De indiener

van een beroepschrift kan de Voorzieningen-

rechter van de Afdeling eveneens vragen 

een voorlopige voorziening te treffen indien 

onverwijlde spoed, gelet op de betrokken 

belangen, dat vereist.

>  Verkeersbesluiten 

Nederhorst den Berg
- Meindert Hobbemastraat nabij huisnr. 10, 

   Nederhorst den Berg : opheffen gereserveerde 

   gehandicaptenparkeerplaats  (17-3-2022)

Wijdemeren

Verkeersbesluit aanwijzen 2 parkeerplaatsen 

voor het opladen van elektrische voertuigen

op 9 locaties in Wijdemeren:

1. Kortenhoef - Bernard van Beeklaan thv

    95-97 (24.03.22)

2. Kortenhoef - parkeerterrein Oudergaarde 

    (24.03.22)

3. Ankeveen - parkeerterrein tegenover

    Bergsepad (24.03.22)

4. Nederhorst den Berg - parkeerstrook thv 

    Dammerweg 31 (24.03.22)

5. Loosdrecht - parkeerterrein naast

    Regenboog 1 (23.03.22)

6. Loosdrecht - parkeerterrein Vuntuslaan 

    (23.03.22)

7. Loosdrecht - parkeerstrook thv

    St. Annepad 23 (23.03.22)

8. Loosdrecht - parkeerterrein naast Tjalk 50 

    (23.03.22)

9. ’s-Graveland - parkeervakken thv

    Zuidereinde 19-21 (23.03.22)

U kunt het verkeersbesluit inzien op

www.officielebekendmakingen.nl.

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

>  Voorgenomen verkoop van 
gronden door de gemeente
Wijdemeren aan Achtererf
Ontwikkeling B.V 

De gemeente Wijdemeren geeft hierbij kennis 

van haar voornemen om twee stroken grond, 

gelegen aan de Tjalk en achter de Schouw te 

verkopen aan  Achtererf Ontwikkeling B.V.

ten behoeve van de realisatie van woningen 

en een toegangsweg voor het plangebied

Het Achtererf. Naar het oordeel van de

gemeente is Achtererf Ontwikkeling B.V de 

enige serieuze gegadigde die in aanmerking

 komt hiervoor. Verdere informatie over deze 

voorgenomen verkoop vindt u online:

www.wijdemeren.nl/achtererf-loosdrecht. 

Indien u zich niet kunt verenigen met dit 

voornemen, dan dient u dit uiterlijk 20 dagen 

na publicatie, kenbaar te maken op de wijze 

zoals op de site genoemd.

>  Mobiliteitsplan Wijdemeren 
2045: Duurzaam, Veilig & Vooruit 

Het concept Mobiliteitsplan Duurzaam, Veilig 

& Vooruit ligt van 4 april 2022 tot en met 15 

mei 2022 ter inzage. In het Mobiliteitsplan 

wordt een (toekomst)beeld geschetst van de 

gewenste infrastructuur met aandacht voor 

duurzaamheid, verkeersveiligheid, langzaam 

verkeer en leefbaarheid.

 

Inzage en zienswijzen
Het Mobiliteitsplan ligt van 4 april tot en met 

15 mei 2022 ter inzage. Het Mobiliteitsplan is in 

te zien via www.wijdemeren.nl/mobiliteitsplan 

en op afspraak in het gemeentehuis; Rading 1, 

Loosdrecht.

Indienen van een zienswijze kan schriftelijk, 

t.a.v. team Mobiliteitsplan Wijdemeren, Post-

bus 1132, 3800 BC Amersfoort of per e-mail 

naar BG9689@project.rhdhv.com onder 

vermelding van  Zienswijze Duurzaam, Veilig & 

Vooruit (Mobiliteitsplan Wijdemeren 2045).

Vervolgproces
Na de periode van ter inzagelegging worden 

de ingediende zienswijzen beantwoord in een 

reactienota. Als de zienswijzen daar aanleiding 

toe geven, wordt het rapport  Duurzaam, 

Veilig & Vooruit (Mobiliteitsplan Wijdemeren 

2045) daarop aangepast. De gemeenteraad 

wordt geïnformeerd over de zienswijzen en 

gevraagd het Mobiliteitsplan vast te stellen. 

Deze raadsbehandeling zal naar verwachting 

in september 2022 plaatsvinden. 

Bekendmakingen 30 maart 2022

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Disclaimer
Vanaf 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties van kracht.
Dat houdt in dat alle officiële bekendmakingen digitaal 
gepubliceerd moeten worden. Kijk hiervoor op
www.wijdemeren.nl/bekendmakingen. De bekendmakingen 
blijven we publiceren in Wijdemeren Informeren, maar deze 
vorm is niet meer rechtsgeldig. 

Ter inzage
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) 

Verkeer

Overig
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Foto van de week

Jubileumjaar Oude Hollandse Waterlinie
Waarom we nu geen Frans spreken in Wijdemeren

WIJDEMEREN
Op 18 maart was het groot 
feest langs de Oude Hol-
landse Waterlinie. Willy de 
Zoete, gedeputeerde Cul-
tuur en Erfgoed van de pro-
vincie Zuid-Holland, Rob 
van Muilekom, Gedepu-
teerde Cultuur en Erfgoed 
van de provincie Utrecht 
en burgemeester Theo Se-
gers van de gemeente Mo-
lenlanden gaven het fees-
telijke startsein voor het 
landelijk jubileumjaar van 
de Oude Hollandse Water-
linie. Vervolgens werd het 
nieuwe Museum Nieuw-
poort over de Oude Hol-
landse Waterlinie feestelijk 
geopend. 

Jubileumjaar en activiteiten
Het jubileumjaar van deze 
verdedigingslinie staat in het 
teken van allerlei festiviteiten 
en activiteiten. Deze worden 
door vele partners, waaronder 
gemeenten, waterschappen 
en historische verenigingen, 
door het hele liniegebied geor-

ganiseerd. Van het Muiderslot 
in het Noorden tot Slot Loe-
vestein in het zuiden.

Anastasia van der Lugt, direc-
teur Stichting Oude Hollandse 
Waterlinie: “De oude Holland-
se Waterlinie is de verbin-
dende linie die haar 350-jarig 
bestaan viert met veel evene-
menten die gekoppeld worden 
aan andere festiviteiten die in 
de vestingsteden aan de li-
nie worden gevierd. Maar dit 
prachtige recreatieve gebied 
nodigt ook uit om te wandelen, 
fietsen of per boot te bezoe-
ken. Dat geldt in dit bijzondere 
feestjaar, maar ook in de jaren 
die nog gaan komen. De pro-
motie en het behoud van dit 
unieke erfgoed is dan ook prio-
riteit voor ons.” Op de website 
www.oudehollandsewaterlinie.
nl vindt u alle informatie over 
de jubileumfestiviteiten.

Waarom we nu geen Frans 
spreken in Wijdemeren
350 jaar geleden zorgde de 
Oude Hollandse Waterlinie 

succesvol voor de 
verdediging van 
Holland. Aanvallen 
van de Franse troe-
pen van de Zon-
nekoning Lodewijk 
XIV werden afge-
slagen, vesting-
steden verstrekt, 
schansen aange-
legd en het gebied 
werd onder water 
gezet door sluizen 
open te zetten en 
dijken door te ste-
ken. Het Ramp-
jaar liet zijn sporen 
overal na. Het was 
deze oudste linie 
die ervoor heeft 
gezorgd dat we nu 
geen Frans spre-
ken en we Holland 
nog steeds Holland 
kunnen noemen.

Foto: Marco van der Roest,   Wijdemeren van Boven
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VAN DE ZIJLIJN…
Juichen, schreeuwen en rollende ogen…
Door: Cor Winkel

Kort geleden schreef ik 
over discipline, data en 
controle van de verrichtin-
gen van voetballers op het 
veld. Niets blijft verborgen. 
Alles wordt op video, film 
en foto opgeslagen. Elke 
wedstrijd wordt geëvalu-
eerd aan de hand van de 
beelden. Niet alleen op TV, 
maar zeker en vooral op de 
club in aanwezigheid van 
trainers, staf en spelers. 
Zo wordt elke goede maar 
ook slechte pass becom-
mentarieerd. Geen enkele 
beweging van de spelers 

blijft onbesproken…

Wat doet dit met een speler. 
Natuurlijk is het allemaal be-
doeld, om beter te worden en 
het team te versterken. Elke 
prof kan hier mee omgaan en 
de druk weerstaan. Toch zie je 
hier en daar haarscheurtjes. 
Er zullen meer spelers, net 
als Pröpper, met pensioen zijn 
gegaan. Alleen daar hoor je 
de mensen niet over. De druk 
gaat even van de ketel, wan-
neer er gescoord wordt. Dan 
zie je de enorme ontlading 
en de bekroning van alle trai-
ningsarbeid.

Als Cruijff gescoord had dan 
zag je een sprongetje met één 
arm omhoog. Mooi, beschei-
den in vergelijking met wat 
tegenwoordig op het scherm 
ziet. Nu krijg je een soort mime 
erbij cadeau om het ego te dui-
den. Memphis met twee vin-
gers in de oren en de blik naar 
de hemel. Ronaldo maakt, na 
een kort sprintje, een spronge-
tje en landt met twee benen op 
de grond: kom maar mensen, 
hier ben ik! Andere spelers 
willen eerst omhelst worden. 
Anderen schieten alle kanten 
op en eindigen op hun knieën 
of gaan gewoon maar languit 
liggen. Weer anderen maken 

een kruisteken, wiegbewe-
gingen of een hartje met hun 
vingers. Het repertoire is onuit-
puttelijk.

Professionals als Messi, 
Mbappë en Benzema blijven 
redelijk cool, maar je hebt er 
ook bij, ik zal geen namen 
noemen, die met rollende 
ogen naar de camera sprinten, 
als was het, om hun gelijk te 
halen. Een verongelijkte re-
actie, die onmenselijke druk 
verraadt, zo lijkt het. De druk 
om te scoren, kent ook Antony. 
En als het dan lukt, gaan alle 
sluizen open. Belangrijk doel-
punt dat zeker. Maar óók een 

gele kaart voor het, in euforie, 
uitrekken van zijn shirt, waar-
door hij zijn team dupeert. De 
druk werd te groot voor hem, 
anders is zijn gedrag daarna 
niet te verklaren. Een acteur 
had het hem niet kunnen ver-
beteren…

Ik verlang terug naar Robben. 
Na een doelpunt liep hij altijd 
lachend weg. Bescheiden, 
simpel spelend en soeverein 
het net kunnen vinden was zijn 
specialiteit…

Cor Winkel

   

Geneesmiddelenafval en duurzaamheid in de 
apotheek
WIJDEMEREN
Jaarlijks wordt ongeveer 
3.500.000 kilo medicijnen 
gebruikt. Daarvan komt 
140.000 kilo medicijnen 
via het afvalwater in het 
grondwater terecht. Medi-
cijnresten kunnen leiden 
tot weefselschade en ge-
dragsverandering bij orga-
nismen in het water. Ook 
kunnen medicijnresten het 
maken van schoon drink-
water moeilijk maken.

Al uw oude, ongebruikte of 
restanten medicatie kunt u bij 
de apotheek inleveren. Doos-
jes en etiketten kunt u thuis 
weggooien. Flesjes met res-
tanten niet uitspoelen, anders 
komt de medicatie in het water 
terecht. Deze flesjes neemt de 

apotheek samen met medicijn 
strips en tubes in. Gebruikte 
injectienaalden moeten altijd 
in een dichte naaldencontainer 
worden ingeleverd. Losse ge-
bruikte naalden en gele naal-
dencontainers die niet juist 
gesloten zijn, mogen wij niet 
aannemen. Dit kan namelijk 
tot prik ongevallen leiden. 

Naast het juist verwerken van 
medicijnafval, willen we ver-
spilling van medicijnen ver-
minderen. Bij de start van een 
nieuw medicijn wordt er voor 
15 dagen meegeven. In deze 
periode wordt gekeken of het 
medicijn goed aanslaat. Me-
dicijnen zijn niet onbeperkt 
houdbaar en tussendoor kan 
het medicatiegebruik verande-
ren. Ook bij chronisch gebruik 

van medicijnen geldt daarom 
een afleverhoeveelheid van 
maximaal 3 maanden.

In de apotheek werken we een 
herhaalservice. Hierbij maken 
wij elke 3 maanden de medi-
catie klaar voor vele mensen. 
Door de verschillende verpak-
kingsgrootten van medicijnen 
kan het voorkomen dat de me-
dicatie niet meer gelijk loopt. 
De apotheek maakt dit graag 
weer in orde. Hierdoor zorgen 
we ervoor dat u niet onnodig 
medicijnen overhoudt en weg 
moet gooien. 

Kan een ander mijn oude me-
dicijnen niet gebruiken? 

Deze vraag wordt, terecht, 
vaak gesteld. Helaas kunnen 

oude medicijnen niet herge-
bruikt worden. Ze worden, op 
de juiste manier, vernietigd. 
De veiligheid en juiste bewaar-
condities van het medicijn kun-
nen we niet garanderen voor 
een volgende gebruiker. Het 
opnieuw meegeven aan ie-
mand anders kan risico’s met 
zich meebrengen.

Heeft u nog oude, ongebruikte 
medicijnen in huis? Wij vragen 
u ze bij de apotheek in te leve-
ren. U kunt ze ook meegeven 

aan onze bezorger. Maakt u 
gebruik van onze herhaalser-
vice en lopen de medicijnen 
niet meer gelijk? U kunt aan de 
apotheek doorgeven hoeveel 
medicijnen u nog in huis heeft. 
De apotheek zorgt ervoor dat 
het weer gelijk gaat lopen. 

Op deze manier kunnen we 
samen medicijnverspilling 
voorkomen en medicijnafval 
op de juiste manier verwerken.

   

Nieuwe nagelstudio in Ankeveen
Door Kim Tomei

ANKEVEEN
Ook in Ankeveen kunnen 
bewoners nu terecht bij 
een nagelstudio.

Nagelstudio Jumay heeft re-
cent haar deuren geopend.

Paula Leurs, zelf woonachtig 
in Kortenhoef, komt zelf al lan-
gere tijd bij een nagelstyliste. 

Paula heeft jarenlang in de 
kinderopvang gewerkt en was 
toe aan een nieuwe uitdaging. 
Het leek haar heel leuk om zelf 
een studio te openen. Zo heeft 
ze na lang twijfelen besloten 
om de opleiding te gaan doen. 
Inmiddels heeft ze de oplei-
ding ‘allround nagelstyliste’ 
met succes afgerond en was 
de tijd rijp om haar eigen stu-
dio te openen.

OpkomstNagelstudio’s zijn erg 
in opkomst. Er is veel vraag 
naar mooie, verzorgde nagels. 
Dit zelf zetten is een lastig kar-
wei, omdat je met slechts één 
hand echt netjes kan werken. 
In een nagelstudio is ook veel 
meer kennis en materiaal, wat 
al snel te duur is om thuis alle-
maal aan te schaffen. In ver-
schillende dorpskernen zijn al 
nagelstudio’s te vinden, en nu 
dus ook in Ankeveen.

JumayDe naam van Paula’s 
nagelstudio is afgeleid van de 
voornamen van haar kinderen: 
Justin en Esmay. Even spe-
len met de letters leverde de 
naam Jumay op. Een echt per-
soonlijke naam dus en niet iets 
standaards. U kunt bij Paula 
terecht voor gelnagels, acryl-
nagels of alleen gellak. Vanaf 
half mei kunt u ook uw teen-
nagels laten verzorgen. Zo ziet 
u er letterlijk van top tot teen 

verzorgd uit.

Jumay is zowel op Facebook 
als op Instagram te vinden on-
der Nails by Jumay. Ook kunt 
u bellen voor een afspraak op 
06-15965193, of u stuurt een 
mail naar: nailsbyjumay@out-
look.comDe salon is gevestigd 
aan de Trapgans in Ankeveen 
en alleen geopend op af-
spraak.
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Ontbijt op bed op 1e Paasdag?
Nu bestellen!

WIJDEMEREN
Vorige week werd de actie 
“Paasontbijt” in het Week-
blad Wijdemeren aange-
kondigd en de bestellingen 
liepen binnen.

Wilt u ook genieten van een 
heerlijk Paasontbijt op 1e 
Paasdag, dan regelen we dat 
voor u. Kakelvers ‘s ochtends 
bij u thuis afgeleverd op het 
tijdstip dat u dat wilt. Vorig jaar 
was het een groot succes en 
hebben we heel veel com-
plimentjes gekregen over de 
inhoud van het Paasontbijt. 
Vers, lekker, gevarieerd en 
meer dan voldoende.

Waar gaat het om: Elk jaar 
kiest Rotary Wijdemeren een 
speciaal project in een van de 
dorpskernen van Wijdemeren. 
Vorig jaar was dat verzorgings-
tehuis de Kuijer in Nederhorst, 
dit jaar helpen we speeltuin 
“De Eekhoorn” in Kortenhoef. 
De opbrengst van dit jaar is 
bestemd voor de aankoop 
van nieuwe speeltoestellen 
en omdat een grote schaduw-
boom met de laatste storm is 
omgewaaid, een groot scha-
duwdoek om de allerkleinsten 
tegen de zon te beschermen.

De Paasontbijttas wordt al vol-
ler en voller met allerlei lekke-
re zaken. De bestsellers van 

vorig jaar zitten er zeker dit 
jaar weer in: vers gebakken 
croissants, vers fruit, heerlijk 
brood, beleg in allerlei vari-
anten en natuurlijk een heer-
lijk vruchtensapje. Maar dat 
is niet alles, we zijn bezig om 
de Paasontbijttas dit jaar nóg 
voller dan vorig jaar te krijgen. 
Wacht niet te lang met bestel-
len, want we hebben een maxi-
mum aan ontbijttassen dat we 
kunnen maken en op=op.

Wilt u zeker zijn dat u een 
heerlijk Paasontbijt heeft op 
1e Paasdag dan kunt u nú be-
stellen. Ga hiervoor naar de 
actiepagina: www.rotarywijde-
meren.nl/paasontbijt Mocht u 

zelf geen email hebben, vraag 
dan familie of buren om de be-
stelling namens u te doen. Een 
Paasontbijttas voor 2 perso-
nen is 20 euro, voor 1 persoon 
10 euro. Voor het bezorgen 
binnen Wijdemeren rekenen 
we 5 euro, maar zelf ophalen 
in Kortenhoef kan ook. U zult 
blij verrast zijn met de inhoud 
van de tas en u helpt speeltuin 

“De Eekhoorn” op een gran-
dioze manier.

Heeft u een vraag over deze 
actie, stuur uw email naar: 
paasontbijt@rotarywijdeme-
ren.nl

Fijn dat u meedoet, namens 
speeltuin “De Eekhoorn” en 
Rotary Wijdemeren.

   

Column
Door: Sijmen Brandsma (Land 
& Boschzicht)

Je kunt twijfel zaaien of onrust, 
angst of haat. Één persoon 
kan het met handen vol om 
zich heen strooien en het zijn 
makkelijk kiemende gevoe-
lens. Vrede, orde en rust kun-
nen niet worden gezaaid maar 
moeten worden gebracht, dat 
is veel moeilijker en vraagt 
meer inspanning en geduld.

Dat het woord zaaien ook 
een positieve klank heeft (zou 
moeten hebben) leerden deze 
week de leerlingen van de 2e 
(groep 4) klas van de Vrije 
school Michael uit Bussum. In 
groep 4 is er ruimte in het leer-
plan voor het “granen project”. 

Zij zaaiden Tarwe, Rogge, 
Spelt en Haver en gaan dit het 
hele seizoen volgen en erva-
ren zo het wonder van kiemen, 
groei en rijpen. In de Herfst 
wordt er geoogst, gedroogd, 
gedorst en gemalen en van 
het meel wordt er in de houto-
ven brood gebakken.

Om het extra feestelijk te ma-
ken is er ook vlas voor lijnzaad 
en papaver voor maanzaad 
gezaaid en ook zonnebloem-
pitten mogen straks op het 
brood niet ontbreken.

Een spannend gebeuren, be-
geleid door Eline en Roel, twee 
van onze Warmonderhof-sta-
giaires. Vol concentratie werd 
er door de kinderen gewerkt 

onder een strak blauwe hemel. Een mooie start van samen-
werking tussen de deelgebie-

den die vanuit de antroposofie 
werkzaam zijn in het Gooi.

   

Natuurlijk is natuurlijk mooi
Door: Sijmen Brandsma (Land 
& Boschzigt)

Paardenbloemen vinden we 
mooi, schaapjes in een wei, 
voortjagende wolken en vooral 
zonsondergangen.

Er is ook een ander mooi, dat 
van ritme en ordening, ge-
schapen door de menselijke 
geest.

In Emile hebben we een on-
bedoeld kunstenaar. De bo-
nenstokken die hij zet zijn 
allemaal even hoog, de palen 
voor het erwtengaas staan op 

de cm nauwkeurig, de beugel-
tjes rond door hem aangeleg-
de elektriciteitskabels zijn als 
een kralensnoer. Een plezier 
om naar te kijken, we zouden 
er bijna een bordje bij zetten 
met een titel en de naam van 
de kunstenaar.

De zon helpt deze week fan-
tastisch mee en versterkt het 
lijnenspel. Kijk deze week 
eens anders op de tuin, de 
toegang is vrij met en zonder 
museumjaarkaart
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Cursus Hoe blijf ik gezond
WIJDEMEREN
Een cursus waarin gezond-
heid en ziekte bekeken 
wordt vanuit het energieli-
chaam (aura, meridianen, 
chakra’s etc. ) Het is een 
holistische manier van kij-
ken, wat wil zeggen: kijken 
naar de gehele mens. De 
gehele mens bestaat uit 
lichaam, ziel en geest. Be-
wust worden van de plek 
waar ziekte begint, en be-
wust worden wat je kunt 
doen om dit zoveel moge-
lijk te voorkomen.

Tijdens de cursus worden o.a. 
de volgende onderwerpen 
aangesneden: voeding, bewe-
ging, straling, mineralen, vita-
minen, homeopathische EHBO 
middelen, Cel zouten, medita-
tie technieken, edelstenen, ge-
dachten, emoties en meer.

Elke bijeenkomst worden er 
één of twee acupunctuurnaald-

jes gezet. Wanneer bij ieder-
een die naaldjes “staan” wordt 
een meditatie gedaan, waar-
over uitleg tijdens de cursus.

Verder volgt uitleg over de be-
handeling en ook over invloe-
den op ons energielichaam van 
roken, alcohol, biodynamische 
voeding en/of biologische voe-
ding. Door middel van een Po-
werPoint laat ik verschillen zien 
in de energie van verschillende 
producten, want ook planten, 
groenten en fruit hebben een 
energielichaam.

Voor aanvang van de cursus 
ontvangt u een vragenlijst, die 
zowel vóór als ná de cursus 
door u ingevuld dient te wor-
den, omdat de cursus naast 
behandeling tevens onderzoek 
is.

Na aanmelding voor de cursus 
ontvangt u verdere gegevens. 
Tijdens de cursus is er gele-

genheid tot het stellen van vra-
gen.

Vanaf 1976 werkte ik in de 
gezondheidszorg als fysio-
therapeut, vanaf 1978 ook als 
acupuncturist. Inmiddels ben ik 
met pensioen en werk nog één 
dag per week als Acupuncturist 
en Herbalist.

Cursus bestaat uit: 4 bijeen-
komsten: 13, 20 april – 4 en 11 
mei Locatie: Kortenhoef – de 
Oude School Onkosten: € 25,-

Aanmelden via: voorbijwjam@
hotmail.com. Bij voldoende 
aanmeldingen, herhaling van 
de cursus.

Docent: Wim Voorbij Esoteri-
sche Acupunctuur, Acupunc-
turist (lid N.V.A.) Herbalist. 
(Chinese Kruiden) www.wim-
voorbij.nl

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

C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

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.

Donderdag 14 april 
is er weer een 
senioren lunch!

Ankeveen • 035 53 39 155
restaurant1244.nl

Wij willen onze lieve senioren graag weer 
in de watten leggen op donderdag 14 april!
Heeft u zin om weer even bij te kletsen 
met uw vrienden van nu of vroeger? 
Reserveer en geniet van een heerlijke 
lunch, inclusief 1 drankje voor slechts 

       € 12,44 p.p.
Iedereen is welkom vanaf 
12.30 uur! Vorige keer was een 
groot succes dus reserveer op tijd!
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ASV ’65 Nieuws
ANKEVEEN
ASV 1 speelde tegen SV Ro-
binhood, en de wedstrijd be-
gon met aftasten en zoeken 
naar mogelijkheden.

Na 22,5 minuten werd de eer-
ste drinkpauze ingelast op ini-
tiatief van de scheidsrechter.
Hierna leek ASV even niet 
scherp en nagenoeg direct 
na de pauze kon Robinhood 
direct de eerste goal binnen 
schieten 0-1 in de 24e minuut. 
Gelukkig niet veel later kwam 
er van ASV na een snelle aan-
val een speler vrij in de 16 
meter, waar Nanto binnen kon 
schieten 1-1 in de 28e minuut.

Na de rust waar de heren nog-
maals werd in gefluisterd dat 
hier gewonnen moest worden, 
kwam ASV sterk uit de kleed-
kamer. In de 63e minuut kon 
Epi Kramer een goede voorzet 
strak in het kruis binnen schie-
ten, 2-1 in de 63e minuut.

ASV slaagde er na een goede 
rush van Patrick van Voorst in 
de 91e minuut en een steek 

pass op Epi in om de 3-1 bin-
nen te schieten.

ASV 2 – Eemnes 5
De eerste 25 minuten ging 
de wedstrijd gelijk op, maar 
al snel werd ASV sterker. He-
laas werd dit niet in doelpun-
ten uitgedrukt en wist Eemnes 
een goede aanval wel te ver-
zilveren. Na meerdere prima 
kansen kon nog voor rust de 
gelijkmaker binnengeschoten 
worden uit een prima aanval. 
Na rust speelde ASV beter ge-
groepeerd en konden meerde-
re aanvallen opgezet worden, 
zonder dat de tegenstander 
nog echt gevaarlijk werd. Als 
gevolg liep de stand op tot 3-1. 
Veel te lage score, want alleen 
Lars van Vliet wist de bal al 
driemaal op de lat te rammen. 
Een sportieve tegenstander en 
voetbal met veel passie en in-
zet, onder leiding van de even 
zoveel gepassioneerde Geurt 
Holding.

Dus een prima resultaat voor 
ASV 2 op een geweldige voet-
balmiddag.

   

ODIS Volleybal nieuws
Odis Volleybal: alle ballen in huis

Odis zou een druk volleybal-
weekend hebben. Zou, want 
een wedstrijd ging niet door. 
Alle wedstrijden werden thuis 
gespeeld.
Recreanten2 was zo op stoom 
vrijdagavond 25 maart! Het 
team werd aangevuld met in-
vallers die niet onder deden 
voor de vaste spelers. Nage-
noeg alles lukte. Veel vissen… 
eh ballen werden uit het net 
gevist. En dat zonder hengel! 
Mooie hoge voorzetten, ge-
noeg smashgeweld: prachtig 
om te zien. De eerste en laat-
ste wedstrijd werd met gelijke 
stand afgesloten. De tweede 
en derde met verdiende winst. 
Fijn was dat R2 pas na hun ei-
gen wedstrijden aan de beurt 
was om te fluiten en te tellen. 
Zo konden ze, met pauzes 
(koffie, bier en water) tussen 
de wedstrijden door, toch in 
hun ritme blijven.
Zaterdag 26 maart speelde 
Meisjes B1 om 13.30 uur. De 
eerste twee sets gingen vlek-
keloos. Mede omdat de tegen-
stander het servicegeweld van 
MB1 en de mooie aanvallen 

niet onder controle kreeg. De 
derde set… ja, weer die derde 
set, liep MB1 enorm achter de 
feiten aan. Geen idee wat ze 
deden, maar volleyballen was 
het niet. Op het laatste mo-
ment met een tactische wis-
sel, kwamen ze toch nog bij 
en wonnen de set met 27-25. 
De vierde set leek qua styling 
op de derde. Serveren bleek 
ineens lastig. Met mazzel de 
set toch winnend afgesloten. 
Bitterballen waren weer ver-
diend.
Heren 1 zou om 15.30 uur 
spelen. De tegenstander bel-
de een uur van te voren af. 
Een aantal geblesseerden en 
een covid-positieve vlak voor 
vertrek zorgde voor een tekort 
aan spelers. De wedstrijd zal 
wel worden uitgesteld. Wat 
zouden de teamleden van 
HS1 met deze spontane vrije 
tijd gedaan hebben?

Komende wedstrijden: maan-
dag 28 maart DS1 19.30 thuis; 
woensdag 30 mrt HS1 uit; vrij-
dagavond 1 april Recreanten 
3 uit; zaterdag 2 april MB1 uit.

 S.V. ’s-Graveland nieuws
’S-GRAVELAND
Na een enigszins moeizame 
eerste helft heeft ’s-Graveland 
de thuiswedstrijd uiteindelijk 
met groot gemak gewonnen 
van BVV ’31. De bezoekers uit 
Blaricum namen tegen de ver-
houding in een 0-1 voorsprong. 
Stijn van Huisstede maakte 
deze uit een vrije trap onge-
daan en nog voor rust kopte 
hij ’s-Graveland naar een voor-
sprong. Na rust scoorde Wilco 
de Birk een hattrick, liep Jorn 
Kerkhof een treffer binnen en 
maakte Jimmy Reijnders een 
schitterende zevende treffer. 
Einduitslag: 7-1 winst.

Het 2e heeft BZC ’13 vanuit 
een strafschop verslagen. Mark 
Schouten schoot overtuigend 
binnen. Makkelijk ging het niet 

tegen de hekkensluiter, maar 
drie punten mochten worden 
bijgeschreven. Het 5e kwam 
zaterdagmiddag met een 3-5 
overwinning terug uit Almere, 
waar dus van Waterwijk werd 
gewonnen.

VR1 won voor de tweede 
achtereenvolgende keer met 
3-1. Nu won het uit bij Zuidvo-
gels met ook hier een hattrick: 
Kaylee Stoops nam de volle-
dige doelpuntenproductie voor 
haar rekening. Helaas lukte het 
VR2 niet om te winnen (en te 
scoren). WV-HEDW won met 
0-3. VR3 haalde wel een punt-
je; tegen Ouderkerk werd met 
1-1 gelijk gespeeld.

Het team van de week was 
JO19-3 gaf het sterkere Spor-

ting ’70 heel goed partij en had 
wel wat meer verdiend. Het 
had in ieder geval de kansen 
ervoor. Helaas lukte het niet 
om die te benutten en het ver-
loor met 1-3.

De kaarten voor het Eeuwfeest 
gingen afgelopen zaterdag in 
de verkoop en waren in kor-
te tijd uitverkocht. Het belooft 
een mooi feest te worden op 
de 101e verjaardag van de ver-
eniging op 23 april. Daarvoor is 
er nog een feestje: de reünie 
op maandag 18 april, tweede 
paasdag. Van 10.30 – 14.00 
uur zullen meerdere generaties 
herinneringen met elkaar op-
halen. Opgeven voor de reünie 
kan via reünie@svsgraveland.
nl.

   

VV Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Een goed voetballend Neder-
horst verloor onverdiend en te-
gen de verhouding in met 3-1 
bij VVIJ in IJsselstein. Bijna 75 
minuten lang waren de Bergers 
de betere en bovenliggende 
partij. Kansen en mogelijk-
heden kreeg men voldoende 
maar het ontbrak vandaag aan 
een echte afmaker. Ook had 
men op cruciale momenten in 
de wedstrijd de scheidsrechter 
niet mee. Zo werd voor rust 
een glas zuiver doelpunt af-
gekeurd en gaf hij ook na rust 
geen strafschop toen Joris van 
Tol finaal onderuit gemaaid 
werd binnen de 16 meter. Zelfs 
het thuispubliek vond dit een 
zuivere penalty. VVIJ pakte via 
een snel uitgevoerde counter 
na 24 minuten de voorsprong 

en bleef nu nog meer op de 
counter loeren.

Gelijk na rust ook weer goede 
kansen voor de gasten waarbij 
de vrije kop kans van Job doel 
had moeten treffen. Naarmate 
de tweede helft vorderde vloei-
den de krachten wat weg en net 
toen Nederhorst achterin meer 
risico ging nemen viel de be-
slissing. In de 76e minuut werd 
de bal niet goed weggewerkt 
en kon een speler van dichtbij 
de 2-0 aantekenen. De roodge-
len probeerde het nog wel met 
wissels maar kregen in de 90e 
minuut zelfs nog een treffer te-
gen. De ingevallen Felix York 
zorgde in blessuretijd voor de 
zeker verdiende eretreffer.

Nederhorst 2 verloor in een 

doelpuntrijke wedstrijd bij BVV 
met 4-3. Nederhorst 4 won met 
2-1 van Wasmeer en zit in een 
goede flow. Het Vijfde ging on-
deruit bij Austerlitz en ook de 
vrouwen lieten de punten met 
2-0 aan TOV.

Bij de jeugd kwamen de JO13-
1 fraai terug. Na een 3-0 ach-
terstand werd het 3-3 tegen 
SDO

De JO13-2 verloor bij Grave-
land maar de MeidenO13 ver-
sloegen Loosdrecht met 1-4.

De JO14-1 boekten een ruime 
zege 2-8 bij Abcoude en de 
JO16 versloegen BFC met 3-2.

Voor meer info, verslagen www.
vvnederhorst.org of facebook.

   

Open Dag Scouting Klaas Toxopeus
WIJDEMEREN
Op zaterdag 2 april, van 
10:00 – 13:30 uur is het 
open dag bij Scouting 
Klaas Toxopeus.

Altijd al willen leren zeilen, bou-
wen of vuur maken? Dan is nu 
je kans! We zijn te vinden in 
Kortenhoef aan het einde van 
de Kwakel, nummer 52 en we 
organiseren voor elke leeftijd 
wat wils:
- Onze bevers (5-7 jaar) spelen 
graag met jou samen!
- Onze welpen (7-11 jaar) gaan 

op ontdekkingstocht in de jun-
gle.
- Onze zeeverkenners (11-15 
jaar) varen erop uit om de we-
reld om zich heen te ontdek-
ken.
- Onze wilde vaart (15-18 jaar) 
organiseren zelf het program-
ma en organiseren uitdagende 
activiteiten.
- Na je 18e uitgeteld op scou-
ting? Wel nee joh! We zoeken 
leiding voor de speltakken en 
hebben een stam voor 18+.

De stam bestaat voor een groot 

deel uit leiding en doet mee 
aan activiteiten als de iScout – 
een internet challenge – en de 
regionale puzzelrit. Ook voor 
muziek is plaats bij evenemen-
ten als Scoutpop.
Nieuwsgierig hoe dit er in het 
echt uitziet? Kom zaterdag 2 
april naar de Kwakel 52.

Je bent van harte welkom. 
Mochte je op een andere zater-
dag een keer willen komen kij-
ken neem dan contact op via 
info@klaastoxopeus.nl
Wellicht tot zaterdag 2 april !
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Benefietconcert Oktoich   
Kamerkoor
‘S-GRAVELAND
Benefiet Lenteconcert Ok-
toich Kamerkoor op 8 april 
2022 in de Stalpaertkerk in 
’s-Graveland.

Het koor behoort tot de top van 
de amateurkoren in Nederland 
en heeft vele malen met groot 
succes op binnen- en buiten-
landse podia gestaan en prij-
zen in o.a. Sint Petersburg 
gewonnen.

Alom wordt het koor geprezen 
om de prachtige expressie van 
heel zacht tot heel krachtig. 
Het weet de religieuze liede-
ren met een biddend karakter 
prachtig te brengen in een 
mooie a capella koorklank. Het 
repertoire van het koor weer-
spiegelt de ontwikkelingen in 

de Russisch-orthodoxe kerk-
muziek door de eeuwen heen: 
van de eenstemmige Byzan-
tijnse zangkoor tot werken van 
hedendaagse componisten.

De 25 leden van het Ok-
toich Kamerkoor geven in de 
prachtige kruiskerk met een 
uitstekende akoestiek, een bij-
zonder genoegen hen hier te 
kunnen beluisteren.

Het concert is een initiatief 
van de Rotary Club Hilver-
sum-West en de Daniël Stal-
paert Stichting. De opbrengst 
komt volledig ten goede komt 
aan hun goede doelen, name-
lijk het financieel ondersteu-
nen van respectievelijk het on-
derhoud van de 365 jaar oude 
Stalpaertkerk en de speeltuin 

de Zoutkeet in Hilversum-Zuid.

Deze speeltuin wordt met bij-
zondere apparatuur aange-
past zodat voortaan kinderen 
die al op jonge leeftijd met 
een beperking door het leven 
moeten daar in toekomst met 
anderen kinderen kunnen spe-
len. Samen spelen zorgt voor 
een betere sociale ontwikke-
ling en dat gunnen we elk kind.

Kortom: een bijzonder evene-
ment op 8 april a.s. om 20:00 
uur voor € 25,- p.p. incl. drank-
jes tijdens en na het concert. 
Voor kaarten zie: www.da-
nielstalpaert.nl of www.rotary.
nl/hilversumwest.

Locatie: Stalpaertkerk, Noor-
dereinde 14 in ‘s-Graveland

   

‘The Crucifixion’ van J. Stainer – 
COM-missieconcert
Sijpekerk te Nieuw-Loosdrecht op 8 april a.s. om 20.00 uur

NIEUW-LOOSDRECHT
Inmiddels zijn de Covid-be-
perkingen vervallen en 
kunnen wij weer een prach-
tig COM-missieconcert 
aankondigen op 8 april a.s. 
in de historische Sijpekerk 
aan de Nieuw-Loosdrecht-
sedijk 171 te Nieuw-Loos-
drecht. Daar zijn wij heel 
dankbaar voor.

Oorspronkelijk twee jaar ge-
leden geplanned, zal nu ein-
delijk ‘The Crucifixion’ worden 
uitgevoerd door het Ensemble 

Annemarie &The Pilgrims Voi-
ces o.l.v. Annemarie de Jong 
en m.m.v. organist Harry van 
Wijk.
Voor de pauze worden enke-
le klassieke werken vertolkt 
door solisten en organist, die 
passen in deze lijdenstijd. Na 
de pauze volgt de uitvoering 
van ‘The Crucifixion’. Deze in-
dringende passie verhaalt de 
laatste uren van Jezus’ leven: 
vanaf zijn aankomst in Geth-
semane tot aan zijn sterven 
aan het kruis. De afsluiting is 
een hymne: “For the love of 

Jesus” en een simpel “Amen”. 
Als voorbereiding op de Stille 
Week geeft deze bijzondere 
compositie ruimte aan bezin-
ning.

De COM-missie nodigt u van 
harte uit. In de pauze krijgt u 
een kopje thee of koffie aan-
geboden. Aanvang is 20.00 
uur en de kerk is open vanaf 
19.30 uur. De toegang is als 
immer vrij.

Foto: Annemarie &The Pilgrims 
Voices

DSO speelt twee eenakters
‘S-GRAVELAND
Bij DSO is men blij dat na 
twee lange jaren weer voor-
stellingen gespeeld mogen 
worden met een volledige 
zaalbezetting. Er wordt dan 
ook hard gerepeteerd om 
het publiek weer een mooi 
avondje uit in eigen dorp te 
bezorgen. Van 20 april t/m 
24 april kunt u dit meebe-
leven in de theaterzaal van 
De Blinker.

Twee eenakters
Er is gekozen voor twee een-
akters, namelijk: : Met inni-
ge deelneming” van Jacques 
Vriens en “Een lichte lunch” 
van Peter van Straaten. Deze 
voorstellingen worden omlijst 
door live-muziek.

In de tragikomedie Met innige 
deelneming draait het om de 
familie Van Dam die net terug 
is van de begrafenis van de pa-
ter familias. De verhoudingen 
binnen de familie staan wat op 
scherp: wie weten allemaal van 
het geheim dat vader had? Hu-
mor en tragiek volgen elkaar in 

hoog tempo op in deze eenak-
ter. Deze eenakter is het regie-
debuut van Kai Spall.

De andere eenakter die wordt 
opgevoerd is de komedie Een 
lichte lunch, geregisseerd door 
Vincent Koch. Twee zussen 
besluiten samen te lunchen na 
een bezoek aan hun moeder. 
In het luxe restaurant doen ze 
zich tegoed aan delicate ge-
rechten en goede wijnen. Maar 
na iets te veel wijn, blijft niets 
meer onbesproken. Wat is nu 
precies de verhouding tussen 
de twee zussen?

De aanvangstijd van de voor-
stellingen op 20, 21, 22 en 23 
april zal 20.15u zijn en op zon-
dag 24 april is er een matinee 
om 14.15u. Er is geen pauze.

Kaarten
Er zijn nog kaarten beschik-
baar en deze kunt u bestellen 
via toneeldso.nl. Een koop-
kaart kost € 15,00. Donateurs 
betalen niets.
.

   

Voorjaarsconcert in de 
Martinuskerk
ANKEVEEN
Ridderkerks Symfonieor-
kest geeft voorjaarsconcert

Op zondag 10 april geeft het 
Ridderkerks Symfonieorkest 
onder leiding van Jean-Pierre 
Gabriël een concert in de Mar-
tinuskerk. De leden kijken er-
naar uit om eindelijk weer voor 
een publiek te mogen spelen, 
na een lange periode van on-
line bijeenkomsten en concer-
ten die geannuleerd moesten 
worden. Het orkest heeft de 
afgelopen maanden volop ge-
repeteerd en zal een veelzijdig 
programma ten gehore bren-
gen. De Hebriden-ouverture 

van Mendelssohn, de Ouver-
ture im Italienischen Stil van 
Schubert, en eveneens van 
Schubert de zevende ‘’unvol-
lendete’’ symfonie staan op 
het programma. Daarnaast 
speelt het orkest het eerste vi-
oolconcert van Bruch, een van 
de absolute hoogtepunten van 
de muziek uit de Romantiek. 
Babette van den Berg, violiste 
bij het Rotterdams Philharmo-
nisch Orkest, neemt de vioolso-
lo voor haar rekening. Het con-
cert begint om 14.30 uur in de 
Martinuskerk, Stichts End 23 te 
Ankeveen. De toegang is vrij; 
er is de mogelijkheid om een 
vrijwillige bijdrage te geven.
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“Winter” Expositie    
van Rob Huart
´S-GRAVELAND
Vanaf 5 april 2022 kunt u bij 
K’hoeffie & Baxels in het win-
kelcentrum de Meenthof te 
Kortenhoef een kleine expo-
sitie zien van foto’s gemaakt 
door Rob Huart onder de 
naam “WINTER”. De opnames 
zijn gemaakt met een analoge 
camera, tijdens wandelingen 
te ‘s-Graveland en op een be-
vroren Kortenhoefse plas. Na 

het ontwikkelen van de foto’s 
zijn de negatieven gescand en 
digitaal verder bewerkt. Bij de 
opnames is een speciale tech-
niek gebruikt waarbij hetzelfde 
negatief meerdere malen is 
belicht. Onder het genot van 
een kopje koffie en ja… mis-
schien nog wel wat anders lek-
kers kunt u de kleine expositie 
bekijken tijdens de openingstij-
den van K’hoeffie & Baxels.

   

Ankevener van het jaar
ANKEVEEN
Ankevener van het jaar op de 
zaterdagmarkt van 2 april om 
09.45 uur. Op de oproep om 
mensen te nomineren voor de 
Ankevener van het jaar trofee 
is flink gehoor gegeven. Maar 
liefst 60 inzendingen en 18 
mensen zijn voorgedragen. 
Prachtig om te zien hoeveel 

mensen mooie dingen doen 
voor anderen en voor het dorp. 
De feestelijke uitreiking van de 
trofee vindt plaats op de za-
terdagmarkt in Ankeveen van 
2 April, aanvang 9.45 uur. Het 
zou geweldig zijn als er veel 
publiek bij aanwezig is om 
deze persoon in het zonnetje 
te zetten, komt u ook?

   

Collecte Fonds     
Gehandicaptensport
WIJDEMEREN
Collecteweek Fonds Ge-
handicaptensport gaat van 
start op 3 april, duizenden 
vrijwilligers en honderden 
verenigingen als één team 
achter de sporters met een 
handicap.

Sport maakt fysiek en mentaal 
sterker en helpt mensen met 
een handicap om beter om te 
gaan met de dagelijkse barri-
ères. In Nederland zijn er 1.7 
miljoen mensen met een han-
dicap die, om te kunnen spor-
ten, extra ondersteuning nodig 

hebben. Sporten is voor hen 
helaas nog niet vanzelfspre-
kend. Vaak zijn er aanpassin-
gen nodig. Aan bijvoorbeeld 
het sport- en spelmateriaal of 
de sportaccommodatie.

Van zondag 3 tot en met zater-
dag 9 april kan er een collec-
tant bij je aan de deur komen 
voor een vrijwillige bijdrage. 
Alle sporters met een handi-
cap hopen op jouw steun! Zo 
sta je samen met al die dui-
zenden vrijwilligers als één 
team achter de sporters met 
een handicap.

   

Engelse les
NEDERHORST DEN BERG
Hello, how are you ?. Deze 
tekst komt vaak voor en 
wordt meestal door een ie-
der begrepen.

Maar hoe zit het met de rest 
van de Engelse taal?

Voor de wat oudere mannen/
vrouwen, die het leuk vinden, 
om op gezellige wijze allerlei 
onderwerpen / verhalen in het 
Engels te oefenen biedt Lida 
van Weeghel u die gelegen-

heid op dinsdag ochtend van 
10.00 – 12.00 uur in het SCC. 
Blijklaan 1.

Kosten € 5.00 per keer.

Het SCC biedt u gratis koffie/
thee aan.

Aanmelden : Lida van Weeghel. 
lvweeghel@hotmail.com Tel. 
0294 741233
Start: 5 april.

Ministerie van Mooie Liedjes

KORTENHOEF
Komend weekend speelt 
muziektheatergroep Mi-
nisterie van Mooie Liedjes 
twee keer de voorstelling C 
aan Zee in het Kortenhoef-
se theater De Blinker.

Het MvML speelt voor de twee-
de keer een programma dat 
de vorm heeft van een (zeer 
ongewone) talkshow. De gas-
ten aan tafel hebben één ding 
gemeen: hun namen beginnen 
met een C. Zo zal het publiek 
bijvoorbeeld getuige zijn van 
een twist tussen Chopin en 
Leonard Cohen en verschijnt 

er aan tafel een patiënt met 
het Calimerocomplex. Calime-
ro zelf heeft toegezegd ook in 
de show te verschijnen. Naast 
vele anderen.

Ook de zee is onderwerp van 
gesprek. Zo zal Unox, exclu-
sief in deze talkshow, de inge-
blikte, plastic soep lanceren en 
zullen de mooiste liedjes over 
de zee worden gezongen. 
Want dit alles gaat vergezeld 
met een keur aan liedjes, ge-
zongen door het ensemble en 
solisten. De lach en de traan 
houden elkaar in evenwaicht 
bij het Ministerie van Mooie 

Liedjes.

Het Amersfoortse en veel beju-
belde gezelschap staat onder 
leiding van de in Kortenhoef 
wonende Ben Groenendijk.

Het programma C aan Zee 
duurt twee keer drie kwartier.

Het wordt gespeeld op zater-
dag 2 april, 20.00 uur en zon-
dag 3 april 15.00 uur. in De 
Blinker, Parklaan 5, Korten-
hoef. Entree: 15 euro. Reser-
veren via ministerievanml@
gmail.com. Betalen bij entree 
is ook mogelijk.

   

Feestelijke Opening    
Speeltuin de Eekhoorn
KORTENHOEF

De Eekhoorn gaat zaterdag 
2 april weer open.

Hebben jullie ook zo’n zin 
om te komen spelen? Wij (de 
vrijwilligers van Speeltuin De 
Eekhoorn) hebben in elk geval 
erg veel zin om weer open te 

gaan. Misschien dit jaar nog 
wel meer dan anders. We heb-
ben een tijd lang geen feesten 
meer gehad, de speeltuin is 
behoorlijk uitgebreid, de toi-
letten zijn aangepast en de 
tegenslag van een omgevallen 
boom is overwonnen dus we 
zijn er meer dan ooit tevoren 
klaar voor.

We geven een feest zoals jul-
lie vroeger van ons gewend 
waren. We hebben extra leu-
ke dingen om te spelen, lek-
ker eten en drinken dus het is 
Feest met de hoofdletter F.

Kom je ook? We zijn open van 
11:00 tot 17:00 uur

   

GooiTV
De programmering vanaf 
woensdag 30 maart van 
GooiTV
 
Deze week is er weer In Derde 
Termijn waarin Ruud Bochardt 
praat met twee mensen uit Oe-
kraïne over hun beleving van 

de oorlog en wat Nederland 
kan doen om de mensen daar 
te helpen. Lijsbeth Siegersma 
gaat In Gesprek Met de bur-
gemeester van Gooise Meren, 
Han ter Heegde over actuele 
zaken. In TV Magazine on-
der andere aandacht voor de 

kermis in Bussum. En Robin 
gaat de straat op in zijn pro-
gramma ‘Gooi ‘t er maar uit’. 
Voor diegenen die kijken via 
Ziggo: GooiTV is te vinden op 
kanaal 48. Via KPN is dat ka-
naal 1432. Via T-Mobile is dat 
kanaal 842.
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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 6 april!

INRUILKORTING XL
| dé zitspecialist van Nederland 

voor uw oude stoel of bank!*

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
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  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

Kom langs 
voor onze 
nieuwste 
collectie!

Easysit D72


