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Eindelijk uitslagenavond KUD KWIS
KORTENHOEF
Het heeft even geduurd 
maar zaterdag 16 april is 
eindelijk de zogeheten 
Uitslagenavond van de 
Ken Uw Dorp Kwis 2021. 
Dit feestelijke evenement 
vindt plaats in sporthal De 
Fuik. Daar zullen de deel-
nemers – al dan niet nagel-
bijtend – de juiste antwoor-

den horen op de vragen en 
opdrachten die de vijftig 
teams op 30 oktober j.l. 
invulden. Dat bij dit eve-
nement (spontane) zang, 
dans en de traditionele 
filmpjes niet zullen ontbre-
ken, is net zo zeker als het 
feit dat de fans van de KUD 
Kwis hier al maanden naar 
hebben uitgekeken.

“De vorige keren bleek deze 
avond een geweldig dorps-
feest, een spontane reünie 
en vorm van verbroedering 
te zijn. Echt heel erg mooi. 
Daarom willen we als team 
een geweldige avond neer te 
zetten”, legt mede-organisator 
Martijn van den Brand uit. Na 
afwezigheid in 2019 zal Maar-
ten Steinkamp deze keer weer 
als ceremoniemeester en DJ 
optreden.

Opzoekkunde
Doorzettingsvermogen kun-
nen de deelnemers èn de or-
ganisatie van de KUD Kwis niet 
worden ontzegd. Na een even 
noodgedwongen als innova-
tieve digitale versie in 2020, 
keken de ruim vijfhonderd 
deelnemers, na het inleveren 
van het antwoordenboek, me-
teen al reikhalzend uit naar 
de feestelijke Uitslagenavond 

twee weken later. Martijn: “Dat 
ging dus niet door. We hadden 
alles in de steigers staan. Echt 
balen”.

De organisatie heeft het de 
teams weer buitengewoon 
lastig gemaakt met deze al-
weer vierde editie. Parate 
lokale kennis, opzoekkunde, 
hulplijnen, gekke opdrachten, 
hoorspelen en puzzelen zijn 
allemaal onmisbare ingredi-
enten van de KUD Kwis. Dat 
leverde de jury de taak op om 
7500 antwoorden en 300 op-
drachten te beoordelen. Dat 
is inmiddels gebeurd en za-
terdag wordt bekend wie de 
opvolgers zijn van de laatste 
winnaar De Luyers òf dat deze 
familie de bokaal nog een keer 
mee naar huis neemt. De zaal 
is open vanaf 19.00 uur.

Foto: Winnaars KUD Quiz 2019, Team De Luijers

Paasinzameling voor 

de Voedselbank

NEDERHORST DEN BERG
De voedselbank zamelt op 
de zaterdag voor Pasen,16 
april, voedingsmiddelen in. 
Van 10.00 -16. 00 uur  staan 
er kratten klaar, voor de 
Albert Heijn in Nederhorst 
den Berg waar u houdbare 
voedingsmiddelen, verzor-
gingsproducten en was-
middelen kunt inleveren 
voor de voedselbank.

Het initiatief voor deze inzame-
ling komt van de beide kerken, 
OLV Hemelvaart Parochie en 
de Protestantse Gemeente, in 
samenwerking met  de Jozef-
school, de Kremerschool en de 
Warinschool. U kunt ook voor 
of na de diensten in de OLV 
Hemelvaartkerk en de Willi-
brordkerk op Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag, Stille Zaterdag 
en Paasmorgen uw giften bren-
gen.
   

GooiTV
Programmering vanaf woens-
dag 13 april. Deze week be-
steedt Ruud Bochardt in In 
Derde Termijn aandacht aan de 
ChristenUnie. In Gooise Meren 
verloor ze de enige zetel, in 
Wijdemeren kreeg ze er juist 
één en inHilversum verloor ze 
er één, maar hield er nog één 
over. Roel Kamphuis uit Gooi-
se Meren, Aafke Vreugdenhil 
uit Hilversum en Esther Kaper 
uit Wijdemeren analyseren de 
gebeurtenissen, trends en de 
toekomst. In TV Magazine zijn 
er onderwerpen die in deze re-
gio spelen. Voor diegenen die 
kijken via Ziggo: GooiTV is te 
vinden op kanaal 48. Via KPN 
is dat kanaal 1432. Via T-Mobi-
le is dat kanaal 8

Zoekt

Parttime Medewerkers
Vanaf  16 jaar

Kom jij ons gezellige team versterken?
Informeer naar de mogelijkheden.

Brugstraat 2 in Nederhorst den Berg | Tel. 0294 - 25 12 04
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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.

Heeft u vragen over uitvaartverzorging,
uitvaartverzekeringen en/of uitvaartkosten?
Komt u dan gerust naar ons inloopspreekuur

elke donderdag van 16.00 tot 17.00 uur.

Markt in Ankeveen

met brood en gebak, groenten en fruit, 
kaas, noten, olijven, bloemen, bonbons, 
siroop, lekkere koffie to go en de nieuwe 

visboer van 9.30 – 13.00!!!

Za. 16 april van 8.00-12.30 uur markt 

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

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

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

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?

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

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

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

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

RK WIJDEMEREN
OLV Hemelvaart
   Do. 14 april: 9.30 uur:
   J. Dresmé en W. Balk
   Vr. 15 april: 15.00 uur:
   W. Balk
   Vr. 15 april: 19.30 uur:
   Ds. E.J. v. Katwijk/Liturgiegroep
   Za. 16 april: 19.00 uur:
   W. Balk
   Zo. 17 april: 9.30 uur:
   J. Dresmé
H. Antonius
   Do. 14 april: 17.00 uur:
   J. Dresmé en W. Balk
   Vr. 15 april: 15.00 uur:
   Liturgiegroep
   Vr. 15 april: 19.00 uur:
   W. Balk
   Za. 16 april: 21.30 uur:
   R. Simileer
   Zo. 17 april: 9.30 uur:
   E. Kaak en W. Balk
   Ma. 18 april: 9.30 uur:
   W. Balk
St. Martinus
   Do. 14 april: 19.00 uur:
   W. Balk
   Vr. 15 april: 15.00 uur:
   Liturgiegroep
   Za. 16 april: 21.30 uur:
   W. Balk

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk
   Do. 14 april: 19.30 uur:
   Ds. E.J. van Katwijk
   Vr. 15 april: 19.30 uur:
   Ds. E.J. van Katwijk
   Za. 16 april: 21.00 uur:
   Ds. E.J. van Katwijk
   Zo. 17 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 
   Vr. 15 april: 10.00 uur:
   Ds. G.J. van Meijeren
   Zo. 17 april: 10.00 uur:
   Ds. G.J. van Meijeren  
   www.hervormdegemeente
   sgraveland.nl
Hervormde gemeente
   Kortenhoef 
   Vr. 15 april: 19.30 uur:
   Ds. W.M. Schinkelshoek
   Zo. 17 april: 9.30 uur:
   Ds. W.M. Schinkelshoek
Oec. Streekgemeente
   Kortenhoef 
   Vr. 15 april: 15.00 uur:
   Goede Vrijdag
   Zo. 17 april: 11.15 uur:
   Adriaan Plantinga       
Graankorrel ‘s-Graveland 
   Zo. 17 april: 10.00 uur:
   Ds. S. Muns

Aanlevering teksten: 
Artikelen mailen naar: redactie@dunnebier.nl
Deadline aanleveren: vrijdag 12 uur, in geval van
        weekendactiviteiten in overleg
Aanleverformat: Alleen in Word, alle andere formats

             worden retour gestuurd
Aantal woorden artikelen: max. 300 woorden
Ingezonden brieven: max. 200 woorden, alleen met
        naamsvermelding volgt plaatsing
Eventuele foto(‘s) als bijlage aanleveren, dus niet ín
het Word-bestand invoegen!
Foto’s: jpeg formaat; minimaal 500 kb.

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

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

Deadline aanleveren:
vrijdag 12 uur

Aanleverformat:
Hoge resolutie PDF zonder
snijtekens

Hoofdredacteur: Gert Hagen
Vormgeving: John Voogd & Mariël Dunnebier
UitAgenda: uitagenda@dunnebier.nl 
Bezorgklachten: bezorging@dunnebier.nl
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Pasen
Een persoonlijk paasverhaal
Door: Karin van Hoorn

In de zesde klas van de la-
gere school , groep acht 
nu, kreeg ik in het begin 
van de veertigdagentijd, de 
vastentijd, een kleurplaat. 

Aan de ene kant een tekening 
van de kruisiging van Jezus, 
aan de achterkant veertig vak-
jes met een gebedje of een op-
dracht, zoals “vrede op aarde” 
of “er is weer licht”. Die vakjes 
mocht je inkleuren als je die 
ochtend naar de kerk was ge-
weest (half 8)

Ik, gehoorzaam rooms meisje, 
ging dus elke ochtend naar de 
kerk. Alleen.

Ik kleurde elke dag zo’n vakje: 
een lila, grijs, iets donkerder 
paars, antraciet..het waren 
de kleuren die ik ook gebruik-
te voor de voorplaat, want die 
mocht je natuurlijk ook inkleu-
ren.

Al kleurend dacht ik aan het 
paasverhaal. Hoe Jezus wist 
dat hij zou worden verraden, 
want dat was me het laatste 
avondmaal duidelijk geworden. 
“Een van u zal mij verraden”. Ik 
vond het zó gemeen.

En toen wilde hij bidden in de 
Hof van Olijven, samen met 
een paar discipelen. Hij vroeg 
hen om samen met hem te 
waken……maar ze vielen in 
slaap. “Kunnen jullie nog geen 
úúr met mij waken?” vroeg hij. 
Wat moet hij zich eenzaam ge-
voeld hebben.

Helemáál verschrikkelijk was 
het Goede Vrijdag. Waarom 
heette het in vredesnaam “goe-
de” vrijdag. Het was verschrik-
kelijk. Jezus werd aan het kruis 
gespijkerd. Spijkers door zijn 
handen en voeten!!

Ik kon er niet van slapen.
 
En toen, om 15.00 uur, werd de 

lucht donker, ging het waaien. 
Jezus zei nog : “Vader, vergeef 
het hun, want ze weten niet 
wat ze doen. “ Hij kreeg azijn te 
drinken en daarna zei hij: “Het 
is volbracht”. Toen stierf hij.

Ik vond die vrijdag vreselijk, 
maar keek uit naar de zondag.

Stille zaterdag kwam. De paas-
wake. Middernacht. De kerk 
was donker. Stil. Geen lamp, 
geen kaars, brandde. Het or-
gel zweeg al veertig dagen. 
De beelden waren bedekt met 
paarse doeken. Alle mensen 
in de kerk kregen een kaars. 
Achterin het kerkportaal werd 
een vuur gemaakt. Een echt 
vuur. Daarmee werd de Paas-
kaars aangestoken en van die 
kaars kreeg iedereen (en in 
die jaren was de kerk bomvol) 
een vlammetje. Vanaf de ach-
terste rij naar voren werd de 
kerk steeds meer verlicht. Tot 
de priester op het altaar stond. 
Dan floepten alle lichten aan, 

ging het orgel spelen, en het 
koor zingen. Alleluja. De Heer 
is waarlijk opgestaan.

LICHT! Ik voelde me opgetild. 
En de maandag daarna kreeg 
ik ook nog een prijs voor mijn 
mooie tekening met veertig 
gekleurde vakjes in paars en 

zwart.

En thuis, thuis hadden we ei-
eren gekleurd en verstopt. Die 
gingen we zoeken. Om van de 
tien verstopte eieren er negen 
terug te vinden. Die tiende 
vonden we pas veel later weer 
terug!

Foto van de week

Foto: Helga Janssen Paaseieren zoeken bij “het Buiten Huis” in ’s-Graveland. Fijne paasdagen!

 Foto:

 Foto:



Woensdag 13 april 2022
4

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

Eilanden Wijde Blik     
“vaarseizoenklaar”

Foto : Ed van Diemen

WIJDEMEREN
De recreatie-eilanden op 
de Wijde Blik zijn weer he-
lemaal klaar voor het nieu-
we vaarseizoen.

Natuurmonumenten heeft hier 
met een enthousiaste groep 
vrijwilligers hard aan gewerkt; 
ballenlijnen zijn gerepareerd, 

de beschoeiing is aangevuld, 
afmeerpalen zijn gerepareerd, 
overhangende begroeiing is 
gesnoeid en het zwerfafval is 
geraapt. Recreanten kunnen 
met hun boot weer volop ge-
nieten van de zwem- en aan-
meerplekken rond de vijf eilan-
den.

Om te zorgen dat zoveel mo-
gelijk bezoekers deze eilan-

den optimaal kunnen beleven, 
vraagt Natuurmonumenten 
aan de gebruikers om de ei-
landen weer netjes achter te 
laten. Neem na een dag recre-
eren je afval weer mee naar 
huis en ruim de uitwerpselen 
van je hond op. Zo genieten 
ook de mensen die na je ko-
men optimaal van de rust en 
het uitzicht van de Wijde Blik.

 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

DAMMERWEG 84 | 1394 GR NEDERHORST DEN BERG | 0294-251044 | INFO@STEIGER1394.NL 

WIJ ZIJN GEOPEND VAN DONDERDAG T/M ZONDAG

VAN 12.00 TOT 22.00 UUR

WIJ BIEDEN LUNCH, BORREL EN DINER AAN IN EEN CREATIEVE,
RUSTIGE OMGEVING AAN HET WATER.

Telescopische glasbewassing

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T
06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

Ontdek hoe op hartstichting.nl

Zorg voor je hart,
meet je bloeddruk
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Hart voor Loosdrecht
Door: Sarah Cuiper

LOOSDRECHT
Jaap van Waveren ging 
vroeger ieder weekend 
op bezoek bij zijn groot-
ouders. Zij woonden in 
een huis op de Oud-Loos-
drechtsedijk dat inmiddels 
heeft plaatsgemaakt voor 
de Albert Heijn. Met de tijd 
is er veel verdwenen in 
Loosdrecht, en niet alleen 
het huis van de grootou-
ders van Jaap.

Ook een stukje zorgzaamheid 
is verdwenen, volgens Jaap. 
Dat heeft deels te maken met 
de tijd waarin we leven en de 
nieuwe mindset die daarbij 
hoort, maar ook deels met hoe 
er met Loosdrecht om wordt 
gegaan. “We wonen in het 
mooiste gebied van Neder-
land, midden in de natuur, met 
grote steden om de hoek. Daar 
wil ik, en met mij andere gewo-
ne inwoners van Loosdrecht, 
van kunnen genieten. Helaas 
stijgen de prijzen de pan uit en 
wordt veel van dit gebied door 

ontwikkelaars gekocht voor 
dure buitenhuizen en villa’s.” 
Jaap is ervan overtuigd dat 
bestemmingsplannen de op-
lossing zouden kunnen bieden 
om Loosdrecht voor iedereen 
toegankelijk te houden. 

Jaap heeft zich als raadslid 
van Dorpsbelangen 2006 tot 
2010 en wethouder van 2010 
tot 2014 beziggehouden met 
moeilijke dossiers, zoals de 
bloembakkenaffaire en het 
landjepik-dossier. Ook heeft hij 
zich ingezet voor woningbouw, 
onder ander voor starters. Zo 
zijn de woningen achter de 
Kerklaan tot stand gekomen. 

Als Jaap terugkijkt op de 
weekenden die hij doorbracht 
in Loosdrecht als kind, zijn de 
bezoekjes aan de befaamde 
jazzavonden bij Van Dijk wel 
een hoogtepunt. “Mijn oma 
was erg gelovig en als we dan 
langskwamen moesten we ook 
naar de kerk voordat we het 
water opgingen. Van die jazz 
moest ze niks hebben, maar 
ik vond het geweldig. Dus dan 

gingen we stiekem kijken of 
oma en opa op het bankje voor 
hun huis zaten, achter de vier 
grote Lindenbomen. Als ze er 
wel zaten, tja dan moest ik een 
eind om.”

Naast deze stiekeme uitjes in 
het dorp waren de plassen ook 
groot onderdeel van het week-
end. Jarenlang heeft Jaap 
wedstrijden gezeild. Wat hij 
het mooiste aan zeilen vindt? 
“De spanning. Ik ging niet zo-
maar op een zondagmiddag 
het water op, maar ik had een 
doel. Door het zeilen heb ik 
ook altijd ontzag voor de na-
tuur gehouden.”

Ondanks dat hij minder op het 
water te vinden is deze dagen, 
gaat hij er graag op uit met zijn 
rottweiler Ike. Zijn kleinzoon 
Finn is ook dol op deze hond: 
“Dan zeg ik tegen Ike dat hij in 
zijn mand moet gaan liggen, 
maar dan komt Finn weer vro-
lijk aan met een bal, die twee 
kunnen niet van elkaar afblij-
ven.”

Tegenwoordig zet Jaap zich 
vol overgave in voor de be-
woners van Jachthaven de 
Otter, dat eind 2020 deels 
is verkocht aan een nieuwe 
ontwikkelaar. Hij woont zelf in 
een woonark in de haven en 
vertegenwoordigt de belangen 
van de bewoners. “Het is een 
toeristendorp en dus hoort re-

creatie erbij, maar ik wil graag 
dat de projectontwikkelaar ook 
denkt aan de mensen die hier 
met veel plezier wonen. 

Tevens hoopt hij dat het nieu-
we college en de gemeente-
raad zich zal verbinden aan de 
kaders die door de vorige raad 
zijn vastgesteld.

   

Ingezonden brief

Duurzaam
Eindelijk merkte ik een duur-
zame beslissing in ons dorp. 
Ik was geshockeerd na het le-
zen van een door de gemeen-
ten verleende kapvergunning 
voor een 17-tal bomen aan het 

Lindeplein in Loosdrecht. Mijn 
eerste reactie was, waarom?

Vandaag zag ik werkzaamhe-
den van een lokale hovenier 
en een loonwerker uit Hilver-

sum. De bomen zijn gered en 
krijgen een nieuwe plek. Dat is 
voor mij meer duurzaam dan 
het maken van elektrische au-
to’s en zonnepanelen. Hierbij 
worden onderdelen verwerkt 

afkomstig van uitbuiting, kin-
derarbeid in de mijnen. Maar 
dit, mooier kan het niet om, 
deze Platanen te herplaatsen. 
Dit is voor mij echt DUUR-
ZAAM.

Jan Pieneman
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Fysiotherapeut Paul Klaver kiest 
boer zoekt vrouw
KORTENHOEF
Hij beoefent het vak fysiothe-
rapeut al ruim 35 jaar, maar 
Paul Klaver uit Kortenhoef 
blijjft continu in beweging als 
het gaat om nieuwe ontwikke-
lingen op zijn vakgebied. Zo 
legt hij in de korte video ‘Geef 
me de 5’ van Ondernemend 
Wijdemeren uit wat fysiothe-
rapie 2.0 is en hoe hij dit in 
de praktijk brengt en over zijn 
nieuwste uitbreiding op het ge-
bied van kinderfysio in ‘s-Gra-
veland. Maar ook zjn liefde 
voor een mooi stuk natuur in 

Kortenhoef en genieten van 
Boer zoekt Vrouw komen aan 
bod. Wil je meer weten, kijk 
dan vanaf woensdag 13 april 

naar deze aflevering van ‘Geef 
me de 5’ op ondernemendwij-
demeren.nl.

• 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

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

Alles voor een heerlijke Pasen!
Bestel tijdig in de winkel of  telefonisch.

• Het mooiste vlees

• Ambachtelijke rollades

• De klassieker voor de Pasen Gourmet, fondue of  steengrill.

 Paastip van de slager :

Beef Wellington 
 

Klassiek bereid door onze specialisten met malse zijlende, parmaham,
truffeltapenade en kastanjechampignons. Deze goud bruine sensatie is kant en 

klaar en hoeft alleen nog maar in de oven!
*Voorzien van een bereidingswijze dus succes gegarandeerd!

De beefwellington is geschikt voor 4-6 personen.

Word nu lid op 
natuurmonumenten.nl
en ontvang 4 x per jaar
het magazine Puur Natuur

WE KUNNEN NIET 
ZONDER NATUUR

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Alles voor uw paastafel:

Stol, tulband,
chocola,

paashaastaart.....
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  



Woont u in Wijdemeren en leeft u van 
het sociaal minimum? Dan krijgt u in 
april eenmalig 800 euro energietoe-
slag per huishouden. Met dit geld kunt 
u (een deel van) de gestegen energie-
kosten betalen. Als u bekend bent bij 
de gemeente, krijgt u deze week een 
brief en uiterlijk 20 april automatisch 
800 euro op uw rekening gestort. U 
hoeft daarvoor zelf niets te doen.

U bent bekend bij de gemeente als u een 

uitkering krijgt van de gemeente. U ontvangt 

bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of IOAW, 

IOAZ, Bbz of minimaregelingen. 

Let op, deze toeslag is specifiek bedoeld om 

de stijgende energiekosten op te vangen. Het 

kan zijn dat u de energierekening pas later in 

het jaar krijgt. Houd daar rekening mee.

Tot 120 % van het sociaal minimum
Ook inwoners met een inkomen tot 120% van 

het sociaal minimum kunnen in aanmerking 

komen voor de energietoeslag. Hoort u bij die

groep? U krijgt de toeslag dan niet automatisch

gestort. U kunt de energietoeslag vanaf 19 april 

aanvragen via het aanvraagformulier op

www.wijdemeren.nl. Wilt u de aanvraag liever 

schriftelijk doen? Bel dan naar de gemeente, tele-

foonnummer 14 035, voor een aanvraagformulier.

Wijdemeren
informeren

Gewijzigde openingstijden

In verband met Goede Vrijdag en Pasen is

het gemeentehuis op vrijdag 15 april en

maandag 18 april gesloten. 

Op woensdag 27 april is het gemeentehuis

gesloten in verband met Koningsdag. 

Bekendmakingen

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

13 april 2022

Kort

Aanpak Stichtse Kade

   Energietoeslag voor sociale minima  

#mooiWijdemeren
@chantelf

>   Gratis inzameling verpakkings-
     afval 
Sinds woensdag 30 maart kunnen scholen, 

bedrijven, verenigingen etc. zich aanmelden 

voor gratis inzameling van gescheiden plastic 

verpakkingen, drankkartons en/of glas. Voor-

waarde is dat het aangeboden afval zeer goed 

gescheiden is. Er mag dus geen afval tussen 

zitten dat bij het restafval of andere soorten 

afval hoort. Ook moet de minimale aangebo-

den hoeveelheid per week 240 liter zijn (dat is 

vergelijkbaar met een kliko container van 59 x 

73 x 108 cm). Aanmelden kan tot 18 mei. Voor 

de voorwaarden en het aanmelden kijkt u op 

www.afvalgoedgeregeld.nl.

>   Ophaaldagen GAD
Er staat een aantal feestdagen voor de deur. Op 

deze dagen wordt de kliko niet geleegd en zijn 

de scheidingsstations en het hoofdkantoor van 

de GAD gesloten. De aangepaste ophaal dagen 

voor Pmd, gfe+t en restafval zijn:

- maandag 18 april wordt dinsdag 19 april. 

- woensdag 27 april wordt dinsdag 26 april

Voor papier en karton geldt:

- maandag 18 en dinsdag 19 april wordt

   zaterdag 23 april

- dinsdag 26 april en woensdag 27 april wordt 

   zaterdag 30 april

>   Wijdemeren Wandelchallenge
Team Sportservice organiseert de Wijdemeren 

Wandelchallenge 2022. Vanaf maandag 2 mei 

gaan zij elke maandagavond vanuit de kernen 

in Wijdemeren 3 tot 5 kilometer wandelen. 

Want samen wandelen is een stuk gezelliger. 

Bovendien hoeft u zich niet druk te maken om 

de route. Team Sportservice zorgt dat iedereen 

mee kan komen, ook bij gezondheidsproble-

men. Loopt u ook mee? Aanmelden: ga naar

www.jouw.teamsportservice.nl/gooi en zoek 

onder ‘nieuws’. 

>   AutoMaatje zoekt vrijwilligers
ANWBAutoMaatje is op zoek naar vrijwillige 

chauffeurs. Wilt u, met uw eigen auto, ritjes

maken voor minder mobiele buren? Bijvoor-

beeld om naar de fysiotherapeut, huisarts of 

een familiebezoek te kunnen gaan.

Neem dan contact op met

automaatjewijdemeren@versawelzijn.nl. 

Inwoners die anders veel thuis zitten, bijvoor-

beeld omdat zij slecht ter been zijn, kunnen 

met behulp van AutoMaatje weer deelnemen 

aan het sociale leven. De onkostenvergoeding 

is 0,35 cent per kilometer.

Financiële hulp bij schulden

Heeft u een achterstand bij het betalen van uw energie-
rekeningen? Of van andere rekeningen? Met al uw vra-
gen over geld kunt u terecht bij het PING-loket. 

Van budget- en administratietips, het aanvragen van inkomens-

ondersteuning tot begeleiding bij schuldhulpverlening.  

Elke maandag is er een inloopspreekuur op het gemeentehuis, 

van 14.00 tot 18.00 uur. U kunt gewoon langskomen, een afspraak 

maken is niet nodig.  U kunt de PING-medewerkers ook bellen of 

mailen met uw geldvragen via telefoonnummer 14 035 (vragen 

naar PING-loket) of via email: wijdemeren@ping.nl. 

 Sociaal wijkteam helpt u

  Ook het Sociaal Wijkteam kan   
  u helpen. Bijvoorbeeld door
  een betaalafspraak te maken
  met het energiebedrijf of 
  door contact op te nemen met 
  Schuldhulpverlening.

U kunt het Sociaal Wijkteam bereiken via 

telefoonnummer 14 035

(vragen naar Sociaal Wijkteam) of  

    sociaalwijkteam@wijdemeren.nl.
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Op dit moment zijn er 41 Oekraïense 
vluchtelingen ingeschreven bij de ge-
meente. En er komen elke dag nieuwe 
mensen bij. Ze worden opgevangen bij 
mensen thuis of in een van de opvang-
locaties. 

Er zijn in Wijdemeren nu vier opvanglocaties: 

het hotel op de eerste verdieping aan de 

Dammerweg 3 in Nederhorst den Berg,

’t Drieluik in Loosdrecht, een vakantiewoning 

en de beheerderswoning van hockeyclub 

HMHC. De gemeente is nog in gesprek met 

andere aanbieders van vakantiewoningen. 

Ondersteuning sociaal wijkteam
Medewerkers van het sociaal wijkteam gaan 

bij alle vluchtelingen op bezoek. Zo kunnen 

we de ondersteuning goed regelen. Onder 

de ingeschreven vluchtelingen zijn ook 

kinderen. Alle kinderen worden aangemeld 

bij een school en de gemeente regelt, als dat 

nodig is, het vervoer. Een aantal mensen is al 

aan het werk.

Wat hebben we nodig? 
Het enthousiasme om te willen helpen is 

nog steeds groot.  Er is een Facebookgroep 

Oekraïense vluchtelingen in gemeente 

Wijdemeren waar vraag en aanbod bij elkaar 

komt. Zij werken nauw samen met onze 

dorpscoördinatoren, zodat we goed weten 

wat er waar nodig is. Wij vragen u vriendelijk 

om niet op eigen initiatief spullen naar de 

opvanglocaties te brengen.

Op www.deappelboom/oekraine vindt u een 

lijst met spullen en vrijwilligerswerk waar op 

dit moment behoefte aan is. 

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Zou u een vreemde zomaar de sleutel 
van uw huis geven om even rond te 
kijken? Kleine kans. Maar bij onze com-
puter zijn we hier veel makkelijker in. 
Wordt er in een telefoongesprek aan-
geboden om even met u mee te kijken 
op  PC of tablet? Ophangen!

We horen steeds vaker dat criminelen langs 

de deur gaan of mensen opbellen om een 

programma te installeren waarmee ze 

iemands computer op afstand kunnen bestu-

ren. Zij doen zich vaak voor als iemand van 

de bank en vertellen dat uw geld in gevaar is 

en er snel gehandeld moet worden. 

Anydesk en Teamviewer
Het gaat om programma’s zoals Anydesk en 

Teamviewer. Die zijn natuurlijk niet illegaal 

en kunnen handig zijn om een familielid of 

goede vriend op afstand mee te laten kijken 

bij een computerprobleem. Maar in dit geval 

worden ze gebruikt om mensen op te lichten 

en kan een bankrekening worden geplun-

derd.

Wat kunt u hiertegen doen?
• Uw bank zal nooit bellen en om uw

   gegevens vragen.

• Wordt u gebeld of staat er iemand aan de 

   deur die een programma op uw computer 

   wil installeren? Doe dit niet. Laat iemand 

   niet binnen of hang de telefoon op.

• Deel nooit logingegevens, pincodes of 

   wachtwoorden.

Bent u slachtoffer geworden van Anydesk-

fraude of helpdeskfraude? Of heeft iemand 

een poging gedaan? Meld dit dan altijd bij de 

politie 0900 8844. 

Wat ze ook verzinnen, laat ze niet binnen! 

Het fietspad Stichtse Kade in Ankeveen 
is in zeer slechte staat. Het huidige as-
falt is langs de randen van het fietspad 
kapot gereden en er brokkelen stukken 
asfalt af. Daarnaast is er hoogteverschil 
ontstaan tussen het asfalt en de tijdelijke 
verharding.

We gaan het fietspad volledig vervangen. 

Deze werkzaamheden starten op dinsdag 19 

april. Het fietspad is dan voor enkele weken in 

zijn geheel afgesloten. Tijdens deze afsluiting 

wordt het asfalt verwijderd en een betonfiets-

pad geplaatst. Na de aanleg moet het beton 

uitharden. Hierna kunt u het fietspad weer 

gebruiken

Omleiding
Tijdens de afsluiting geldt er een omleidings-

route via de Herenweg of de Loodijk (N236). 

Er worden omleidingsborden geplaatst met 

de precieze route. 

Aanpak Stichtse Kade

Heeft u vragen over veiligheid en 
leefbaarheid aan wijkbrandweer, wijk-
agent, boa en/of dorpscoördinator? 
Kom dan langs op het inloopspreekuur. 

Politie, brandweer en boa’s staan klaar om al 

uw vragen te beantwoorden.

Tijden en locaties
Kortenhoef en ’s-Graveland: 

Laatste dinsdag van de maand van 

14.00-15.00 uur.

Brandweerkazerne, Eslaan 2A, ’s-Graveland.

Nederhorst den Berg en Ankeveen: 

Laatste woensdag van de maand van

14.00-15.00 uur. 

Sociaal cultureel centrum, Blijklaan 1,

Nederhorst den Berg.

Loosdrecht: 

Laatste donderdag van de maand van

14.00-15.00 uur.

Bibliotheek Loosdrecht, Tjalk 41, Loosdrecht.

Vraag over veiligheid of leefbaarheid? Kom naar het wijkspreekuur
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Breukeleveen
- Herenweg 93: vervangen beschoeiing,

   zaakkenmerk Z.71412 (25.03.22)

- t.h.v. Nieuweweg 28a: vervangen beschoeiing,

zaakkenmerk Z.71532 (31.03.22)

’s-Graveland
- Loodijk 12f: uitbreiden bedrijfsgebouw,

   zaakkenmerk Z.71508 (30.03.22)

- Zuidereinde 192: verbouwen woning,

   zaakkenmerk Z.71460 (28.03.22)

Kortenhoef
- Emmaweg 32a: bouwen garage,

   zaakkenmerk Z.71573 (02.04.22)

- Koninginneweg 21: verbouwen woning, 

   zaakkenmerk Z.71425 (25.03.22)

Loosdrecht
- Alewijnlaan 11: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.71548 (31.03.22)

- Lindelaan 24: plaatsen twee dakkapellen, 

   zaakkenmerk Z.71392 (24.03.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 53: plaatsen zon-

   nepanelen, zaakkenmerk Z.71477 (29.03.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 226: verplaatsen 

   uitweg, zaakkenmerk; Z.71480 (29.03.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 32: plaatsen schuur, 

   zaakkenmerk; Z.71518 (30.03.22)

- naast Oud-Loosdrechtsedijk 89b: maken 

   uitweg, zaakkenmerk Z.71547 (31.03.22)

- Vuntuslaan 20: maken uitweg,

   zaakkenmerk Z.71597 (04.04.22)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 3: afwijken bestemmingsplan 

   opvang vluchtelingen voor 5 jaar,

   zaakkenmerk Z.71651 (05.04.22)

- Dammerweg 7: bouwen kinderopvang voor 

   10 jaar, zaakkenmerk Z.71549 (31.02.22)

- Overmeerseweg 110a: uitbreiden woning, 

   zaakkenmerk Z.71613 (04.04.22)

- Zoddeland 22: kappen boom,

   zaakkenmerk Z.71397 (24.03.22)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

telefoonnummer 14 035. U kunt geen

bezwaar maken tegen een aanvraag

omgevingsvergunning. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Stichts End 59: plaatsen raamkozijn zijgevel, 

   zaakkenmerk Z.71121 (04.04.22)

Kortenhoef
- Dopheigang 5, 7 en 9: vergroten woning, 

   zaakkenmerk Z.71249 (31.03.22)

- Moleneind 12: bouwen woning,

   zaakkenmerk Z.71106 (28.03.22)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a: aanleggen 

   platformen en wijzigen steigers,

   zaakkenmerk Z.6948 (06.04.22)

Nederhorst den Berg
- Johannes Bosboomlaan 13: verbreden

   dakkapel en nokverhoging en aanpassen 

   gevelopeningen,

   zaakkenmerk Z.69989 (06.04.22)

- Lijsterlaan 43: plaatsen dakkapel achterzijde, 

   zaakkenmerk Z.70985 (25.03.22)

- Middenweg 77: bouwen bedrijfspand,

   zaakkenmerk Z.70093 (06.04.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

’s-Graveland
- Zuidereinde 43: plaatsen warmtepomp 

   en wijzigen toiletvoorziening,

   zaakkenmerk Z.67809 (24.03.22)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen

met zes weken verlengd:

Kortenhoef
- De Kwakel 12: wijzigen gebruik agrarische 

   opstallen, zaakkenmerk Z.70567 (06.04.22)

- Moleneind 33: vervangen botenhuis en 

   uitbreiden woning,

   zaakkenmerk Z.70313 (04.04.22)

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

Het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Wijdemeren maakt bekend 

dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 van de 

Wet Basisregistratie Personen (BRP) besloten is 

de bijhouding van de persoonslijst van onder-

staande persoon definitief op te schorten.

Het betreft de volgende personen:

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

   uitgeschreven naar Spanje

- H. Atta, geboren 07-02-1973

   uitgeschreven naar Land Onbekend

- C. Smith, geboren 05-10-2000

   uitgeschreven naar Zuid-Afrika

Staat uw naam hierboven of weet u waar 

bovenstaande persoon verblijft, neem dan 

contact op met de gemeente Wijdemeren

via telefoonnummer 14 035 of mail naar 

burgerzaken@wijdemeren.nl.

Bekendmakingen 13 april 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) 

Bouwen en wonen

Persoonsregistratie

Veegcommissie 
Datum: donderdag 14 april 2022
Aanvang: 20:00 uur

Vaste agendapunten* 

Hamerstukken 

9.   Beëindiging Onderzoek Vaarverbinding 

      Loosdrechtse Plassen 

10. Vaststellen subsidieverordening

      Groene Daken 2022-2023

Bespreekstukken

11. Vaststelling bestemmingsplan Dammerweg 61

12. Behandelverzoek Fractie CDA over

      Huisvesting Kledingbank

13. Behandelverzoek Fractie CDA over Vlinderburg

14. Behandelverzoek Fractie CDA over

      Baggeren Oostelijke Vechtplassen

Overig

15. Vragenhalfuur

16. Sluiting

De commissievergaderingen kunt u live volgen 

via: www.wijdemeren.raadsinformatie.nl

(tabblad ‘live’).

Wilt u inspreken op een agendapunt of over 

een ander onderwerp waar de gemeenteraad 

over gaat?

Meld u dan uiterlijk op de dag van de commis-

sievergadering voor 12.00 uur aan via

griffier@wijdemeren.nl of via

telefoonnummer  14 035.  

U wordt dan geïnformeerd over de werkwijze 

van het inspreken.

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op  

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda commissies  
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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

Door de verschillende voorjaarsstor-
men is recreatieterrein De Strook erg 
beschadigd. Het Plassenschap pro-
beert het terrein zo snel mogelijk te 
herstellen. Tot die werkzaamheden 
klaar zijn, is het oostelijke deel van De 
Strook (vanaf het paviljoen rechts) ge-
sloten voor publiek. 

De voorjaarsstormen hebben ervoor gezorgd 

dat er, achter de oeverbeschoeiing, gaten en 

verzakkingen in de oevers zijn gekomen. Ook 

is de beschoeiing op enkele plekken gebro-

ken. Een gevaarlijke situatie, waardoor een 

gedeelte van De Strook dus is afgesloten. 

Werkzaamheden
Het Plassenschap hoopt de werkzaamheden 

zo snel mogelijk op te pakken. Dit is nog niet 

eenvoudig, want de schade bedraagt vele 

tonnen en zowel aannemers als materiaal zijn 

op dit moment moeilijk te vinden. Toch is de 

verwachting dat ze nog deze maand kunnen 

starten met het herstelwerk. Dit wordt in fa-

sen uitgevoerd, zodat stapsgewijs een steeds 

groter deel van De Strook weer toegankelijk 

is voor recreatie. We hopen tot die tijd op uw 

begrip. Respecteer de afzettingen, ook in het 

belang van uw eigen veiligheid. 

De Strook tijdens werkzaamheden deels gesloten
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De Berger kledingruil
NEDERHORST DEN BERG
Zit je broek net te strak? 
Is dat leuke shirtje te klein 
geworden? Ben je uitgeke-
ken op dat mooie jurkje? 
Miskoop? Tijd voor de Ber-
ger kledingruil!
 
Kleding ruilen is in opkomst. 
Het is duurzaam en je leert 
gelijkgestemden kennen. Win-
Win dus. In Nederhorst den 
Berg dragen we ons steen-
tje daar graag aan bij. Heb jij 
mooie, schone en hele kleding 
die toe is aan een nieuwe ei-
genaar? Dan ben je bij ons 
aan het juiste adres.

Kledingruilmarkt
Wij zijn ontzettend enthousiast 
en laten je graag kennismaken 
met dit concept. Daarom or-
ganiseren we op zaterdag 16 
april een kledingruilmarkt op 
het Willie Das Plein in Neder-
horst den Berg. Van 11.00 uur 
tot 14.00 uur ben je van harte 
welkom om alle baby-, kinder- 
en dameskleding die niet meer 
wordt gedragen te komen rui-
len voor andere exemplaren.

1. Meld je aan via bergerkle-
dingruil@gmail.com. 2. Ver-
zamel mooie, schone en hele 
kleding. 3. Breng de kleding 
op het afgesproken moment 
en adres. 4. Kom zaterdag 16 
april tussen 11:00 en 14:00 

langs. Zoek evenveel kleding 
uit als je hebt ingeleverd. 5. 
Neem de vondsten waar jij blij 
van wordt mee naar huis.

We vragen deelnemers vooraf 
kleding te doneren, zodat we 
deze kunnen checken en een 
stand kunnen inrichten op het 
plein. We ruilen per volume, 
per ingeleverd kledingitem 
mag je een ander kledingstuk 
uitzoeken. De ervaring leert 
dat er kleding overblijft, deze 
wordt gedoneerd aan een 
goed doel. Je kunt je aanmel-
den via onderstaande mail-
adressen. Wij nemen contact 

met je op om een afspraak te 
plannen voor het inleveren van 
de kleding. 

Enthousiast geworden? Dan 
zien we je aanmelding en be-
zoek graag tegemoet! Neem 
contact op met Fleur of Caro 
voor meer informatie. 

Fleur van der Kroon – krijg-
dekleertjesnederhorst@gmail.
com, Caro Verlouw – ber-
gerkledingruil@gmail.com

Foto: Fleur en Caro

Wij staan niet altijd stil
Bij het woord SAMEN.
Maar het is een groot gemis
Als SAMEN uit je leven is.

Wij willen U allen bedanken voor de vele kaarten,bloemen,Wij willen U allen bedanken voor de vele kaarten,bloemen,
bezoeken, steun en belangstelling die wij mochten ontvangen bezoeken, steun en belangstelling die wij mochten ontvangen 

en die ons enorm goed hebben gedaan, toen onzeen die ons enorm goed hebben gedaan, toen onze

Kees ScheepmakerKees Scheepmaker
zijn laatste reis hee�  gemaakt.

Anjo

Kees-Jan en PatriciaKees-Jan en Patricia
Zoë
Calvin
Micky

Stichtse Kade 7
1244 NT Ankeveen

FAMILIEBERICHTEN

• 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

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

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

De Triboulet. Het atelier
voor alle reparaties van 

gouden &zilveren sieraden
Tel: 06 47406780

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

blijvend contact 0612227976
info@lottevanaerle.nl

HET SPIEGHELHUYS ZOEKT
MEDEWERKERS VOOR

SPOELKEUKEN EN BEDIENING!

CURSUS *HOE BLIJF IK 
GEZOND* - Nog enkele 

plaatsen vrij. Zie:
www.wimvoorbij.nl

Een DJ op uw feest? Kijk 
www.GO-Products.nl

www.woningontruiming.com
Sinds 1963 uw vertrouwen

H. van Gelderen 06-51406217

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

NEDERHORST DEN BERG
Nu de horeca weer open is 
en de feestjes weer in de 
kroeg op de hoek kunnen, 
is het tijd om vaste klanten 
in het zonnetje te zetten. 
Vandaag deel 2.
 
Wie:
Paulien (46) uit Nederhorst 
den Berg
Waar:
Die2 in Nederhorst den Berg
Vaste plek:
“Eigenlijk altijd aan de bar. Het 
terras aan de Vecht is prach-
tig, maar met mooi weer vind 
ik het daar snel te heet.”
Wanneer: 
“In het weekend en vooral als 
er iets leuks georganiseerd 
wordt. Bijvoorbeeld als er een 
live band speelt.”

Sinds:
“In 2007 heette het hier het 
Jaagpad en was er hier een 
dartclub. In die tijd ging ik altijd 
mee met mijn ex die hier met 
twee vrienden speelde. Op 
een gegeven moment stopte 
het café ermee en heb ik een 
hele tijd thuisgezeten. M’n ex 
is toen ook vertrokken. Eind 
september 2018 vertelde een 
vriendin dat er een dartwed-
strijdje was in Die2 op de hoek. 
Toen ben ik meegegaan en het 
klikte meteen met de eigenaar 
Michelle.”
Met wie?
“In m’n eentje, maar ik heb hier 
ondertussen vrienden leren 
kennen. Dit café voelt echt als 
mijn tweede huis.”
Drinkt:
“Een zoete, witte wijn. Ze heb-
ben hier Riesling. En soms 
een sinas tussendoor.”

Bittergarnituurtje erbij?
“Ik bestel weleens een patatje 
met en een kroket. Dan hoef ik 
thuis niet te koken.”
Leukste herinnering:
“De eerste keer dat ik hier na 
jaren weer kwam. Dat voelde 
als zo’n warm bad.”
Ontboezemingen aan 
de bar?
“Michelle is echt mijn tweede 
moeder en ze weet alles van 
me. Toen ik m’n vaste contract 
kreeg, vertelde ik dat hier het 
eerst.”
Heb je nog een 
verzoeknummer?
“De Vlieger van André Hazes! 
En nog iets anders: we willen 
graag weer met een club gaan 
darten. Als iemand dat leuk 
lijkt? Meld je aan!”

   

Uitreiking Sluijters   
Prijs 2022
KORTENHOEF
Op woensdag 13 april om 
18.00 uur wordt de Sluij-
ters Prijs voor Jong Ta-
lent in de Schilderkunst 
uitgereikt aan Jochem 
Mestriner tijdens de ope-
ning van KunstRAI 2022. 
Stichting Kunst aan de 
Dijk Kortenhoef kent eens 
in de twee jaar de Sluijters 
Prijs toe. Dit jaar wordt 
deze prijs voor de vijfde 
keer uitgereikt. De prijs 
bestaat uit een geldbedrag 
van € 5.000,-  en een so-
lotentoonstelling tijdens 
KunstRAI in Amsterdam 
van 13 tot en met 18 april 
2022.

Jochem Mestriner studeerde 

in 2021 af aan de Hogeschool 
voor de Kunsten in Utrecht. 
Zijn schilderijen ontstaan uit 
een sterk associërend vermo-
gen, waarin vele scenario’s en 
verhaallijnen samenkomen. 
Epische verhalen mengen 
zich met zijn persoonlijk leven. 
Vaak wordt zijn werk bevolkt 
door vreemde wezens die zich 
in een tussenwereld bevinden 
van realiteit, literatuur en beel-
dende kunst.

Naast het werk van Mestri-
ner is er op de tentoonstelling 
ook werk te zien van andere 
genomineerden: Kaspar De-
jong (Amsterdam), Dante van 
Elburg (Arnhem), Adara God-
schalk (Rotterdam), Arto van 
Hasselt (Amsterdam), Babs 

van Heugten (Breda), Hannah 
Kiefmann (Enschede), Ruby 
Lee (Den Haag), Lieve van 
Meegen (Groningen), Hannah 
Ox (Maastricht), Annie Riga 
(Den Bosch),  Isamo Thissen 
(Den Bosch) en Yang-ha (Gro-
ningen).

www.kunstrai.nl Europahal 
(hal 1) Amsterdam

Overige openingstijden van de 
KunstRai: Donderdag 14 april 
van 12:00 – 21:00 uur. Vrijdag 
15 april van 12:00 – 21:00 uur. 
Zaterdag 16 april van 11:00 – 
18:00 uur. Zondag 17 april van 
11:00 – 18:00 uur. Maandag 
18 april van 11:00 – 18:00 uur

   

Ingezonden brief

Vriendjespolitiek
Vriendjespolitiek is de norm 
vandaag de dag.      

Op naar een betere bestuurs-
cultuur én dus hogere opkomst 
bij verkiezingen.

Dus zouden de media, ook in 

‘t Gooi, er goed aan doen om 
de spellingchecker elke keer 
dat het woord “politiek” in een 
tekst staat daar automatisch 
“vriendjespolitiek” van te laten 
maken.

Vervolgens is het telkens aan 

de gekozen, en misschien wel 
juist de benoemde, politici om 
het tegendeel te bewijzen.

Dan draag je echt bij aan een 
meer betrouwbare overheid. 
In Wijdemeren als voorbeeld 
horen er bij elke raadsverga-

dering eigenlijk nu al geen 7 
maar al 9 lege stoelen (van 
de 19)   te staan om het onge-
looflijke aantal niet-stemmers 
telkens weer pijnlijk onder de 
aandacht te brengen. Ook zij 
moeten worden vertegenwoor-
digd namelijk in onze demo-

cratie. Lijkt me een mooi start-
punt voor al die (in)formateurs 
die op de bekende weg zijn om 
coalities te vormen. Al dan niet 
in het openbaar....

Wim van Oudheusden
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12-uur van Ankeveen
ANKEVEEN
Wat een overweldigend 
aantal inschrijvingen, be-
dankt! De inschrijving voor 
de 12-uur van Ankeveen 
sloot 31 maart. Op de val-
reep ontvingen we een 
laatste aanmelding, wat 
het totaal aantal aanmel-
dingen op maar liefst 21 
teams bracht.

Fantastisch, maar ook las-
tig, we hadden immers maar 
17 boten en dus plek voor 17 
teams. Nadat we door loting 
tot 17 teams kwamen, was het 
de vraag of we de 4 teams die 
uitgeloot waren echt moesten 
teleurstellen, of dat we een 
manier konden vinden om ze 
toch mee te laten doen. Na 
wat bellen bleek het mogelijk 
een 18e boot te regelen. Fijn! 
Maar nog steeds waren er 
drie teams die teleurgesteld 
zouden moeten worden. Na 
een koortsachtige vergadering 
hebben we de knoop doorge-
hakt: we gaan op zoek naar 

3 alternatieve boten, zodat 
ook die 3 bonus teams kun-
nen mee roeien. Maar liefst 21 
teams zullen op 9 juli roeien 
voor hun goede doel. Wij zijn 
trots!

Deelnemende teams
Arnoud Voetlaan – Make a Wish 
Nederland
Kern Ankeveen – Villa Labora, 
Het Zandkasteel
CDA Wijdemeren – Vrijwilligers 
Palliatieve Terminale Zorg
Vergeetmijniet – Alzheimercafé 
Wijdemeren
Millenials van Tegenwoordig – 
Peter Pan Vakantieclub
Peddel to Medal – Stichting 
Semmy
Ankeveen Buiten – 
De Hersenstichting
KiKa team – KiKa
2e jeugd voor de 1e jeugd – 
De Tasjes Bibliotheek
De Lokin Pleinstrijders – 
Inrichting schoolplein
Kantje Boord – *volgt
Fam. Hagen – 
KNGF Geleidehonden

De Vriendschapskring – 
Stichting Muzimeren
Ladies Only – Het Vergeten 
Kind
All Directions – Spieren voor 
Spieren
De Schuimlikkers – Ecomare 
Texel
De Reddertjes – Artsen Zonder 
Grenzen
AchterSteVoren – Zonnepane-
len voor ASV

Bonusteams:
De IJsclub – 
Stichting Hulphond
Cornelis Tromp – 
Support Kinderdagcentrum 
verstandelijk beperkte kinde-
ren in Hilversum
Het Vreemdelingenlegioen – 
Giro 555

De 12-uur van Ankeveen is 
een roeievenement voor het 
goede doel. Teams roeien 12 
uur lang rondes over de An-
keveense plassen vanaf het 
terrein van de Ankeveense 
IJsclub.

   

Paasbiljart en -klaverjastoernooi 
ANKEVEEN
Biljartvereniging ’t Cen-
trum organiseert een Paas 
biljart- en klaverjastoer-
nooi op zaterdag 16 april 
as 20.30 uur in Het Wapen 
van Ankeveen. Omdat het 
met Kerstmis niet mocht 
doen we het nu, want wie 
heeft er geen zin in een ge-
zellige spelletjesavond.

Gespeeld wordt om culinaire 
prijzen en deelname kost € 
3,00 per persoon.

Zoals gebruikelijk organise-
ren we deze avond weer een 
grootse loterij met een uitge-
breide prijzentafel.

Met uw deelname helpt u mee 

aan het lijfsbehoud van onze 
vereniging.

Aanvangstijd is 20.30, dus 
vooraf voldoende tijd om in te 
schrijven.

Wij hopen u 16 april te ontmoe-
ten in ’t Wapen van Ankeveen.

   

Doe mee met het 

Schaaktafel-Ontwerp-Toernooi!
NEDERHORST DEN BERG
In februari zijn de inwoners 
uit Nederhorst uitgenodigd 
om zich creatief uit te leven 
om zodoende een schaak-
tafel met twee zitplaat-
sen te ontwerpen. Deze 
schaaktafel zou dan op het 
Willie Das-plein geplaatst 
worden (en als het aan zou 
slaan zouden ook elders in 
Wijdemeren schaaktafels 
geplaatst kunnen worden).
De deadline voor inzending 
is 1 juni en we hopen dat er 
al goed gebrainstormd, crea-
tief nagedacht en ontworpen 
wordt. Hierbij nog een keer 

een herinnering om mee te 
doen aan deze uitdaging!

De spelregels: Je woont in Ne-
derhorst den Berg. De schaak-
tafel met zitplekken MOET 
hufterproof zijn en verankerd 
worden in de grond en heeft 
de juiste afmetingen (voor-
beeld: zie www.stedon.nl). In-
schrijving voor 1 juni op willie.
das.plein@gmail.com.

Wees vooral creatief en leef je 
in. Waar staat Nederhorst den 
Berg voor? Wat past in het 
dorp?

Uit de ontwerpen zal het best 
bij Nederhorst passende ont-
werp gekozen worden. 

Je kunt de tafel zelf maken, in 
teamverband of in samenwer-
king met een bedrijf. Mocht je 
wel creatief zijn maar het niet 
zien zitten om het zelf te ma-
ken, schroom niet om je ont-
werp in te leveren, dan kunnen 
we kijken of het door anderen 
gerealiseerd kan worden.

Succes! We zien inzendingen 
vol spanning tegemoet.

Nieuw in Nederhorst den Berg:

www.kattenhotelvechtzicht.nl

  GRAFISCH TALENT

GEZOCHT
(technisch DTP-er)

Wie zijn wij?
Wij zijn Ten Herkel grafisch compleet. Aangenaam.

Wat wij doen...
Wij maken allerhande drukwerk. Denk aan visitekaartjes, 
posters, flyers, stickers, folders en boeken, zoals bij veel  
drukkerijen, maar we doen nog véél meer!
Wij bezitten ook een hypermoderne sign-afdeling waar 
wij spetterende POS-materialen maken zoals raam- en 
vloerstickers, banners, spandoeken, verpakkingen, bedenk 
het en wij maken het! Vandaar, grafisch compleet!

Wie zoeken wij?
In het kort: een gedreven (technisch) dtp-er met ervaring én 
affiniteit met vormgeving.
Iemand die zich thuis voelt tussen stapels mooi druk- en 
signwerk, oog voor detail heeft en stressbestendig is.
Een goeie teamplayer, maar ook prima zelfstandig kan werken.

Je skills...
(Ruime) kennis van Adobe programma’s: Indesign, Illustrator, 
en Photoshop. Ook zul je je regelmatig buigen over de 
opmaak van (online) mailings en regel je het versturen 
hiervan. Indien je bekend bent met web-2-print software, 
dan is dat een pré.

Wat bieden wij:
Fulltime baan (36 uur)
Een marktconform salaris o.b.v. ervaring
Goede arbeidsvoorwaarden
Leuke collega’s
Regelmatig gezellige teamuitjes

Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving?
Stuur dan snel een mailtje + motivatie én je CV naar: 
verkoop@tenherkel.nl of bel naar 035-582 62 09

De Zodde 8  1231 MB  Loosdrecht 

www.tenherkel.nl
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S.V. ’s-Graveland Nieuws
‘S-GRAVELAND
In extremis boekte ‘s-Grave-
land een thuisoverwinning op 
NVC. Hoewel terecht, kwam 
de overwinning dus wel moei-
zaam tot stand. Met een van-
wege hands bestrafte penalty 
maakte Wilco de Birk de 0-1 
achterstand voor rust onge-
daan. Na rust leek NVC hier-
mee tevreden te zijn en gokte 
op de counter. Doelman Jorino 
van Gils stond nieuw Naardens 
succes echter in de weg. Vlak 
voor tijd zorgden treffers van 
Wilco de Birk, Ramon Bouw-
man en Daan Verdam voor op-
luchting. 

Makkelijker kwam het 2e aan 
drie punten. Olympia ‘25 2 
werd met 7-1 verslagen. Je-
roen Mortel, Ramon Bouwman, 
Nick Schouten, Jordi Hagen 
(2x), Melle van Dijk en Daan 
Schouten zorgden voor een 
‘s-Gravelandse zevenklapper.

Aan de zegekar van het 4e 
werd ook Olympia ’25 (0-4 
winst) geregen. Het 5e liep 
tegen een duidelijke en in de 
laatste fase van de wedstrijd 
opgelopen 6-1 nederlaag aan.

VR2 snoepte heel knap een 
punt af van koploper TOV VR1 
door met 2-2 gelijk te spelen. 
VR3 boekte in en tegen Eem-
nes een mooie 2-4 overwin-
ning.

MO15-1 haalde energie uit het 
feit dat zij Team van de Week 
was en maakte het de koploper 
Vriendenschaar heel erg lastig, 
maar moest de overwinning 
toch laten aan de gasten (0-1). 

Naast het schoolvoetbaltoer-
nooi op paaszaterdag is er nog 
een aantal leuke evenementen 
aanstaand paasweekend. De 
tentoonstelling in de kantine 
met veel fotomateriaal wordt 
op 1e paasdag om 11.00 uur 
geopend. De tentoonstelling is 
die dag te bezoeken tot 14.00 
uur. Daarnaast is er de moge-
lijkheid van dinsdag (11.00 – 
21.00 uur), woensdag en don-
derdag (13.00 – 21.00 uur).

Tweede paasdag begint na-
tuurlijk met paaseieren zoeken 
door de jeugd en vanaf 10.30 
uur is er de reünie, waarbij ook 
aandacht uitgaat naar de spe-
lers die verkozen zijn in het Elf-
tal van de Eeuw. 

   

Bridgeclub La Porta Salute 
nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Enige tijd geleden is bridgeclub 
‘La Porta Salute’ begonnen 
met spelen op maandagmid-
dag i.p.v. maandagavond. Die 
verhuizing heeft tot gevolg 
gehad dat vroegere leden en 
nieuwe leden (weer) lid van de 
club zijn geworden en gezellig 
meespelen. Daar is het bestuur 
heel blij mee.

Nieuwe leden zijn overigens 
van harte welkom. Wilt u het 

eens proberen? We spelen op 
maandagmiddag om 13.30 uur 
in De Bergplaats in Nederhorst 
den Berg. Graag vantevoren 
even aanmelden bij Riet For-
tuin, 0294 251955 / 06 246 171 
39.

Wie eerst nog wat meer wil 
weten kan mailen met Riet 
Fortuin, riet.fortuin@neder-
horstdb.n of bellen op boven-
genoemde nummers. 

   

Club 4711
NEDERHORST DEN BERG
Uitslag Biljartclub 4711 tegen 
BV Overmeer: 4-8 (competitie 
De Buuren)

Donderdag 7 april: M. Ziele-
man – W. Clements 1-3, K. Ja-
cobs – M. Verlaan 0-2, J. van 
Greuningen – H. v.d. Berg 3-1, 
Mw. T. Bos – H. Stalenhoef 0-2

Programma + contact
Donderdag 14 april 19.30 
uur: onderlinge competitie BV 
Overmeer, zaterdag 16 april 
16.00 uur: weektoernooi biljar-
ten, zondag 24 april 16.00 uur: 
maandtoernooi hartenjagen.

Contact + info: 
06.53621718/06.20408058

VV Nederhorst Nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Ondanks het ontbreken van 
een vijftal spelers behaalde 
Nederhorst een eenvoudi-
ge 7-1 overwinning op het 
Utrechtse FajaLobi/KDS. Op 
deze speciale locatie, namelijk 
velden op het dak bij Ikea, was 
het bij rust was al 6-1 en was 
het duel natuurlijk al klaar. Na 
de pauze kregen de Bergers 
voldoende mogelijkheden om 
de score hoger op te voeren 
maar door gebrek aan concen-
tratie, scherpte en een goede 
keeper van de tegenstander 
wist alleen Philip Halfhide met 
een afstandsschot nog voor 
een treffer te zorgen.

Nederhorst 2 moest al vroeg 
aantreden in en tegen FC Hil-
versum en nam de volle winst 
via een 3-1 overwinning mee 

terug. Nederhorst 3 moest we-
derom met een klein verschil 
de winst aan de tegenstander 
Zuidvogels laten 1-2. Neder-
horst 4 kwam niet in de wei 
en het Vijfde had het zwaar in 
Zeist en verloor van FZO 3.

De dames moesten naar re-
giogenoot De Vecht en wisten 
die partij in winst om te zetten. 
Het werd nu maar 0-2 waar het 
thuis nog flink had uitgehaald. 
Op vrijdagavond hadden 
waarschijnlijk al enkele dames 
meegedaan aan het toernooi 
bij Odysseus waarin tweemaal 
werd gelijk gespeeld en twee-
maal werd verloren.

Bij de vele jeugdwedstrijden 
weer heel uiteenlopende re-
sultaten. Zo moest de JO18-1 
met 5-2 de winst aan een sterk 

Buitenboys laten. De JO16-1 
won knap bij FC Almere en de 
JO14-1 haalde de volle winst 
op in en tegen Maarssen. 
Goede resultaten bij de onder 
13 groep. JO13-1, 13-2 en 
13-3 wisten allen hun wedstrijd 
te winnen.

Bij de meiden speelden de 
MO17 met 1-1 gelijk bij AS’80, 
de MO15-1 met 3-3 gelijk bij 
Zuidvogels en wonnen de 
MO13 met 1-5 bij OSM’75.

Volgende week een zeer be-
perkt paasprogramma voor 
onze vereniging maar op de 
23e april is er weer een vol 
programma op Meerzicht.

Voor meer info, verslagen 
www.vvnederhorst.org of fa-
cebook

   

ASV’65 Nieuws
ANKEVEEN
Voor aanvang van de wedstrij-
den was er een eerbetoon aan 
de geheel onverwachts overle-
den oud trainer en vriend van 
ASV, Youssef Bouali.

ASV speelde daarom met 
rouwbanden.

De opdracht tegen de num-
mer laatst OSO was duidelijk, 
zo snel mogelijk de wedstrijd 
binnenhalen. Na de 11 minuut 
wist Argil de 1-0 op het bord 
te krijgen. In de 30e minuut 
kreeg ASV een penalty, deze 
werd onberispelijk benut door 
topscoorder Epitace Kraemer. 
ASV hield vol druk op de te-
genstander en slaagde er in 
de 37e minuut in om over links 
Laurens van de Greft te be-

reiken, 3-0. In de 41e minuut 
kwam verdedigende midden-
velder Fabian Degekamp op 
door het midden en liet Lau-
rens de 4-0 binnen schieten.

De tweede helft hetzelfde 
beeld, OSO met 10 man in 
de eigen 16 meter en ASV op 
jacht naar goals. In de 56e mi-
nuut scoorde Sherrick Krind 
de 5-0 en de ingebrachte Puk 
Loggen kon in de 87e minuut 
via een kluts de 6-0 op het 
bord zetten.

ASV 2 speelde een echte der-
by tegen ’s-Graveland 5 met 
alles wat daarbij hoort en dat 
werd het. In het begin gingen 
de teams gelijk op met een 
paar schaarse kansen. Na 13 
minuten mocht Lars van Vliet 

aanleggen voor een vrije trap 
vanaf 25 meter. Met zijn sterke 
linker knalde hij de bal onder de 
lat, 1-0. Een hachelijke situatie 
voor het doel van ASV werd 
knap omgezet in een geweldi-
ge aanval, 2-0. Na een gemis-
te penalty van ’s-Graveland 
liep de irritatie-factor op, wat 
resulteerde in een rode kaart 
voor een ASV-speler. ASV 
speelde hierdoor een groot 
deel van de wedstrijd met 10 
man, dit bleek echter een gro-
te motivatie te zijn, want met 
goed voetbal werd tot de rust 
de stand van 2-0 gehouden. 
Na rust kreeg ’s-Graveland op-
nieuw een penalty en werd het 
2-1. Daarna was ’s-Graveland 
meer met randzaken bezig en 
mocht ASV uitlopen naar 6-1.

   

Odis Meisjes B hoeft geen stukje
KORTENHOEF
Van Odis mocht alleen Meisjes 
B 1 deze week het wedstrijd-
veld betreden. Zaterdag 11 
april mochten zij in sporthal De 
Fuik in Kortenhoef aantreden 
tegen een Hilversumse tegen-
stander.

MB1 moest het stellen zonder 
de jongste van het stel. Dat 
hebben de meiden gemerkt. 
Het ging helaas niet van een 
leien dakje. Vorige week ging 
ook moeizaam. Toen werd er 

nog een 2-2 uit gesleept.

Het thuispubliek deed hun 
best, maar kon het team niet 
opzwepen. Vanuit Hilversum 
was er meer publiek aan-
wezig. MB1 speelde met de 
setter rechts voor. Laten we 
zeggen dat het nog even wen-
nen is. De eerste set werd 
met 19-25 verloren. De twee-
de set spreken we maar niet 
over… evenals de vierde. De 
derde set werd gelukkig wel 
gewonnen met 26-24. Op zich 

opmerkelijk, want normaliter 
is de derde set juist niet de 
meiden hun beste set. Van de 
meiden hoefde er geen stukje 
te komen. Maar ja, aan de re-
dactie was deze al beloofd. De 
schrijver heeft geen ooggetui-
genverslag kunnen doen, want 
die zat op Ameland.

Komende wedstrijden: maan-
dag 11 april Dames 1 uit, He-
ren 1 thuis 21.00 uur, vrijdag 
15 april MB1 uit, woensdag 20 
april DS1 uit.
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Koningsdag Kortenhoef
KORTENHOEF
27 april: Koningsdag. Het 
Oranjecomité Kortenhoef 
heeft een aantrekkelijk pro-
gramma opgesteld voor de 
kinderen én voor volwas-
senen. Vanaf 8.30 uur is er 
een concert van Amicitia 
bij de Oude School en om 
11.15 uur is er een aubade 
van Amicitia bij Veenstae-
te.

Van 9.00 tot 18.00 uur zijn er 
continu gave dingen te doen 
voor de kinderen, in én rond-
om Sporthal de Fuik. Een 
overzicht:

09.00 uur: start Oranje Vrij-
markt op het parkeerterrein 
van de Fuik; 10.45 – 12.30 
uur: Kinderspelletjes voor 
kinderen van 4 t/m 11 jaar, er 
staan weer 14 leuke spelletjes 

klaar, inclusief enthousiaste 
begeleiding; 9.30 – 12.30 uur: 
zaalvoetbaltoernooi in de Fuik 
voor kinderen van 6 t/m 12 
jaar; 13.30 – 18.00 uur: Oranje 
Games. Met ook dit jaar weer 
een Stormbaan, een reuzeglij-
baan en diverse andere leuke 
attracties. Alles gratis en vrij 
toegankelijk. Alleen voor het 
zaalvoetbal geldt dat kinderen 
zich van te voren moeten op-
geven. Dit kan door een mail 
te sturen naar info@oranjeco-
mitekortenhoef.nl. Vergeet niet 
je leeftijd door te geven!

Volwassenen
Ook de volwassenen en ou-
dere jeugd kunnen zich de 
gehele dag prima vermaken 
rondom de Fuik. ’s-Ochtends 
om 11.00 uur wordt er door het 
Oranje Comité een Oranjebit-
tertje aangeboden aan ieder-

een vanaf 18 jaar. De muzi-
kale omlijsting op dat moment 
is van Peter Fischer en Erik 
Beemster (Fibe). Daarnaast 
worden er ook oranjesoezen 
uitgedeeld. ’s Middags is er, 
terwijl de kinderen op allerlei 
manieren worden vermaakt, 
voor de ouders een spetteren-
de muziekmiddag met twee 
prima optredens. De opening 
is om 13.30 uur door de band 
Fibe en van 15.00 tot een 
18.00 uur speelt de bekende 
lokale band TripleXL.

We hopen vele kinderen én 
volwassenen te mogen be-
groeten in en rondom de Fuik, 
want laten we eerlijk zijn: Ko-
ningsdag vieren, dat doe je 
toch gewoon met het hele ge-
zin in je eigen dorp? Zie ook: 
facebook oranje comité kor-
tenhoef

   

Paasontbijtactie Rotary
Het kan nog!! Bestel uw Paasontbijt voor 1e Paasdag

LOOSDRECHT
Vorig jaar uw kans gemist 
op een heerlijk Paasont-
bijt? Kakelvers ‘s ochtends 
eerste Paasdag bij u thuis 
afgeleverd op het tijdstip 
dat u dat wilt? Wees er dan 
op tijd bij…. u kunt nog be-
stellen, maar op=op! Ver-
ras uzelf, kinderen, partner 
met deze overvolle ontbijt-
tas. Vorig jaar was het een 
groot succes en hebben 
we heel veel complimen-
tjes gekregen over de in-
houd 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 verzor-

gingstehuis de Kuijer in Neder-
horst, dit jaar gaat de gehele 
opbrengst van de Paasontbij-
tactie naar speeltuin “De Eek-
hoorn” in Kortenhoef. Die op-
brengst is bestemd voor de 
aankoop van nieuwe speel-
toestellen en een groot scha-
duwdoek om de allerkleinsten 
tegen de zon te beschermen.

De Paasontbijttas was vorig 
jaar een groot succes, dit jaar 
gaan we u weer blij verrassen 
met de heerlijke inhoud: Verse 
croissants, stoer brood, aller-
hande beleg, boter, lekkere 
vruchtensapjes, eitjes, een 
leuke lentegroet en nog veel 
meer. Ruim voldoende voor 
twee personen. En mocht dit 
u niet over de streep trekken, 
dan hebben we ook nog leuke 
prijzen wanneer u een gouden 

ei vindt in uw Paasontbijttas. 

Wilt u zeker zijn dat u een 
heerlijk Paasontbijt heeft op 
1e Paasdag dan kunt u nú 
bestellen. Ga naar: www.ro-
tarywijdemeren.nl/paasontbijt 
of vraag familie of buren om 
de bestelling namens u te 
doen. Een Paasontbijttas voor 
2 personen is 20 euro, voor 
1 persoon 10 euro. Voor het 
bezorgen binnen Wijdemeren 
rekenen we 5 euro, zelf opha-
len bij de Curtevenneschool in 
Kortenhoef kan ook. U helpt 
speeltuin “De Eekhoorn” op 
een grandioze manier.

vragen over deze actie: paas-
ontbijt@rotarywijdemeren.nl

Ankeveen 
035 53 39 155
restaurant1244.nl

3-gangen
Paas-lunch

29euro

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.

Woensdag  juli 10 Weekblad Wijdemeren

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

Prijzen Spektakelloterij afhalen   

Lotnummer
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Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

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

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

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

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

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

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

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

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

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

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

Paasmarkt Joseph 
Lokinschool
ANKEVEEN
De paasmarkt op de Jo-
seph Lokinschool in An-
keveen staat weer voor de 
deur. 

Op donderdag 14 april opent 
de school om 14.00 uur zijn 
deuren om ouders, groot-
ouders, buren, vrienden en 
oud-leerlingen te verwelko-
men op dit jaarlijks terug-
kerend evenement. In de 
klaslokalen organiseren de 
kinderen zelf diverse activitei-
ten of verkopen zelfgemaak-
te knutselwerkjes en baksels 
en er zijn leuke spelletjes te 
doen. U kunt raden naar het 
gewicht van het schaap of een 

gokje wagen bij het rad van 
avontuur. Verder kunt u uw 
voorraad eieren voor Pasen 
vast aanvullen, waarbij u ook 
nog eens kans maakt op een 
leuke prijs. Ook kunt u terecht 
bij onze gezellige koffiecorner 
voor een heerlijk kopje koffie of 
thee met zelfgebakken cake. 
Bij de paasloterij zijn mooie 
prijzen te winnen, zoals een 
dinerbon, een rondvaart door 
de Amsterdamse grachten en 
nog veel meer. Genoeg rede-
nen om even een kijkje te ko-
men nemen! U bent van harte 
welkom op donderdag 14 april 
van 14.00 tot 16.00 uur in de 
Joseph Lokinschool aan het 
Hollands End 8 te Ankeveen.

   

Koffieochtend in de 
Bergplaats
NEDERHORST DEN BERG
Vanaf woensdag 20 april star-
ten we weer met de gezellig 
koffieochtenden in de Berg-
plaats a.d. Kerkstraat. Elke 

eerste en derde woensdag 
van de maand bent u van har-
te welkom ! !

Koningsdag in Nederhorst den Berg
NEDERHORST DEN BERG
We mogen weer en we ma-
ken er graag een feestje 
van. Met jullie en voor jul-
lie. Koningsdag wordt een 
dag vol activiteiten en ge-
zelligheid in het centrum 
van Nederhorst den Berg!

Vanaf 7:30 uur kunnen de kin-
deren op hun kleedjes zich 
klaarmaken voor de kinder-
vrijmarkt aan de Kerkstraat en 
Brugstraat. Aan de Voorstraat 
is weer een gezellige braderie. 

Op het podium bij ’t Spieghel-
huys komt om 13:00 uur goo-
chelaar Tim met zijn magische 
goochelavontuur.  Daarna mo-
gen de voetjes van de vloer, 
want er komen diverse ge-
weldige live optredens op het 
podium. 

Natuurlijk is er de hele dag 
volop plezier te beleven op 
de kermis. De kermis staat er 
van  22 april t/m 29 april 2022.

Alle informatie is terug te vin-

den op onze website: www.
zomerspektakel.nl

Volg ons via Facebook of In-
stagram (Lentespektakel) voor 
de actuele informatie. 

   

Kunst in de Oude School
KORTENHOEF
In het Paasweekend van 
zondag 17 en maandag 18 
april a.s. kan er genoten 
worden van een schat aan 
kunst. In de, tot fraaie ga-
lerie omgebouwde,  Oude 
School aan de Korten-
hoefsedijk 165 tonen twee 
verzamelaars van 19de en 
20ste eeuwse kunst hun 
mooiste schilderijen. Niet 
alleen laten Hans Heintz en 
Wim Roborgh het publiek 
gratis genieten van de top-
stukken uit hun verzame-
ling, ze bieden hun toppers 
ook te koop aan.

Het aantrekkelijke van bei-
de collecties is dat ze niet 
specifiek gericht zijn op één 
onderwerp , schilder of schil-
dertechniek. Zo zijn er o.a. 
sfeervolle landschappen en 
zeegezichten te bewonderen, 
uitbundige bloemstukken, 
kleurrijke stadsgezichten en 
fraaie figuurstukken, geschil-
derd door bekende meesters 

van vroeger en nu. Beken-
de namen die voorbij komen 
zijn o.a.: D. Smorenberg, C. 
Vreedenburgh, H.J. Wolter, 
Alb. Neuhuys, A.P. Schotel, D. 
Schulman en Pol Dom.  

Het kleurenpalet van de schil-
ders verschilt ook van schil-
derij tot schilderij, maar het 
lichte impressionisme van 
begin 20ste eeuw voert de bo-
ventoon. Een luchtige en lichte 
sfeer die prachtig aansluit bij 

het voorjaar in het oude schil-
dersdorp. Kortom: er is voor 
iedereen veel te genieten……

De tentoonstelling is geo-
pend op Paaszondag en 2e 
Paasdag van 11u-17u.. Oude 
School, Kortenhoefsedijk 165, 
Kortenhoef (toegang gratis)

Verdere informatie: Hans 
Heintz (www.limpression.nl) 
06-815 09 08 Kunsthandel 
Wim Roborgh 06-531 28 310

   

Boeken lenen bij de  
Tasjesbibliotheek
KORTENHOEF
De Tasjesbibliotheek zal drie 
achtereenvolgende dinsdagen 
de uitleen vanuit de Curteven-
neschool doen: 19 april, 26 
april en 3 mei. We kunnen die 
drie dinsdagen niet terecht in 
De Blinker. Het team van de 
Curtevenneschool onderkent 
het belang van de Tasjesbi-
bliotheek en was weer bereid 
de uitleen vanuit de Curteven-

neschool te laten doen. De 
Curtevenneschool is te vinden 
op Parklaan 3, Kortenhoef. 
Op 19 april, 26 april en 3 mei 
is de uitleen van 15.00 -17.00 
uur. Op dinsdag 10 mei zijn we 
weer gewoon terug in De Blin-
ker, Parklaan 5, Kortenhoef. 
De uitleen is dan steeds op 
dinsdagmiddag van 13.00 – 
17.00 uur. Veel mooie boeken 
in allerlei genres en voor al-

lerlei leeftijden. Lidmaatschap 
is gratis. Wel graag even uw 
legitimatie meenemen als u lid 
wilt worden. 



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

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland 

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

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

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

06-53420733   
Uw zitadviseur: Roel Brouwer

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

Bĳ  aankoop van een Easysit. Actie geldig t/m woensdag 20 april!

INRUILKORTING XL
| dé zitspecialist van Nederland 

voor uw oude stoel of bank!*

Bĳ  aankoop van een Easysit. Actie geldig t/m woensdag 20 april!

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

Een Easysit sta-opstoel 
al vanaf € 895,-

VASTE LAGE ACTIEPRĲ S!

Easysit B80

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

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

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

  Het beste zitadvies in een ruime showroomHet beste zitadvies in een ruime showroomHet beste zitadvies in een ruime showroomHet beste zitadvies in een ruime showroom

Kom naar één van onze showrooms en ervaar het 
ultieme zitcomfort van de Easysit stoelen en banken!

Gemakkelĳ k opstaan én ultiem zitcomfort?
Ontdek de vele mogelĳ kheden van een Easysit!

Heel veel 
stoelen en 

banken

DIRECT
LEVERBAAR

Easysit D62

Easysit D65 Easysit A160 Easysit D64Easysit F30

Easysit A90

Heel veel 
stoelen en 

banken

DIRECT
LEVERBAAR

Easysit F35 Easysit F45 Easysit DS703

Easysit A90


