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 Piet Hitzerd wint de   
‘Piet de Coo’ Trofee

    Door: Herman Stuijver

    KORTENHOEF
    Tot zijn stomme verbazing 
ontving Piet Hitzerd de 
prijs van biljartkampioen 
2022 van Biljartsoos Veen-
staete. Na 50 weken aan 
het groene laken had hij 
de meeste punten in het 
biljartspel ‘Libre’, gevolgd 
door Aart Brons (2) en Ben 
Pauel (3). De wisselbeker 
draagt de naam van Piet de 

Coo, een ex-bewoner die 
de beker schonk aan de 
heren van de soos.

    Bij de prijsuitreiking in de Bras-
serie van Veenstaete zijn ook 
de zoon en kleindochter van 
sponsor Piet de Coo present. 
Zij spreken vol liefde over hun 
vader en opa, die in november 
vorig jaar overleed op 82- jari-
ge leeftijd. “Een gezellig mens 
die zijn leven lang in de druk-
kerij heeft gewerkt. Hij had al-

tijd leuke praatjes en was gek 
op schunnige moppen. Maar 
vooral een goed mens die heel 
vrijgevig was, dan gaf-ie weer 
100 oliebollen of een bos bloe-
men. Hij had graag aanspraak. 
Zo kwam-ie op het idee om die 
wisselbeker ter beschikking te 
stellen”, vertelt zoon Maurice.

-Lees verder op pagina 4-

 Foto: (v.l.n.r) Maurice de Coo, Ben Pauel, Piet Hitzerd, Aart Brons, Anoek de Coo en Evert Hilhorst   

STERK!
Makelaars

Ontvang kosteloos en
vrijblijvend binnen

een minuut via email een
waarde-indicatie van jouw huis!

STERK! Make laars Nederhorstdenberg

Bent u benieuwd naar de
waarde van uw woning?

Wij komen vrijblijvend

langs voor een

waardebepaling.

www.sterkmakelaars.com
www.makelaarnederhorstdenberg.nl

Overweegt u uw woning  
te verkopen?sterkmakelaars.com

Een kat in de zak voorkomen?
Kies voor onze lokale expertise.

MIDDENWEG 78 | 1394 AM NEDERHORST DEN BERG 
T. 0294 746 941 | INFO@ARENSMAKELAARS.NL | WWW.ARENSMAKELAARS.NL

Zeker weten.

LEZING 
(LEVENS)TESTAMENT & ERFBELASTING
Met een goed testament betalen uw erfgenamen 
minder erfbelasting. En houdt u grip op uw 
nalatenschap.

Met een goed levenstestament kunnen uw 
dierbaren voor u beslissen als u wilsonbekwaam 
bent geworden.

Belangrijke vragen:
- Hoe zo min mogelijk erfbelasting betalen?
- Hoe via testament verlagen maandbijdrage in 

het verpleeghuis?
- Wie worden mijn erfgenamen?
- Wie mijn testamentair executeur?
- Wie beslist/tekent voor mij als ik dat niet 

meer kan?
- Schenken en een levenstestament: Hoe zit dat?

Aanmelden
Aanmelden via www.aanmelding-lezing.nl
Verhinderd? 
Bel ons voor een kosteloos adviesgesprek: 
T. 035 6 83 65 43

Spreker
Mr. drs. J.B. Mulder

Wanneer?
Woensdagmiddag
15 februari 2023
van 10.00 - 12.00 uur

Vrijdagmiddag 
17 februari 2023  
van 14.00 - 16.00 uur

Waar?
Het Lichthuis
(bij Grote kerk)
Waagplein 10
1381 XP Weesp
P+R Parkeren
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Voor een écht persoonlijk afscheid

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.

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

De 1e za. van de maand dus met de 
schoenmaker en de GAD.(klein chemisch afval.)schoenmaker en de GAD

Maar u kunt ook weer een Ankevener van het Jaar 
nomineren voor de “Antoon Keetelaar Wisseltrofee”
(Formulieren en stembus aanwezig in Jacob’s Koffiehuis)

Zaterdag 4-2 markt in Ankeveen

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
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
C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19 
Tandartsen
C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19 

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 annamarie.van.gent@politie.nl
Wijkbrandweer ’s Graveland Johan Landwaart – 06-10318369
Wijkbrandweer Loosdrecht Remco Peelen – 06-11715473
Wijkbrandweer Nederhorst d Berg Nick IJkhout – 06-20357685

Klusjesteam Nederhorst den Berg/Ankeveen 035 - 656 30 01
Klusjesteam Kortenhoef/’s-Graveland 06-51697015

Dunnebier Uitgeverij 0294 - 25 62 00

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Colofon
Aanleverspecificaties

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

Wij gaan ervan uit dat aangeleverde foto’s rechtenvrij zijn. Mocht dat niet 
zo zijn, en er naderhand een rekening aangaande eigendomsrecht bij ons 
binnenkomt, houden wij ons het recht voorbehouden deze alsnog door te 
belasten aan de inzender van de bewuste foto.

www.weekbladwijdemeren.nl / www.denieuwsster.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

!

RK WIJDEMEREN
OLV Hemelvaart
   Zo. 5 februari: 9.30 uur:
   W. Balk
St. Martinus
   Za. 4 februari: 19.00 uur:
   W. Balk
H. Antonius
   Zo. 5 februari: 9.30 uur:
   J. Dresmé.
Veenstaete
   Vr. 3 februari: 15.00 uur:
   J. Dresmé.

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk
   Zo. 5 februari: 10.00 uur:
   Ds. Evert-Jan van Katwijk.
   (scriba@kerkopdeberg.nl,
   tel. 0294-252654).
   Meer informatie op
   www.kerkopdeberg.nl
Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
   Zo. 5 februari: 10.00 uur:
   Ds. Rik de Pater  Rik de Pater  Rik de Pater
   www.hervormdegemeente
   sgraveland.nl
Hervormde gemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 5 februari: 9.30 uur:
   Ds. W.M. Schinkelshoek
Oec. Streekgemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 12 februari: 11.15 uur:
   Dienst met Harry Pals
Graankorrel ‘s-Graveland 
   Zo. 5 februari: 10.00 uur:
   Ds. J. Ronday   
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 Op weg naar financieel herstel
    Toekomst Wijdemeren kent geen taboes

    Door: Herman Stuijver

    WIJDEMEREN
    Op dinsdag 24 januari was 
er een besloten overleg met 
de gehele raad over het Fi-
nancieel Herstelplan. Een 
dag later werd de lokale 
pers bijgepraat door wet-
houder financiën Gert Zagt. 
Die blij was met de open-
heid en gezamenlijkheid 
van de 19 raadsleden. “Het 
gaat de goede kant op”, al-
dus de wethouder. De goe-
de kant is in dit geval om 
samen te komen tot een 
pakket maatregelen om de 
begroting op langere ter-
mijn sluitend te krijgen. En 
tegelijkertijd moet men zich 
beraden op de toekomst 
van Wijdemeren.

    Preventief toezicht
    Zagt kon in zijn betoog slechts 
in grote lijnen het proces 
schetsen dat in juni van dit 
jaar moet zijn afgerond. Zoals 
bekend is Wijdemeren, sa-
men met Vlissingen de enige 

in Nederland, onder preven-
tief toezicht geplaatst van de 
provincie Noord-Holland. Dat 
betekent dat de gemeente 
bij alle begrotingswijzigingen 
vooraf toestemming moet vra-
gen aan Haarlem. Plus dat er 
een plan moet komen om voor 
de komende jaren alsnog een 
sluitende begroting te realise-
ren. Gert Zagt zei met grote 
nadruk dat hij streeft naar een 
financiële balans op lange-
re termijn. “Dus ook na 2024, 
zonder kunstgrepen.” Dat be-
tekent dat er uitgaven moeten 
worden geschrapt en dat er 
meer inkomsten moet worden 
binnengehaald. Met name de 
inning van de belastingen kun 
je beter organiseren, volgens 
de wethouder.

    JUNI WORDT DE 
MAAND VAN DE 

WAARHEID 

    Geen taboes
    Twee nieuwe externe krachten 
op Financiën werken voortva-
rend aan de analyse van de 

cijfers en de aan de wet- en re-
gelgeving over waar een lokale 
overheid aan moet voldoen. 
Dat moet eind maart afgerond 
zijn en dan volgen de keuzes. 
Daar wordt de gemeenteraad 
in werkgroepen bij betrokken. 
Parallel aan deze financiële 
aanpak loopt een onderzoek 
naar het voortbestaan van Wij-
demeren. Dat staat onder lei-
ding van burgemeester Larson. 
Wethouder Zagt erkent dat dit 

aparte traject wel moet passen 
bij het financiële plaatje. “Er 
zijn geen taboes. Is er wel be-
staansrecht, moeten we fuse-
ren of zoeken we andere vor-
men van samenwerking.” Ook 
zal de gemeente moeten inves-
teren in voorlichting aan inwo-
ners en ondernemers. Zoals de 
wethouder het uitdrukt, zullen 
de verwachtingen moeten wor-
den gemanaged, onder andere 
om de stroom brieven en tele-

foontjes fatsoenlijk te beant-
woorden. “Zacht uitgedrukt, het 
loopt niet vlot in de organisatie, 
daar zijn we hard mee bezig.” 
Met 42 externe werknemers op 
189 ambtenaren is de situatie 
nijpend. Hoewel, recent zijn er 
weer 10 van de 18 vacatures 
ingevuld. Juni wordt de maand 
van de waarheid. In ieder ge-
val kan Gert Zagt de komende 
tijd zijn dagen vullen met veel 
overleggen en rekenen.   

 Belangrijke stap richting aardgasvrije buurt
    Door: Herman Stuijver

    WIJDEMEREN
    Energiecoöperatie Wijde-
meren ontvangt € 273.807 
subsidie voor verdere uit-
voering van de buurtver-
kenningen. Het doel is om 
uiterlijk in 2025 (of eerder) 
met minimaal één buurt 
de volgende stap te zet-
ten: een aardgasvrije wijk. 
Eind 2021 heeft Wijdeme-
ren vier verkenningsbuur-
ten aangewezen om de al-
ternatieven voor aardgas 
en de duurzame opwek 
van energie te onderzoe-
ken. Deze vier buurten zijn 
Ankeveen, Kortenhoef- 
Noord, Loosdrecht- Noord 
en de Blijkpolder in Neder-
horst den Berg.

    Wijkuitvoeringsplan in 2025
    Wijdemeren wil uiterlijk in 
2025 met minimaal één buurt 
een wijkuitvoeringsplan op te 
stellen. “Onze lokale Ener-
giecoöperatie Wijdemeren, 
speelt daar een essentiële rol 
in. Ik ben erg trots op deze 
samenwerking. Zo wordt de 

energietransitie in Wijdeme-
ren echt voor en door inwo-
ners vorm gegeven”, zegt 
wethouder Hoelscher. Een 
groot deel van de nu toege-
kende subsidie komt van de 
provincie        Noord-Holland:
€ 200.000. Er komt ook geld 
via de gemeenteraad, het Na-
tionaal Isolatieprogramma en 
uit de eigen kas van de Ener-
giecoöperatie Wijdemeren.

    MELD JE AAN VOOR 
EEN BIJEENKOMST

    Warmteoplossing per wijk
    Hoelscher legt uit dat men 
gaat uitzoeken welke warmte-
oplossing het meest geschikt 
is voor iedere wijk. Dat kan 
een gezamenlijk warmtenet 
zijn, maar ook individuele op-
lossingen met een warmte-
pomp of als tussenoplossing 
een groeps- warmtenet. De 
Rioolwaterzuivering in de Hor-
stermeerpolder en de plassen 
zouden een belangrijke rol 
kunnen spelen als warmte-
bron. Zover is het echter nog 
lang niet. Voorlichting aan 
bewoners is zeer belangrijk. 

“Wij werken aan een breed 
draagvlak voor de te kiezen 
warmteoplossing. Daarbij kij-
ken we ook naar financiering. 
Hoe houden we het betaal-
baar voor iedereen”, vertelt 
de wethouder. “En van dwang 
is absoluut geen sprake.”

    Alleen samen
    Dit kan alleen samen met in-
woners en andere partners. 
Energiecoöperatie Wijde-
meren heeft met inwoners 
van de verkenningsbuurten 
al meerdere bijeenkomsten 
gehouden. Eind februari en 
begin maart zijn er weer bij-
eenkomsten. Dan worden de 
uitkomsten van het haalbaar-
heidsonderzoek gepresen-
teerd. “We hopen dan een 
goed beeld te hebben met 
welke wijk of wijken we als 
eerste aan de slag gaan voor 
een wijkuitvoeringsplan”, al-
dus de wethouder.

    Energie besparen
    Inwoners van de verkennings-
buurten kunnen zich voor de 
bijeenkomsten in februari en 
maart aanmelden via www.

ecwijdemeren.nl/buurtverken-
ningen. Woont u niet in een 
verkenningsbuurt, maar wilt u 
wel energie besparen? Ener-

giecoöperatie ondersteunt u 
daar graag bij. Ga naar www.
ecwijdemeren.nl voor meer 
informatie.   

 Foto: Gert Zagt   
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-Vervolg van voorpagina-

Steeds beter
Elke donderdag tussen 13.30 
en 17.00 uur komen de acht 
biljarters samen om hun ge-
liefde spel te spelen. Onder 
begeleiding van Evert Hilhorst 
en biljartkenners Ruud en 
Piet Kempers die ook spelen 
bij vereniging De Tram in Het 

Wapen van Ankeveen. “Ik had 
nog nooit een keu aangeraakt 
tot twee jaar geleden”, vertelt 
winnaar Piet Hitzerd “maar ik 
heb het gaandeweg steeds 
beter geleerd. Misschien komt 
het ook wel omdat ik als meu-
belmaker een timmermansoog 
heb. En je moet van boven al-
tijd kalm blijven. Ik heb nu met 
een nieuwe keu al een aar-

dige feeling opgebouwd.” De 
winnende carambole plaatsen 
tegen voorzitter, secretaris en 
penningmeester Evert Hilhorst 
was voor Piet een hoogtepunt-
je in z’n korte biljartcarrière. 
Voor de winnaars buiten me-
dedinging (Evert, Ruud en Piet 
K.) was er een mooie fles wijn.

   

Woningbouw Elbert Mooijlaan stap 
dichterbij
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Burgemeester en wet-
houders van Wijdemeren 
hebben op 24 januari jl. 
besloten dat de procedure 
voor woningbouw aan de 
Elbert Mooijlaan 1 in Kor-
tenhoef kan doorgaan. Het 
gemeentebestuur volgt 
hiermee het advies van de 
bezwaarschriftencommis-
sie om twee extra parkeer-
plaatsen te realiseren. De 
gemeente heeft hierover 
inmiddels aanvullende af-
spraken met de initiatiefne-
mers gemaakt.

Wethouder Alette Zandbergen 
van Ruimtelijke Ordening is blij 
met deze stap voorwaarts en 
kijkt net als de initiatiefnemers 

van Mooijproject uit naar het 
realiseren van de 15 appar-
tementen waarvan 5 sociale 
koop. “Ik heb er alle vertrou-
wen in dat dit project op deze 
manier succesvol zal zijn en 
dat het een prachtige aanvul-
ling is op de bestaande wo-
ningvoorraad. Het plan met 15 
woningen aan de Elbert Mooij-
laan 1 te Kortenhoef is hiermee 
een belangrijke stap dichter bij 
de realisatie gekomen.”

Bezwaarschriftencommissie
Tegen de beslissing op be-
zwaar staat beroep open bij 
de rechtbank. Het bestem-
mingsplan Elbert Mooijlaan 1 
te Kortenhoef is op 8 oktober 
2020 vastgesteld en op 2 fe-
bruari 2022, na een uitspraak 
van de Raad van State, on-
herroepelijk geworden. Op dit 

moment loopt de procedure 
voor de omgevingsvergun-
ning. In reactie op bezwaren 
adviseerde de bezwaarschrif-
tencommissie onder meer 
dat de initiatiefnemers niet 18 
maar 20 parkeerplaatsen die-
nen te realiseren. Dit omdat 
de 5 sociale appartementen 
in het wooncomplex niet huur 
maar koopappartementen 
gaan worden die volgens de 
parkeernorm van Wijdemeren 
de hogere parkeernorm van 
1,3 parkeerplaats per appar-
tement verlangt in plaats van 
1 die voor sociale huurapparte-
menten geldt. Jan Zwagerman, 
een van de initiatiefnemers, is 
evenals de wethouder blij met 
de voortgang: “Gelukkig, er ge-
beurt wat. We voldoen nu aan 
de parkeernorm en wat mij be-
treft gaan we zo snel mogelijk 
bouwen. Uiteraard als de be-
zwaartermijn is afgelopen.”

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?

Maatschappelijk werk:
Renee Bakker | 06 519 268 34 | rbakker@versawelzijn.nl

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

Vrijwillige Thuishulp; voor een maatje / Vrijwilligerswerk
Iris Klarenbeek | 06 516 412 59 | iklarenbeek@versawelzijn.nl

Administratie voor elkaar: iedere vrijdagochtend op afspraak 
voor alle vragen op het gebied van financien, 

toeslagen en voorzieningen.
Selina Duikersloot | 06 506 846 72| sduikersloot@versawelzijn.nlSelina Duikersloot | 06 506 846 72| sduikersloot@versawelzijn.nl

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?

All you 
need 
is love

Ankeveen 
035 53 39 155 • restaurant1244.nl

Dinsdag 14 februari hebben 
wij een Valentijnsmenu: 
4-gangen € 47,- of 
5-gangen voor slechts € 55,-.

Woensdag 15 februari organiseren 
wij om 18.00 uur een speed date met borrel! 
Wij maken een selectie en houden rekening 
met alle leeftijden. Tijdens het daten geniet 
u van diverse hapjes en drankjes voor 
slechts € 25,- p.p.

Dinsdag 14 februari hebben Dinsdag 14 februari hebben 
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‘De brandweer is een enorme meerwaarde in mijn leven’
Wouter van Henten aan het woord

REGIO
Brandweer Gooi en Vecht-
streek is hard op zoek naar 
nieuwe collega’s voor ver-
schillende posten in de re-
gio. Geïnteresseerden die 
als brandweervrijwilliger 
aan de slag willen, kunnen 
zich nu aanmelden. Brand-
weervrijwilligers staan 
samen met collega-vrijwil-
ligers 24 uur per dag klaar 
om de leefomgeving veilig 
te houden.

Veel mensen denken dat het 
werken als brandweervrijwilli-
ger lastig te combineren is met 
bijvoorbeeld hun fulltimebaan, 
flexwerk, studie of gezinsle-
ven. Toch blijkt het werken bij 
de brandweer voor velen goed 
te combineren met hun privé- 
of werksituatie. Dat geldt ook 
voor Wouter van Henten, vrij-
williger bij de post Loosdrecht. 
“Het is even afstemmen en 
plannen qua werk en met mijn 
gezin om te kijken op welke 

momenten ik voor de brand-
weer beschikbaar ben en er 
dus een risico is dat ik weg-
geroepen kan worden. Maar 
wanneer je dat vooraf plant, 
kunt je er rekening mee hou-
den en dan is het goed met 
elkaar te combineren.”

Impact maken en afwisse-
ling
Naast de tijdsinvestering die je 
doet, krijg je er ontzettend veel 
voor terug, geeft Wouter aan: 
“Het brandweervrijwilliger zijn 
is echt een grote meerwaar-
de in mijn leven. Ik ben hier-
door in staat om heel concreet 
mensen te helpen en iets te 
doen en impact te maken in 
mijn eigen omgeving. Daar-
naast zit er een groot sociaal 
aspect aan vast; je krijgt nieu-
we vriendschappen en bent 
onderdeel van een levendige 
vereniging.”

Opleiding
Nieuwe brandweervrijwilligers 

die zich aanmelden worden 
in de avonduren opgeleid tot 
brandweerman of -vrouw. De 
opleiding is exact dezelfde 
als die voor brandweerlieden 
in vaste dienst. Je leert niet 
alleen branden blussen, maar 
ook reanimeren, hulpverlenen 

bij verkeersongevallen, red-
dingen uit het water te doen 
en dieren in nood te redden. 
Uiteraard moet je een goede 
conditie hebben en dichtbij de 
kazerne worden.

Wil jij weten hoe de brandweer 

in jouw leven past? Brand-
weer Gooi en Vechtstreek 
denkt graag met je mee. Kijk 
op www.brandweer.nl/gooi-en-
vechtstreek voor meer infor-
matie en de kazerne bij jou in 
de buurt.

   

Vrijwilligers gevraagd preventief huisbezoek Wijdemeren
WIJDEMEREN
Vindt u het leuk om wat te 
betekenen door het bezoe-
ken van ouderen bij u in de 
omgeving?

Misschien is het doen van 
preventieve huisbezoeken bij 
ouderen van 80 jaar dan wat 
voor u.

In opdracht van de gemeente 
Wijdemeren voert Versa Wel-

zijn samen met vrijwilligers 
het preventief huisbezoek 
uit. Door de lastige coronatijd 
werden er geen bezoeken ge-
daan, maar nu dit alles groten-
deels achter ons ligt worden 
deze bezoeken weer opge-
start. Versa wil het preventief 
huisbezoek weer een stevige 
impuls geven en zoekt enthou-
siaste mensen die dit leuk lijkt.

Het bezoek houdt in dat u als 

bezoeker in gesprek gaat, 
waarbij ouder worden met 
alles wat daarbij komt kijken 
aanbod komt. De huisbezoe-
ker heeft een training gehad 
en heeft daardoor de vaar-
digheden en kennis om het 
gesprek te kunnen voeren 
met de juiste informatie over 
de omgeving en waar men te-
recht kan voor diensten en on-
dersteuning. Het leuke van dit 
vrijwilligerswerk is dat het een-

malige bezoeken zijn en dat 
je de momenten dat je op be-
zoek gaat zelf kunt afspreken. 
Daarnaast is het werk zo leuk 
omdat het zo verschillend is bij 
wie je binnenkomt en men het 
bijna altijd heel fijn vindt dat je 
geweest bent. Een VOG (ver-
klaring omtrent gedrag) dient 
overlegd te worden. De kosten 
hiervoor worden vergoed door 
Versa Welzijn.

Meldt u aan
Naast deze oproep zijn er bij-
na altijd leuke andere vrijwilli-
gers vacatures bij Versa Wij-
demeren.

Heeft u belangstelling dan kunt 
u contact maken met: Wout 
Vermeulen, Versa Welzijn tel: 
06-13966520, mail: wvermeu-
len@versawelzijn.nl

Commissie Ruimte en Economie
Datum: woensdag 1 februari
Aanvang: 20:00 uur 

Vaste agendapunten* 
Bespreekstukken
8.    Vaststellen bestemmingsplan Dodaarslaan 2-16 te

       Kortenhoef

9.    Indienen zienswijze huisvestingsverordening

10.  Behandelverzoek VVD, Dorpsbelangen, CDA en

       ChristenUnie bezetting Ondernemersloket

Overig
11.   Vragenhalfuur

12.  Sluiting

Commissie Bestuur en Middelen
Datum: donderdag 2 februari
Aanvang: 20:00 uur 

Vaste agendapunten* 
Hamerstukken
9.    Vaststellen Normenkader 2022

10.  Vaststellen verordening kwijtschelding 

       gemeentelijke belastingen Wijdemeren 2023

11.  Actualisatie overzicht geheime stukken

Bespreekstukken
12.  Integraal veiligheidsplan 2023-2026

13.  Zienswijze regionale veiligheidsstrategie

14.  Rekenkameronderzoek inkoop en

       aanbesteding van projecten

Overig
15.  Vragenhalfuur

16.  Sluiting

De commissievergaderingen kunt u live volgen via:

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl (tabblad ‘live’). (alleen audio)

Wilt u inspreken op een agendapunt of over een ander onder-

werp waar de gemeenteraad over gaat? Meld u dan uiterlijk op 

de dag van de commissievergadering 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

Wijdemeren
informeren

12 mei 2021

> Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

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

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

> Partiële herziening Bestemmings-
plan Plassengebied Loosdrecht 
2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243 is 
onherroepelijk

> Gewijzigde ontheffingsdatum 

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

Bezwaar indienen

Aanvragen voorlopige voorziening 

Zienswijze indienen

Beroep indienen

Hoger beroep indienen

Overig

Bouwen en wonen

Datum: 12 mei 2021 
Aanvang: 20.00 uur 

Agenda raadsvergadering
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Ankevener van het jaar
ANKEVEEN
In 2022 is door de Car-
navalsvereniging ‘De 
Schuimlikkers’ in samen-
werking met Bruisend An-
keveen, de aloude oorkon-
de van de Schuimlikkers, 
vervangen door een fraaie 
Anton Keetelaar Wisseltro-
fee, een door kunstenaar 
Joost Zwagerman gemaak-
te, verkleinde versie van de 
kenmerkende Ankeveense 
zwarte ooievaar. Dit kunst-
werk is vorig jaar voor het 
eerst uitgereikt aan Peter 
van Bennekom. Een bevlo-
gen Ankevener die hem te-
recht verdiend heeft.

Nomineren doe je zo: Schrif-
telijk onder vermelding van je 
naam en contactgegevens, de 
naam van de genomineerde 
en reden voor nominatie. Inle-
veren kan tot en met 4 februari 

in de stembus bij Jacobs Kof-
fiehuis op de zaterdagmarkt. 
(Bij de stembus liggen evt. ook 
nominatieformulieren om in te 
vullen, of per email op bruisen-
dankeveen@gmail.com.

De uitreiking van de wisseltro-
fee zal plaatsvinden 18 febru-
ari a.s. om 10.00 uur tijdens de 

overdracht van de sleutel door 
de gemeente aan de Carna-
valsvereniging. Natuurlijk ho-
pen we ook op uw inbreng.

Bij vragen kunt u zich wenden 
tot: bruisendankeveen@gmail.
com of info@deschuimlikkers.
nl

   

30 jaar Kaashandel de Vries
“Mensen blij maken is het doel”

KORTENHOEF
Iedere vrijdag staat hij 
in de Meenthof met zijn 
kaaskraam; Erik de Vries. 
In 1993 is het bedrijf door 
hem overgenomen, en 
naast dat hij op markten 
staat is hij ook als kaasle-
verancier in de groothan-
del actief. In de afgelopen 
dertig jaar is er veel veran-
derd, behalve de klanten. 
Die zijn nog even aardig en 
trouw als altijd.

“Grappig is ook dat ik in die 
dertig jaar met klanten ben 
meegegroeid. Dan zie je in-

eens een kind van een klant 
voor je kraam staan als vol-
wassene” vertelt Erik. Op vrij-
dag ziet hij zo’n 500 klanten 
uit Kortenhoef en omstreken. 
Tijdens coronapandemie wa-
ren dat er soms nog wel meer. 
Mensen namen toen echt de 
tijd voor boodschappen doen 
en buiten bij de kraam was ook 
even een contactmomentje.

Dat contact met de klanten is 
altijd erg belangrijk voor Erik 
geweest. Hij geeft nieuwe me-
dewerkers van de kraam ook 
altijd mee om mensen gezien 
te laten voelen. Het leukste 

onderdeel van zijn werk vindt 
Erik als hij mensen kan advi-
seren. In de loop der jaren zijn 
er veel kaassoorten bijgeko-
men in zijn assortiment, voor-
al buitenlandse kazen. “Op 
kaasgebied leer ik nog iedere 
dag bij” aldus Erik. De nieu-
we Yersto-kaas, gemaakt van 
melk van jerseykoeien, is ook 
geschikt voor mensen met een 
lactose-intolerantie, is daar 
een goed voorbeeld van.

Erik wil iedereen bedanken die 
in de afgelopen 30 jaar kaas 
bij hem heeft gekocht.

• 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

Voor een verrassend assortiment: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

Ervaring sinds 1976, verkoop en
onderhoud/reparatie van oldtimers tot

en met bijna nieuwe Alfa Romeo’s.

Import van oldtimers en bijna nieuwe auto’s.

Tel: 0294 269 391  E-mail: info@arcaautomotive.nl 
Of kijk op onze website: www.arcaautomotive.nl

Machineweg 46a, 1394 AW Nederhorst Den Berg

Alfa Romeo specialist

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Alsof je in Friesland bent!

Suikerbrood
€ 3,45

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

Foto: De winnaar van vorig jaar (foto: Lady M, Artistique)
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Terugblik op Watersnoodramp met Ellen 
Schipper
70 jaar geleden

Door: Sarah Cuiper

LOOSDRECHT
Als 24-jarige heeft de 
Loosdrechtse Ellen Schip-
per samen met haar man 
Joop Schipper geholpen 
met het redden van men-
sen tijdens de Waters-
noodramp. In de nacht 
van 31 januari op 1 fe-
bruari 1953 braken de 
dijken. De ramp die zich 
in Zeeland, Zuid-Holland 
en Noord-Brabant voltrok 
is dit jaar alweer 70 jaar 
geleden, maar staat Ellen 
Schipper (94) nog altijd 
bij.

Onstuimig weer
In haar woning, gelegen tus-
sen de Vuntus en de Loen-
derveenseplas, herleeft ze 
dezelfde omstandigheden 
als 70 jaar geleden. Het wa-
ter spat tegen de dijk op, de 
regen klettert tegen de ra-
men en de lucht is asgrauw. 
Ellen: “In Loosdrecht was het 
ook onstuimig weer toen we 
op de radio hoorden dat de 
dijken waren gebroken. Hier 
zag je witte schuimkoppen op 
de plassen, maar de situatie 
in Zeeland was velen malen 
erger.” Zij, haar man Joop en 
Joops vader besloten te gaan 

helpen. Samen met vijf ande-
re Loosdrechters en hulp van 
het MOK (Marine Opleidings-
kamp) in Boomhoek hebben 
ze een aantal boten verza-
meld waarmee ze richting het 
rampgebied vertrokken. Met 
z’n allen in een grote auto 
en de boten op aanhangers 
geladen, vertrekken ze rich-
ting Willemstad. Dat was een 
veilige plaats waar ze afgezet 
konden worden, zo dicht mo-
gelijk bij Goeree-Overflakkee. 
Het Zuid-Hollandse eiland 
was een van de zwaarst ge-
troffen gebieden.

Ooltgensplaat
Eenmaal in Willemstad aan-
gekomen ontmoet de groep 
Loosdrechters meer men-
sen die willen helpen. “Aller-
lei soorten mensen hadden 
zich verzameld in een oude 
school. Een jonge verpleeg-
ster, de buurtschipper en een 
arts uit Rotterdam kan ik mij 
nog goed herinneren. De arts 
was opgegroeid op het eiland 
en kende het op zijn duimpje, 
dat zou later nog van pas ko-
men. Die nacht sliepen we in 
de oude school, de volgende 
dag gingen we op pad naar 
Ooltgensplaat.” vertelt Ellen.

De eerste reddingsactie die 

ze ondernamen was het red-
den van een familie die al 
twee dagen op een dijk stond. 
“Toen we met de bootjes aan-
kwamen stonden er naast 
volwassenen ook verkleumde 
kinderen, een vogeltje in een 
kooi en een kinderwagen.”

De familie werd geëvacu-
eerd naar de dorpsstraat in 
Ooltgensplaat. “De kerk en 
de kroeg waren het hoog-
ste punt, daar werd iedereen 
heen gebracht. In de kroeg 
heb ik nog op een potkachel 

blikken soep opgewarmd 
voor alle inwoners.” Dat klinkt 
knus, maar de situatie was er 
grimmig. Op sommige plek-
ken moesten mensen met 
ladders de bovenverdieping 
van hun huis in klimmen en in 
de dorpsstraat spoelden dode 
varkens aan.

Ellen was in het jaar 1953 net 
moeder geworden van haar 
oudste zoon. Haar schoon-
moeder paste op toen zij, 
haar man en haar schoonva-
der hun leven waagden in het 
rampgebied. “Het is best bij-
zonder dat ik niet bang was, 
ik denk dat het kwam doordat 
ik mijn man niet alleen wilde 
laten gaan.” Wat ook mee-
speelde was het feit dat ze als 
Loosdrechter haar hele leven 
al op het water te vinden was.

Blaffend hondje
De tweede reddingsactie 
waar Ellen bij betrokken 
was vond plaats tussen Ou-
de-Tonge en Nieuwe-Tonge. 
Het ging om twee boerderijen 
waar mensen hulp nodig had-
den. Eenmaal aangekomen 
bij de eerste boerderij, was 
het helemaal mis. Doordat de 
elektrische bedrading nat was 
geworden, was het hele gezin 
onder stroom komen staan 
en overleden. “Het was ver-
schrikkelijk om hen te zien, ze 
hadden de klompen nog aan. 
Wat me nog meer aangreep, 
was dat er op een mesthoop 

nog een hondje stond te blaf-
fen, jankend om zijn baasjes.” 
Dat hondje zal ze nooit meer 
vergeten. Bij de tweede boer-
derij namen ze niet alleen 
mensen mee die op het dak 
van hun huis stonden, maar 
ook het paard. “Die zwom zo 
achter de boot aan.”

Het was niet makkelijk om 
mensen te redden. “We voe-
ren over de polder, die was 
deels overstroomd en was 
omringd met dijken. We 
konden niet over de dijken 
heen varen, dus moesten we 
steeds de boot over de dijk 
tillen.” Gelukkig kende de 
arts uit Rotterdam de weg, zo 
kwam we snel weer op een 
veilige plek aan. “Daar gingen 
we in de kroeg weer een war-
me kop soep eten. Toen kwa-
men de bijzondere verhalen 
naar boven. Zoals een man 
die twee dagen aan een dak-
goot heeft gehangen, of men-
sen die uren in lantaarnpalen 
hebben gezeten.”

Aan het water
Toen eenmaal de meeste 
mensen gered waren, zijn 
de Loosdrechters weer huis-
waarts gekeerd. Als Ellen te-
rugdenkt aan wat ze 70 jaar 
geleden heeft meegemaakt, 
wordt ze een beetje emoti-
oneel. “Gelukkig ben ik niet 
bang geworden voor water, ik 
vind het nog heerlijk om aan 
het water te wonen.”
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Marlies en Robin ruimen zwerfafval
Door: Trudy Willems

LOOSDRECHT
Marlies Kluit (59) woont 
bijna haar hele leven in het 
mooie Loosdrecht. Ze werkt 
als expert examinering bij 
ROC Midden Nederland in 
Utrecht. Sinds een paar jaar 
ruimt ze regelmatig zwerfaf-
val, altijd samen met kooi-
kerhondje Robin (6).

Na het lezen van een artikel 
over HelemaalGroen gebruikt 
Marlies deze App als ze op pad 
gaan. Robin heeft een goede 
neus om zwerfafval te vinden, 
vooral etensresten zijn aantrek-
kelijk. Die mag Marlies zonder 
commentaar omruilen voor een 
hondenkoekje.

Al lopend ontvangt Marlies op-
gestoken duimen, krijgt ‘goed 
bezig’ toegeroepen en raakt 
soms langer in gesprek met ie-

mand. Het doet haar goed dat 
steeds meer mensen de han-
den uit de mouwen steken en 
hun steentje bijdragen. “Erger-
nis kost alleen maar energie”, 
luidt haar motto. Evenals “Waar 
afval ligt komt er steeds meer 
bij, consequent opruimen helpt 
dat tegengaan.”

Milieu
Zorg voor het milieu is een be-
langrijke drijfveer voor Marlies. 
Laatst vond ze een grote, te 
zware lachgastank. Over zwaar 
afval doet ze een melding aan 
afvaldienst GAD, die zorgt ver-
volgens dat alles opgehaald 
wordt. Haar opruimmaterialen: 
zakhouder, grijper en een rol 
vuilniszakken kreeg ze via De 
Appelboom, het vrijwilligers-
platform van de gemeente. 
Daar zat een bericht bij dat de 
gemeente haar inzet erg waar-
deert. Iedere keer als Marlies 
gaat lopen hoopt ze met lege 

handen terug te komen, al weet 
ze dat dit een illusie is. Tot haar 
vreugde ziet ze in de natuur-
gebieden waar ze graag komt 
(Hoorneboeg, Zonnestraal) 
zelden afval liggen. Dat ligt vol-
op bij de winkels in het dorp. 
Kunnen winkeleigenaren hier 
iets aan doen? Meer zwerfaf-
valrapers is ook een idee, want 
Marlies kan niet overal zijn.

Hoe werkt HelemaalGroen?
HelemaalGroen stimuleert 
individuele burgers om zwer-
fafval op te ruimen en hun in-
zet zichtbaar te maken (app.
helemaalgroen.nl). Activeer de 
app wanneer je begint met een 
zwerfvuilactie. De gemeente 
Wijdemeren telt nu 48 deelne-
mers bij ANBI Stichting Hele-
maalGroen. Doe jij ook mee? 
Samen kleuren we Nederland 
groen en alle beetjes helpen! 
Zwerfvuil maken is geen kunst, 
zwerfvuil opruimen is dat wel.

Meenthof 10 - 1241 CP Kortenhoef  |  De Meent - 1218 CB Hilversum  |  Hilvertsweg 84 - 1214 JJ Hilversum 

Geldig van donderdag 26 januari t/m zondag 12 februari.

WWW.BAKKERJEROEN.NL

eroen
Skislofjes Winterpoffen Pretzels Desembolletjes 

met kaas & spek

Proef onze winterspecials

Pretzels
met kaas & spek

PER STUK 
€ 2,60

PER STUK 
€ 2,15

PER STUK 
€ 1,60

PER STUK 
€ 1,10

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

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

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

Meenthof 8
1241CP, Kortenhoef
035-6561156

AZIATISCH RESTAURANT 
DYNASTY KORTENHOEF

Diner voor 2
Spaar nu mee voor een diner voor 2

Je kunt nu bij Dynasty ook voordelig uit eten.
Met een volle spaarkaart eet de 2e persoon gratis mee!Met een volle spaarkaart eet de 2e persoon gratis mee!

Zo werkt het:
• tot 15 maart krijg je een gratis dinerstempel bij• tot 15 maart krijg je een gratis dinerstempel bij
   elke 10 euro die je bij ons besteed.   elke 10 euro die je bij ons besteed.
• Met 6 stempels is je spaarkaart vol.• Met 6 stempels is je spaarkaart vol.
• Reserveer van te voren wanneer je komt eten.• Reserveer van te voren wanneer je komt eten.
• Neem je volle spaarkaart mee en geniet van onze speciale• Neem je volle spaarkaart mee en geniet van onze speciale
   3 gangen diner of kies voor onze
   proevertjes kaart.

Actievoorwaarden
Volle kaart in te leveren tot April.
Reserveren vereist.
Uitgezonderd zon,- en feestdagen
Druk en zetfouten voorbehouden

Boeken, Baby- & 
kindercadeautjes

Elke 1e & 3e zaterdag 
van de maand

Willie-Dasplein, 
Nederhorst den Berg

www.deboektique.nl

  



Wijdemeren is per 1 februari aangesloten 
bij de Nederlandse Schuldhulproute. 
Daar kunnen mensen, anoniem,
telefonisch of digitaal terecht met vragen
over hun financiële situatie of hulp bij 
schulden. Het is een samenwerkings-
verband van gemeenten, verzekeraars 
en bedrijven zoals banken en energie-
leveranciers om mensen bij financiële 
problemen zo goed mogelijk
eruit te helpen. 

De Nederlandse Schuldhulproute maakt gebruik 

van de nieuwe website www.geldfit.nl. Wie belt 

met het centrale nummer 0800-8115 of chat 

met een medewerker, krijgt direct een praktisch 

antwoord. Komen mensen er zelf niet uit, dan 

brengt Geldfit hen in contact met een passende 

organisatie in de buurt.

Anoniem
‘’Het voordeel is dat je anoniem je vragen of

problemen kan voorleggen’’, legt Renee 

Bollebakker, medewerker sociaal domein uit.

Met de aansluiting bij de Nederlandse Schuld-

hulproute is er voor onze inwoners een extra 

mogelijkheid om financiële problemen op te los-

sen. ‘’We zijn al langer bezig met schuldhulp-

verlening’’, licht wethouder Maarten Hoelscher 

toe. Zo is er het sociaal wijkteam dat mensen bij 

betalingsachterstanden opzoekt om te helpen. 

Ook is elke maandag in het gemeentehuis het 

zogenoemde PING-loket open voor eerste hulp 

bij financiële vragen. Toch bestaat er bij veel 

mensen schaamte en stress om hulp te vragen. 

Voorkomen
Het is hoe dan ook van groot belang om vroeg 

aan de bel te trekken bij financiële problemen. 

‘’Om te voorkomen dat het van kwaad tot erger 

gaat.” Hoelscher hecht vooral belang aan pre-

ventie. ‘’Voorkomen is beter dan genezen. Wat 

dat betreft doe ik ook een beroep op ouders,

leer kinderen op jonge leeftijd verstandig met 

geld om te gaan.’’ 

Wijdemeren
informeren

Verloren of gevonden 
voorwerp?
Gevonden voorwerpen kunt u afgeven op

het gemeentehuis of melden op

www.verlorenofgevonden.nl.

Hier kunt u ook terecht wanneer u iets

verloren bent.

Bekendmakingen

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

1 februari 2023

Kort

Spaarzaam en warmpjes 
de winter door

@selma.van.dijk
#mooiwijdemeren

>     Vouwwagen verwijderd

Burgemeester en wethouders lieten donderdag

19 januari een vouwwagen verwijderen uit 

Nederhorst den Berg. Het voertuig stond 

geparkeerd op het parkeerterrein aan de 

Meerhoekweg. De eigenaar kan zich uiterlijk 

woensdag 12 april 2023 melden bij de 

gemeente om de vouwwagen op te halen. 

Die dient dan wel 175 euro afsleepkosten en 

stallingskosten, 25 euro per dag, te betalen. 

Na het verstrijken van de termijn wordt de 

vouwwagen vernietigd.

>     Koop- en huurverzoeken

Gemeente Wijdemeren maakt in Wijdemeren 

Informeren bekend als er verzoeken zijn om 

grond te kopen of huren van de gemeente.

Het gaat om de volgende verzoeken:

- Koopverzoek Kortenhoefsedijk 112 Korten-

   hoef: het verzoek betreft een stuk grond 

   van 5 vierkante meter aan de voorzijde van 

   de Kortenhoefsedijk 112. 

- Huurverzoek Kromme Rade 1 in Kortenhoef.

- Koopverzoek stuk grond tussen de Wout 

   Hilhorsthof 2 en de Arnoud Voetlaan 22 in 

   Ankeveen. Het verzoek betreft 158 vierkante 

   meter.

- Huurverzoek ’s-Gravelandsevaartweg 1 in

   Loosdrecht, voorzijde woning groot 32 

   vierkante meter.

Bent u ook geïnteresseerd in hetzelfde stuk 

grond? Laat het ons weten voor 22 februari 

2023. Zo kunnen we een afweging maken of u 

ook in aanmerking kan komen voor hetzelfde 

stuk grond. U kunt een email sturen naar

snippergroen@wijdemeren.nl. 

>     Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Ieder kind moet naar muziekles kunnen of 

naar voetbal, dansen of theaterlessen. Maar 

soms is er thuis geen geld voor zwemles, 

muziekles of voor de contributie voor een 

sportvereniging. Dan biedt het Jeugdfonds 

Sport & Cultuur Noord-Holland uitkomst. Dat 

fonds betaalt de contributie en of het lesgeld 

voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar 

te weinig geld is voor een sportclub, muziek- 

of dansles, schilderen, theaterschool of een 

andere creatieve cursus. Voor meer informatie 

zie www.jeugfondssportencultuur.nl.

   ‘Praat over schulden, dat is de eerste stap’

De cliëntondersteuners van MEE den-
ken graag met u mee bij vragen over 
wonen, werk, opvoeding, het regelen 
van zorg, een aanpassing in huis of een 
belangrijk gesprek.

Marijke (58) heeft artrose. Ondanks de pijn en 

stijfheid in haar gewrichten, redde zij zich altijd 

prima in haar eentje. Tot zij op een dag merkte 

dat bepaalde dingen toch echt niet meer goed 

lukten. “Vooral ramen lappen, boodschappen 

doen en traplopen ging steeds moeizamer. 

Maar ik wilde wel graag blijven wonen waar ik 

nu woon. Een vriendin wees mij op onafhan-

kelijke cliëntondersteuning. Samen hebben we 

gekeken wat er nodig was om zo lang moge-

lijk in mijn woning te kunnen blijven wonen. 

Inmiddels heb ik hulp in de huishouding, buren 

helpen mij met boodschappen en ik heb een 

traplift. Ik ben helemaal gelukkig en kan weer 

goed zelf verder!”

Hulp van MEE is gratis
Wilt u dat een onafhankelijke cliëntonder-

steuner met u meedenkt? Neem dan contact 

met ons op via wijdemeren@mee-ugv.nl of 

telefoonnummer (035) 303 01 62. Iedere eerste 

donderdag van de maand is er van 14.30 tot 

16.00 uur een inloopspreekuur in de bibliotheek 

Loosdrecht (Tjalk 41). U heeft voor ondersteu-

ning van MEE geen verwijzing nodig en hoeft 

geen eigen bijdrage te betalen.

Dankzij MEE kan Marijke weer verder



Energiecoöperatie Wijdemeren heeft tal 
van tips om de winter spaarzaam door te 
komen. Doe bijvoorbeeld mee met
warmetruiendag, zet je CV op 60 graden
of laat een warmtescan doen.

Vrijdag 10 februari is het warmetruiendag.

Doe een extra lekkere trui aan, zet de thermos-

taat een graadje lager en doe mee met één of 

meer van de winteracties van de coöperatie.

CV op 60
Veel cv-ketels staan nog op de fabrieksinstelling 

van 80 graden maar werken efficiënter op 60 

graden. U kunt de temperatuur gemakkelijk zelf 

omlaag zetten. Deze snelle besparing scheelt 

veel gas, dus CO2 en geld. Maak een foto 

van uzelf met uw ketel en stuur de foto naar 

zetmop60@ecwijdemeren.nl. De inzender van 

de leukste foto krijgt een prijs.

Warmtescans 
Laat een warmtescan maken om de energie-

lekken in uw woning op te sporen. 

Warmtefoto’s laten namelijk zien waar de warmte

weglekt uit uw huis. Het geeft een eerste indruk 

van onnodig energieverlies.

Meld u aan voor één of meer van de winter-

acties via www.ecwijdemeren.nl/winteracties.

’s-Graveland
- Noordereinde 36: verbouwen woning naar 

   verpleeghuis, zaaknummer Z.76399 (10.01.23)

- Noordereinde 155a: plaatsen zonnepanelen, 

   zaaknummer Z.76457 (15.01.23)

- Zuidereinde 43: wijzigen toiletgroep op 

   buitenplaats Trompenburgh,

   zaaknummer Z.76470 (16.01.23)

- Zuidereinde 124: plaatsen 13 zonnepanelen, 

   zaaknummer Z.76594 (20.01.23)

Kortenhoef
- De Kwakel 8: realiseren bed & breakfast, 

   zaaknummer Z.76600 (22.01.23)

Loosdrecht
- Kastanjelaan 23: plaatsen dakopbouw,

   zaaknummer Z.76676 (25.01.23)

- Oud-Loosdrechtsedijk 111: plaatsen dakkapel 

   op bijgebouw, zaaknummer Z.76419 (11.01.23)

- Oud-Loosdrechtsedijk 153: uitbreiden

   werkplaats, zaaknummer Z.76657 (24.01.23)

Voor meer informatie: zie kader. 

U kunt geen bezwaar maken tegen een

aanvraag omgevingsvergunning. 

> Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure) 

Breukeleveen
- Herenweg 47a: plaatsen hekwerk,

   zaaknummer Z.75990 (17.01.23)

’s-Graveland
- Zuidereinde 40: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.75262 (13.01.23)

Loosdrecht
- Frans Halslaan en Dekkerplantsoen: kappen 

   3 bomen, zaaknummer Z.75882 (19.01.23)

- Berm van de ’s-Gravelandsevaartweg: kappen 

   31 bomen, zaaknummer Z.75970 (24.01.23)

- Horndijk 25: bouwen woning,

   zaaknummer Z.74510 (19.01.23)

- voor ‘t Jagerspaadje 15 en 19: kappen 2 bomen,

   zaaknummer Z.76018 (19.01.23)

- voor Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: kappen

   vijf bomen, zaaknummer Z.75887 (19.01.23)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 211a: bouwen

   woning en maken uitweg,

   zaaknummer Z.75703 (17.01.23)

- Oud-Loosdrechtsedijk 36a: vervangen riet-

   bedekking door dakpannen en plaatsen twee 

   dakkapellen, zaaknummer Z.74578 (17.01.23)

- naast Rading 142: kappen 2 bomen,

   zaaknummer Z.76025 (24.01.23)

- Rading 168: kappen 6 bomen,

   zaaknummer Z.75966 (24.01.23)

- Rijbaan-fietspad Rading: kappen 12 bomen, 

   zaaknummer Z.75967 (24.01.23)

- naast Spanker 21: kappen boom,

   zaaknummer Z.76017 (25.01.23)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 62: realiseren opbouw,

   zaaknummer Z.76116 (19.01.23)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Kortenhoef
- Moleneind 32: vervangen brug,

   zaaknummer Z.75759 (12.01.23)

Loosdrecht
- ter hoogte van Luitgardeweg 2a: kappen

   8 bomen in het Bosje van Sprenger,

   zaaknummer Z.75846 (25.01.23)

> Melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer

Nederhorst den Berg
- Machineweg 42a te Nederhorst den Berg: 

   oprichten reparatiebedrijf, zaaknummer Z.76464

Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden 

gemaakt. Informatie kan worden verkregen 

bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 

Vechtstreek telefoon nummer 088-633 3000.

> Vastgesteld wijzigingsplan 
Middenweg 68 te Nederhorst den 
Berg

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 zij op 10 januari 2023 

het wijzigingsplan Middenweg 68 te Neder-

horst den Berg hebben vastgesteld.

Het plan
Het plangebied voorziet in de omzetting van 

een agrarisch perceel met bedrijfswoning 

en kassen in een woonperceel met twee 

burgerwoningen. Dit is mogelijk door gebruik 

te maken van de wijzigingsbevoegdheid in het 

wijzigingsplan.

Inzage
Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende 

stukken ligt met ingang van 26 januari 2023 

gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. 

U kunt het plan inzien op

www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken 

op Middenweg 68 te Nederhorst den Berg 

of een afspraak te maken voor inzage op het 

gemeentehuis. Het planidentificatienummer is 

NL.IMRO.1696.WP22Mwg68-va01.

Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u 

beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 

2500 EA te ’s-Gravenhage.

Bekendmakingen 1 februari 2023

Wijdemeren
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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 16.30-19.00 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Ter inzage
Voor informatie over een aanvraag of besluit kunt u 

telefonisch contact opnemen tussen 08.30 uur en 12.30 

uur met de administratie van Fysiek Domein, tel: 14 035. 

Bij voorkeur stuurt u een mail aan info@wijdemeren.nl 

o.v.v. het zaaknummer. We mailen u dan de gevraagde 

informatie toe.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 

(tussen haakjes) 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 de inwerking-

treding van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de 

rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een 

voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningen-

rechter 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 ontwerp-

besluit, 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 

Fysiek Domein, tel: 14 035. Het indienen van een ziens-

wijze is vereist om later beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het

verzenden van een besluit een gemotiveerd beroep-

schrift indienen bij de rechtbank Midden-Nederland,

Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken

(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Bouwen en wonen

Winteracties Energiecoöperatie Wijdemeren



Kom langs 
en begin het 
nieuwe jaar
comfortabel!

Woensdag

1
februari

Vrĳ dag

3
februari

Donderdag

2
februari

Zaterdag

4
februari

Dinsdag

7
februari

Woensdag

8
februari

✔ 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 450 stoelen en banken op voorraad

Showroom Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a, 1216 BX Hilversum
hilversum@easysit.nl
Openingstĳ den Hilversum
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur 06-20147467  

Uw zitadviseur: Jordy Brouwer

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

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

GRATIS PARKEREN
voor de showroom

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederlandwww.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland

INRUILKORTING
Ontvang nu tot € 750,- terug voor uw 

oude stoel of bank bĳ  aankoop van een Easysit!*

Easysit B80B80

Vanavond al zitten? Altĳ d meer dan
450 stoelen en banken op voorraad!

Easysit D02

Kom langs 
en begin het 
nieuwe jaar
comfortabel!

Easysit D83

Easysit D150

Stressless®
Paris nu met 
hoge korting!

Stressless®
Paris nu met 
hoge korting!

Stressless® Paris

Easysit S80
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DE NIEUWSSTERDe netwerkkring van Albertine met familie, 

vrienden en kennissen is gebroken.
De belangrijkste schakel heeft het begeven.

Intens verdrietig geven wij kennis van het heengaan van 
onze energieke en lieve zus, schoonzus en Auntie

Marie Albertine Sprenger
Albertine

Hilversum,     Hilversum, 
4 juli 1951 17 januari 2023

Veendam, Jan en Anne Marie Sprenger 

’s-Graveland, Anna en Willem Kroese-Sprenger

Carvoeiro, Portugal, Con en Barb Sprenger 

Nanoose Bay, Canada, Huug en Els Sprenger

Breukelen, Geert en Loes Sprenger

Wereldwijd, neven en nichten 

haar trouwe metgezel, Flappus 

Onze dank gaat uit naar het personeel van UMC Utrecht, 
maar vooral naar het personeel van revalidatiecentrum 

Ameris Gooizicht in Hilversum, afdeling Ruysch, 
voor de liefdevolle verzorging van Albertine.

Correspondentieadres: 
Geert Sprenger, De Angstel 530, 3621 WN Breukelen
Mailadres: albertine@sprenger.in

De crematieplechtigheid heeft op woensdag 25 januari 
plaatsgevonden.

AFSCHEID NEMEN OP HET WATER!

Uitvaart en Asverstrooiingen.
Eer uw dierbaren op de Loosdrechtse Plassen.

www.afscheidnemenophetwater.nl

L O U N G E B O A T
WIJ MAKEN VAREN ONVERGETELIJK

T H E

In liefdevolle herinnering

Rie Lamme – Gons

08-09-1929                       20-01-2023

Uit aller naam, Jaap-Jan Lamme
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden

FAMILIEBERICHTEN

Tjerk Lolke Postmus

Mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

In liefde losgelaten

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te
nemen van Tjerk op zaterdag 4 februari om

13.30 uur in de aula van crematorium Domstede,
Proostwetering 8 te Utrecht.

Heerenveen, 1 september 1942

Nederhorst den Berg, 27 januari 2023

Correspondentieadres:
coöperatie DELA

T.a.v.: familie Postmus
Proostwetering 8, 3543 AE Utrecht

Lies

Arjen en Muriel
Stijn en Sophie
Siem
Sil

Nori en Roel
Tiësto

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

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

www.huart.nl
035-6857850

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor-

atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

Aangeboden: Hulp in de 
Huishouding. 06 30235649

Goede referenties

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel 06-54674677 of

035-6566623

Niets leuker dan muziek
die je zelf kunt maken! 

Gediplomeerd gitaardocent
Tatakh Huismans:

www.tatakh.nl 
06-24683096.

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand

loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

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

Verloren: Grote sleutelbos
Winkelcent. \” de Meenthof

Of in de JUMBO
06_27311165

Te huur: per 1 maart as
2-kamer appartement

Nederhorst den Berg
Zie: dehoopverhuur.nl
Telef. 06-14566096

Te huur: bedrijfsruimte 
280m2 Nieuw Walden NdB

Van Osch: 06-29214588

MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Klachtgericht/Ontspanning

www.donnalife.nl

Opgave van een Wijdemeertje kunt u 
on-line doen via weekbladwijdemeren.nl, 

inclusief de betaling daarvan. Aanleveren 
tot maandag 10.00 uur, voor verschijning. 

Het tarief is € 2,73 per gedrukte regel
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  GooiTV
    WIJDEMEREN
    De programmering van 
GooiTV vanaf woensdag 1 fe-
bruari: Deze week is er weer 
het politiek-maatschappelijke 
discussieprogramma In Derde 
Termijn, waarin Ruud Bochardt 
stil staat bij de verkiezingen 
voor provinciale staten en de 
waterschappen op 15 maart. 
In het programma licht Theo 
Famback (D66) een en ander 
toe. Waar houdt de provincie 
zich mee bezig en dat geldt 
ook voor de waterschappen? 
Wat is het belang van deze be-
stuurslagen? Daarnaast duikt 
TV Magazine in de actuele 
gebeurtenissen in deze regio. 
Voor diegenen die kijken via 
Ziggo: GooiTV is op kanaal 48. 
Via KPN is dat kanaal 1432. 
Via T-Mobile is dat kanaal 842. 
Of ga naar gooitv.nl, ‘program-
ma’s kijken’. Alle programma’s 
zijn nu te zien in HD- kwaliteit.   

Endodontoloog

Tandprotheticus

Esthetisch tandarts

Preventie specialist

Tandarts

Mondhygiënist

Tandtechnieker

3D CAD/CAM kronen

Implantoloog

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

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

Een goede tandartspraktijk 
is als een goed gebit: 
compleet.

Tot 5 december € 10,- korting 
op álle behandelingen

Laapersveld 1, Hilversum
Gratis parkeren
035 - 77 24 8 24 
kliniekheihof.nl 

info@kliniekheihof.nl

Gevestigd in het oude
 Dudok pompgemaal 

natuurl i jk  mooier

k l i n i e k

natuurl i jk  mooier

k l i n i e k

info@kliniekheihof.nl

Gevestigd in het oude
 Dudok pompgemaal  Dudok pompgemaal 
Gevestigd in het oude
 Dudok pompgemaal 
Gevestigd in het oude

botox
€ 79,-

Tot 5 december € 10,- korting 

€ 79,-
filler€ 185,-

Ondek wat er in jouw gemeente te doen is!

loosdrechtsplassengebied.nl

Maria Elisabeth Adriana
van der Helm - van Leeuwen

RiaRiaRiaRiaRia

Omdat wij dankbaar zijn voor al haar liefde en zorgen,
zijn wij nu verdrietig dat na een lang leven wij afscheid
hebben genomen van mijn lieve vrouw, onze moeder,

schoonmoeder en oma

Herinner mij
niet in donkere dagen.
Herinner mij
in de stralende zon.
Herinner mij
hoe ik was, toen ik alles nog kon.

echtgenote van Hans van der Helm

De crematiebijeenkomst heeft inmiddels
plaatsgevonden

5 Tilburg, 22 januari 1943
† Hilversum, 23 januari 2023

Meerhoekweg 2, 1394 JJ Nederhorst Den Berg

Hans

Marcel & Janine
Demi & Maurice
Nina & Julian

Patrick & Anita
Wesley & Laura
Romy & Jeroen

FAMILIEBERICHTEN

Luister jij?
Als iemand zijn  

verhaal kwijt wil… 

Word  vrijwi�iger!
deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

Waar ren jij mee?
Ga naar
rentegenkanker.nl
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4522 vogels geteld tijdens tuinvogeltelling in Wijdemeren
Door: Sarah Cuiper

REGIO
Op 27, 28 en 29 januari 
vond de nationale tuin-
vogeltelling plaats. In de 
gemeente Wijdemeren 
hebben er 198 mensen 
aan deelgenomen en lan-
delijk maar liefst meer dan 
121.000 mensen. De tuin-
vogeltelling is een initia-
tief van de Vogelbescher-
ming. Hanne Tersmette, 
boswachter bij Vogelbe-
scherming voor de Gooi 
en Vechtstreek, benadrukt 
hoe belangrijk deze telling 
is: “We zien dat het aantal 
vogels die in bebouwd ge-
bied leven sterk achteruit-
gaan, door de telling bren-
gen we dit in kaart.”

Krakeenden
Het gaat dan bijvoorbeeld om 
de Groenling, een vinkachtige. 
In 15 jaar tijd is de populatie 
afgenomen van 25% naar 5%. 
Met de tuinvogeltelling kunnen 
zulke veranderingen in kaart 
worden gebracht en onder-
zocht worden. Zo is ook geble-
ken dat het met de watervogels 
wél goed gaat. Hanne: “Je ziet 
dat de waterkwaliteit een stuk 
verbeterd is, waar vroeger vies 
water was, is het nu schoner 
geworden. Dat komt door on-
der andere door het beheer, 
het leuke is dat je ziet dat het 

effect heeft, de krakeenden 
kwamen weer terug door het 
schone water.”

Liefde voor vogels
De tuinvogeltelling duurt een 
halfuur en gaat om het tellen 
van vogels in de tuin of op 
het balkon. Vogels maken ge-
bruik van deze gebieden om 
te schuilen, broeden, rusten of 
om eten te verzamelen. Het is 
de bedoeling dat alleen stilzit-
tende vogels geteld worden, 
geen overvliegende. Van dub-
beltellen is niet zo snel sprake, 
vogels zijn erg gebonden aan 
een eigen territorium. Geeke 
Remmelts heeft een lange tijd 
als boswachter in ’s-Graveland 
gewerkt en heeft meegedaan 
aan de tuinvogeltelling. “Ze 
hadden er niet zoveel zin in, 
de vogels, komt vast door het 
grauwe weer. Maar toen de tijd 
om was, kwamen ze ineens 
allemaal tevoorschijn!” vertelt 
ze. Samen met haar dochters 
geniet ze van de vogels die 
zich in de conifeer nestelen of 
de koolmeesjes die snoepen 
van het vogelvoer.

De Vogelbescherming vindt 
het belangrijk dat jonge kinde-
ren en gezinnen ook meedoen 
met het tellen. “Dan ontstaat er 
een nieuwe generatie die de 
liefde voor vogels kan voort-
zetten” aldus Hanne.

   

Duurzame Dorpskwekers

Onze helden
Door: Wietse Bakker (CSA 
LandinZicht)

Deze wintermaanden brengen 
geen groen. In de kassen, die 
bij ons niet verwarmd zijn, zien 
we wel wat plantjes die zelfs 
nu nog te oogsten zijn: snijbiet, 
winterpostelein en nog een 
heel klein beetje koriander. Op 
het land staan de laatste boe-
renkool- en palmkoolstronken 
te kleumen. De knoflook steekt 
wel de kop al op, maar dat 
gaat héél langzaam nu. Net 
als de spinazie en de bospeen. 
Wachten, wachten, wachten. 
Ik geef toe, dat is nooit mijn 
sterkste kant geweest. Maar 
toch, de eerste zaden liggen 
alweer in de zaaibakken. An-
dijvie en bindsla. Lekker bin-
nen nog. Dan de tuinbonen…..

zo’n verfrommelde droge boon 
leg je een nachtje in het water, 
dan wordt-ie al ruim twee keer 
zo groot. Dan nog een dag of 5 
tot 7 in het vochtige zand, zit er 
opeens een kiempje aan. Tijd 
om ze mannetje aan mannetje 
in de zaaibakken te ‘leggen’. 
Dat gebeurt al deze week. Met 
een week of vijf staan ze op 
het land. Trotseren kou, wind 
en regen. Ere wie ere toekomt, 
het zijn gewoon onze helden!! 
En dat komt ook nog eens te-
rug in de smaak. Want onze 
tuinbonen zijn gewoon lekker-
der dan die uit Italië of Spanje. 
Eigen groenten eerst! Ik ben 
vóór!!!
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Foto van de Week

Loosdrecht kent ook een ‘6e plas’, de rotonde bij het gemeentehuis. Nog even geduld, dan ligt het bootje weer in het water tussen het wuivend riet...(foto: Edgar Broekman)

Kijk op www.dbhome.nl en ontdek de complete collectie!
Kijk op www.dbhome.nl en ontdek de complete collectie!
Kijk op www.dbhome.nl en ontdek de complete collectie!
Kijk op www.dbhome.nl en ontdek de complete collectie!
Kijk op www.dbhome.nl en ontdek de complete collectie!
Kijk op www.dbhome.nl en ontdek de complete collectie!
Kijk op www.dbhome.nl en ontdek de complete collectie!

Gebruik de code Gebruik de code posterposter**

* Deze aanbieding is van toepassing op de hele postercollectie en is geldig tot en met 28 februari 2023. De goedkoopste poster is gratis.* Deze aanbieding is van toepassing op de hele postercollectie en is geldig tot en met 28 februari 2023. De goedkoopste poster is gratis.* Deze aanbieding is van toepassing op de hele postercollectie en is geldig tot en met 28 februari 2023. De goedkoopste poster is gratis.* Deze aanbieding is van toepassing op de hele postercollectie en is geldig tot en met 28 februari 2023. De goedkoopste poster is gratis.* Deze aanbieding is van toepassing op de hele postercollectie en is geldig tot en met 28 februari 2023. De goedkoopste poster is gratis.* Deze aanbieding is van toepassing op de hele postercollectie en is geldig tot en met 28 februari 2023. De goedkoopste poster is gratis.* Deze aanbieding is van toepassing op de hele postercollectie en is geldig tot en met 28 februari 2023. De goedkoopste poster is gratis.* Deze aanbieding is van toepassing op de hele postercollectie en is geldig tot en met 28 februari 2023. De goedkoopste poster is gratis.* Deze aanbieding is van toepassing op de hele postercollectie en is geldig tot en met 28 februari 2023. De goedkoopste poster is gratis.* Deze aanbieding is van toepassing op de hele postercollectie en is geldig tot en met 28 februari 2023. De goedkoopste poster is gratis.* Deze aanbieding is van toepassing op de hele postercollectie en is geldig tot en met 28 februari 2023. De goedkoopste poster is gratis.* Deze aanbieding is van toepassing op de hele postercollectie en is geldig tot en met 28 februari 2023. De goedkoopste poster is gratis.* Deze aanbieding is van toepassing op de hele postercollectie en is geldig tot en met 28 februari 2023. De goedkoopste poster is gratis.

Alle posters nu 1+1 gratis!Alle posters nu 1+1 gratis!Alle posters nu 1+1 gratis!Alle posters nu 1+1 gratis!



 Woensdag 1 februari 2023   
 16   

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

 Buurtvolleybal groot succes
    60 jaar volleybal in Nederhorst

    NEDERHORST DEN BERG
    Het buurtvolleybaltoernooi 
(BVB) begin deze maand 
bleek een schot in de roos 
en een topstart van 2023. 
Drie avonden met 28 teams 
uit heel Wijdemeren heb-
ben zich vermaakt met het 
toernooi en natuurlijk met 
het afsluitende feest op za-
terdagavond in Sportcafé 
de Blijk. De band Tape That 
en onze eigen DJ Cobus 
zorgden voor een swin-
gend slot van het toernooi.

    En, volgens de vele deelne-
mers is het BVB daarmee ook 
voor herhaling vatbaar. Daar-
naast is ook een flink aantal 
mensen zo enthousiast gewor-
den dat ze al op een trainings-
avond van VV Nederhorst zijn 
verschenen. Je mag overigens 
3x gratis meetrainen, dus je 
bent van harte welkom!

    Het jeugdtoernooi en de sport-
speeltuin op de vrijdag verliep 
ook boven verwachting, zo’n 
54 kinderen de zich een hele 

middag hebben vermaakt on-
der deskundige begeleiding 
van onze jeugdtrainers. Ook 
voor de jeugd geldt natuurlijk 
dat ze welkom zijn om eens 
mee te doen met de trainin-
gen.

    Super spectaculair
    Maar we zijn nog niet klaar 
met feestvieren; op zaterdag 
15 april a.s. organiseren we 
ook een speciale dag voor alle 
leden en oud-leden. Overdag 
zijn er competitiewedstrijden 
van onze eigen jeugd- dames 
en herenteams; Om ca. 16.00 
uur bouwen we de zaal om 
voor een speciaal evenement, 
wat super spectaculair beloofd 
te worden en waar met name 
de jeugd actief aan mee gaat 
doen. Voor ouders en ander 
publiek is het ook mooi om dit 
event te volgen. Hierover later 
meer.

    Daarna is er tijd om met leden 
en oud-leden lekker bij te pra-
ten en ouwe volleybal koeien 
uit de sloot te halen. Natuurlijk 

onder het genot van een hap-
je en drankje om daarna de 
avond weer gezellig onder mu-
zikale begeleiding af te sluiten.

    Geef je op
    Deze avond is alleen voor 

volleybal leden en oud-leden. 
Hierbij dus ook meteen een 
oproep: Ben je ooit lid geweest 
of weet je iemand die ooit lid 
is geweest van de vereniging 
en wil je ook naar deze reünie- 
middagavond komen, geef je 

dan op via: buurtvolleybalne-
derhorst@gmail.com of kijk 
voor meer informatie op FB, 
Insta via @60jaarvolleybalin-
  nederhorstdenberg of op de 
website van de vereniging: 
www.vvnederhorst.nl 

 Scouting in vijf delen
    Door Stijn Visée

    KORTENHOEF
    Al jarenlang houdt de 
scouting Klaas-Toxopeus 
zich bezig met het verzor-
gen van leuke, uitdagende 
en grensverleggende ac-
tiviteiten voor kinderen, 
jongeren en volwassenen. 
In een vijfdelige reeks zul-
len wij u kennis laten ma-
ken met de verschillende 
speltakken die deze ver-
eniging in leeftijdsgroe-
pen verdeeld.

    Het is zaterdagochtend 9:30 
als Roos (26) en haar leiding-
team de Beveropkomst star-
ten. De Bevers hebben een 
leeftijd tussen de 5 en 7 jaar 
en komen wekelijks samen op 
de scouting. Roos had voor 
deze opkomst eigenlijk iets 
anders op de planning “maar 
niets is zo veranderlijk als 
het weer’’. Dat het weer de 
geplande activiteit doet laten 
vervangen door het bouwen 
van een iglo vinden Roos en 
de Bevers alleen maar leuk. 
Bij de Bevers ligt de nadruk 

op het spelen en leren in de 
natuur waarbij het weer als 
navigerend kompas voor de 
opkomsten fungeert. Naast 
natuur is samenzijn ook een 
sleutelwoord voor de Bevers.

    Groepsdieren
    “Aan het begin van het sei-
zoen sluiten de kinderen zich 
echt als individu bij de groep 
aan. Al snel zie je deze kin-
deren transformeren tot echte 
groepsdieren’’, aldus Roos. 
‘’Daarnaast onderscheidt de 
scouting zich in haar bijzon-
dere dynamiek. Een kind is op 
de scouting niet diegene die 
wat minder sterk is in lezen 
of in rekenen. Zo’n keurslijf 
kent de scouting niet.” Het feit 
dat de kinderen op eenzelfde, 
toegankelijk niveau kennis-
maken met de natuur, sport 
en spel en bovenal met el-
kaar zorgt voor een omgeving 
waarin iedereen gelijk is. Wat 
volgens Roos de Bevers zo 
leuk maakt is het ongeremde 
waar deze kinderen nog over 
beschikken. ‘’Deze kinderen 
willen echt nog alles met jou 
en elkaar delen’’. Roos er-

vaart haar leidinggevende rol 
voor zichzelf ook als bijzonder 
waardevol. Een maatschap-

pelijke taak waar Roos zich al 
10 jaar lang mee bezighoudt. 
‘’Deze groep mensen vormen 

echt een familie; scouting is 
thuiskomen’’.   
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Odis Volleybal
KORTENHOEF
Week 4 zou een best drukke 
week worden voor Odis Volley-
bal. Behalve Meisjes-A zouden 
alle teams het veld betreden. U 
leest het goed: ‘zouden’. Lees 
vooral verder.

Vrijdag 27 januari ging de wed-
strijd van Dames-1 niet door en 
is verplaatst. Recreanten 2 en 
3 speelden in eigen huis. XR3 
is gepromoveerd en speelt nu 
in de poule bij XR2. Wat op-
valt is dat er aanmerkelijk min-
der vocaal geweld is tijdens 
het spel van de recreanten in 
vergelijking met de ‘reguliere’ 
competitie. XR2 heeft duidelijk 
meer ervaring in deze poule. 
XR3 liet zich niet ondersneeu-
wen. XR3 blijkt overigens niet 
te kunnen spelen zonder zelf 
gebakken versnapering. We 
mochten meedelen in de feest-
vreugde en ons laven met ko-
kosmakronen. Jammie.
De penningmeester kwam 
buurten met een deel van de 
nieuwe kleding, die door de 
enthousiaste recreanten werd 
gepast. Zullen we dit shirt in L 
of XL doen? XR gaat op zoek 

naar een sponsor om hun out-
fit met een hoodie compleet te 
maken. Het algemene oordeel 
was dat de recreanten – om al-
lerlei privé redenen (maar daar 
wijden we niet over uit) – niet 
dezelfde broekjes wensen.
Zaterdagmiddag toog de ra-
zende reporter met gevolg naar 
Soest om de Heren-1 wedstrijd 
te aanschouwen om er in dit 
stukje mooie woorden aan te 
kunnen wijden. Ter plaatse 
aangekomen troffen zij een 
heel stille sportzaal. Navraag 
in de kantine leerde dat de 
wedstrijd af was gezegd. Wie 
de wedstrijd op het laatste mo-
ment heeft moeten annuleren 
is niet bekend. De tijd is toen 
maar in het winkelgebied van 
Soest doorgebracht.
Komende wedstrijden: HS1 
maandag 30 januari 20.45 uur 
thuis, zaterdag 4 februari MA 
uit, DS1 thuis om 18 uur, maan-
dag 6 februari 19.15 uur thuis.

Zin om te volleyballen? We 
trainen op maandagavond in 
sporthal De Fuik in Kortenhoef. 
www.odis.nl.
Wees welkom!

   

VV Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Het eerste elftal heeft in de 
uitwedstrijd in Hilversum te-
gen BZC’13 twee punten ver-
speeld. In een niet al te hoog-
staand duel bleef het bij 0-0.

Gezien het overwicht en kan-
sen had Nederhorst de over-
winning moeten pakken. Alleen 
al voor de rust kreeg men 8 
hoekschoppen en 6 kansen te-
genover de thuisploeg nul.
De roodgelen namen gelijk het 
initiatief in de wedstrijd. Rond 
de 13e minuut verschillende 
hoekschoppen waaruit moge-
lijkheden ontstonden. Zo kopte 
Tom Wewer net naast en had 
Job van Wijk zijn vizier niet op 
scherp en kopte ook net naast. 
BZC werkte hard en toonde 
veel inzet, maar kwam niet of 
nauwelijks bij het doel van in-
vallend keeper Bas Wenneker. 
In de 40e minuut had Neder-
horst de beste kans op een 
voorsprong. Justin Wessels 
zag zijn hard ingeschoten bal 
van de lijn gehaald worden en 
ook in de rebound lukte het 
Thijs Bouwman niet doeltref-
fend te zijn.

Na de rust werd het spel er 
niet beter op. Opnieuw wa-
ren de beste kansen voor de 
gasten. Gijs Straman gaf voor 
Justin legde af op de geheel 
vrijstaande Tom die van 15 
meter over schoot. Dit had een 
treffer moeten zijn. BZC werd 
wat sterker maar kreeg pas 
in de 65e minuut van de wed-
strijd een eerste goede kans. 
Een afstandsschot tikte Bas 
bekwaam over de lat. Gijs had 
de wedstrijd kunnen en moeten 
beslissen toen hij via een korte 
combinatie alleen op de keeper 
af kon gaan. Helaas viel de 
verdiende treffer niet en moest 
Nederhorst genoegen nemen 
met het 0-0 gelijke spel.
Nederhorst-3 versloeg NVC-4 
met 5-3 waar het vierde nipt 
verloor bij VVC 6 met 2-1. Bij 
de jeugd verschillende meis-
jesteams. De MO15-2 won 
midweeks van ‘t Gooi en za-
terdag van Wasmeer. MO15-1 
verloor met 2-0 en MO13-1 met 
6-0.

Voor meer info www.vvneder-
horst.org en facebook

S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S-GRAVELAND
Het eerste elftal heeft de eer-
ste competitiewedstrijd na de 
winterstop met ruime cijfers 
gewonnen.

Het vertoonde spel tijdens de 
midweekse oefenpartij tegen 
Loosdrecht (1-2 winst) werd 
aanvankelijk niet gehaald met 
een wat moeizame 0-1 rust-
stand (doelpunt Ramon Bouw-
man) tot gevolg. Na rust begon 
het steeds beter te draaien 
en in het laatste kwartier liep 
‘s-Graveland uit naar een 0-5 
overwinning. Matthies Ro-
meijn, Wilco de Birk, Ramon 
Bouwman en Daan Verdam 
waren trefzeker. Een uitgebrei-
der verslag staat op onze site: 
www.svsgraveland.nl.

Met het bereiken van de pro-

motiepoule heeft het 2e voor 
de winterstop al een prestatie 
van formaat geleverd. Daarin 
kon het afgelopen zaterdag 
het Amsterdamse ASV Arsen-
al lang bijhouden, maar moest 
het uiteindelijk wel een 0-3 ne-
derlaag slikken.
Het 3e haalde uit tegen BZC 
‘13 (10-0). Het 4e was vrij en 
het 5e kon het niet maken te-
gen Olympia-3 (1-3).

Het Team van de Week was 
JO17-1 dat na de wedstrijd nog 
gehuldigd werd voor hun voor 
de winterstop behaalde kampi-
oenschap. De eerste wedstrijd 
van de nieuwe reeks werd met 
2-1 van Huizen JO17-2 gewon-
nen.
Bij de Vrouwen kwam alleen 
het 1e in actie. Er werd vriend-
schappelijk gespeeld tegen het 

Zuid-Hollandse Barendrecht 
en met 1-4 verloren.

Afgelopen weekend is bekend 
geworden dat Rik Klement 
volgend seizoen de nieuwe 
hoofdtrainer is van ‘s-Grave-
land. Momenteel is de 42-jari-
ge inwoner van Amersfoort as-
sistent-trainer bij 4e divisionist 
Hoogland.

Vanaf heden is de aanvangstijd 
van onze jongste voetballertjes 
verlaat van zaterdagmorgen 
9.00 uur naar 10.00 uur. Elke 
zaterdagmorgen maken de 
jongens en meisjes spelen-
derwijs kennis met het samen 
voetballen. Kom gerust eens 
kijken of neem contact op voor 
meer informatie via info@svs-
graveland.nl

   

Spanning en sensatie bij de Koppelcross

Door: Patrick Schaap

HILVERSUM
Het traditionele slotstuk 
van het regionale veldrit-
seizoen: De Oogzorg Bril-
jant Koppelcross. Het pu-
bliek kreeg een zinderende 
strijd te zien om het hoog-
ste treetje van het podium.

Opzet
De opzet van deze wedstrijd 
is al jaren hetzelfde: De ren-
ners onder de 40 jaar mogen 
vanaf de startblokken met de 
krachten gaan smijten, waarbij 
de wisselzone de eindbestem-
ming van hun rondje is. Op dat 
moment nemen de 40-plussers 
het over om hun benen te laten 
spreken. Zo gaat dat een uur 
lang door. Het estafettemodel 

maar dan in het veldrijden.

Met maar liefst 36 deelnemen-
de koppels, was het startveld 
weer behoorlijk gevuld met 
de ‘jonge honden’. Het relatief 
smalle rechte stuk waar ge-
start moest worden, zorgde in 
het begin voor veel duw- en 
trekwerk. Hetgeen niet zonder 
problemen verliep. Achterin het 
veld was een kleine valpartij 
die gelukkig met een sisser af-
liep. Voor de rest liep de eerste 
ronde zonder problemen.

Strijd
Zoals eerder aangegeven, was 
deze editie niet zonder spek-
takel. Voor de eerste plek ging 
het in eerste instantie tussen 
het koppel Levi van Hoften 
en Arnoud Witsenburg en het 

koppel Bas de Bruin en Tom-
my Oude Elferink. Het kwam 
regelmatig voor dat er wisselin-
gen waren om de eerste plek, 
wat de wedstrijd zeer boeiend 
maakte. Een ongeluk zit ech-
ter in een klein hoekje, want 
wegens materiaalpech kon het 
koppel Van Hoften/Witsenburg 
niet meedoen om de winst. 
Door dit voorval kreeg het kop-
pel De Bruin/Oude Elferink de 
overwinning in de schoot ge-
worpen. Op enige achterstand 
kwamen Jauko Hartveldt en 
Bart de Veer. Marijn Jansen 
en Niels van der Laan, tevens 
beste Adelaarkoppel, werden 
derde. Beste Wijdemeerder 
was Raimon Knip die op de 
vijfde plek is geëindigd samen 
met zijn teamgenoot Spiek 
Oord uit Loenen aan de Vecht.

Foto: Eric Daams
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Ankeveense Sociëteit weer volop in 
beweging

Door: Wilma van der Hijden (vz)

ANKEVEEN
Vrijdag 20 januari was het 
weer zover. De eerste bij-
eenkomst van de Anke-
veense Sociëteit van 2023 
was een feit. Na twee jaar 
af en toe een activiteit, ge-
hinderd door corona, zijn 
wij nu weer enthousiast 
van start gegaan.

Zoals gebruikelijk in januari de 
‘winterkostmaaltijd’ in het Wa-
pen van Ankeveen. De maal-
tijd werd verzorgd door Stefan 

van Houten en was weer voor-
treffelijk. Zoals we gewend 
waren, stonden er drie heer-
lijke stampotten klaar met ge-
haktballen, hachee, worst en 
vegetarische alternatieven. Er 
werd zelfs gezorgd dat dege-
ne die aan het Y. v.d. Woude 
klaverjastoernooi mee zouden 
doen op tijd hun (overigens 
heerlijke) dessert hadden 
om meteen in de kantine van 
ASV te kunnen aanschuiven 
om mee te kaarten. Een goe-
de start van het jaar met een 
gezellige maaltijd, uiteraard 
georganiseerd door de activi-

teitencommissie.
Mocht u belangstelling hebben 
voor onze gezellige vereniging 
kom dan gerust eens een keer 
vrijblijvend meedoen/meekij-
ken op de derde vrijdag van 
de maand. In februari wordt 
er een mooie power-point 
presentatie gegeven door de 
bekende Tiny Beemsterboer. 
Wilt u die bijwonen en/of lid 
worden neem dan contact op 
met onze voorzitter (06 44 23 
63 33) voor de juiste tijd en 
plaats, of mail naar ankeveen-
sesocieteit2016@gmail.com. 
Graag tot ziens.

   

David en Goliat in De Bergplaats
NEDERHORST DEN BERG
Zondagmiddag 5 februari 
om 15.30 uur is er weer een 
Kliederkerkviering in De 
Bergplaats aan de Kerk-
straat. Dit keer over het 
Bijbelverhaal van de kleine 
jonge held David tegen-
over de reusachtige Goliat. 
Een eeuwenoud verhaal 
dat nog altijd, ook in de 
huidige stormachtige tijd, 
tot de verbeelding spreekt.

Om het nog maar eens te her-
halen; de Kliederkerk (messy 
church) is een concept dat zo’n 
10 jaar geleden uit Engeland is 
komen overwaaien. Inmiddels 
zijn er in Nederland meer dan 
200 Protestantse kerken die 
‘Kliederkerk’ aanbieden en 

daar is de Protestantse ge-
meente van Nederhorst den 
Berg er een van. Kliederkerk 
heeft een andere vorm dan de 
traditionele viering van de zon-
dagochtend. Ontmoeting staat 
centraal in de samenkomsten. 
We beginnen met samen ‘Klie-
deren’; door middel van activi-
teiten beleven kinderen en vol-
wassenen het verhaal van de 
Bijbel. Je kunt hierbij denken 
aan het maken van een kroon 
zoals die van de Koning David. 
Of het bouwen van een hut zo-
als Abraham deed in de woes-
tijn. Samen gaan de kinderen 
met hun ouders of grootouders 
de verschillende activiteiten 
langs. Daarna gaan we samen 
‘vieren’, we lezen uit de Bijbel 
en zingen en bidden samen. 

Zo ontstaat er een plaats waar 
ontmoeting, gezelligheid en 
geloof delen centraal staan. 
En als we het kunnen organi-
seren, sluiten we af met geza-
menlijk eten. Iedereen is van 
harte welkom!

Na twee jaar eindelijk 
weer volop carnaval
KORTENHOEF
Carnavalsvereniging ‘De 
Turftrappers’ uit Korten-
hoef is druk bezig met de 
voorbereidingen voor het 
carnaval. “Voor het eerst 
in ruim twee jaar weer een 
carnavalsoptocht”, vertelt 
André Koopmanschap, 
voorzitter van de carna-
valsvereniging en Prins dit 
seizoen.

De Turftrappers bestaan 44 
jaar en in carnavalsland is dat 
met 4 x 11 jaar dus een jubi-
leum. Dit is groots gevierd in 
december met een reünie voor 
(oud)-leden en een feestavond. 
“Maar nu komt het carnaval er 
aan”, vertelt hij verder. “En dat 
betekent dat er een gezellige 
drukke periode aankomt. Zo 
staan er twee bezoeken aan 
basisscholen op het program-
ma en gaan we nog carnaval 
vieren met mensen met een 
beperking bij Sherpa. Daar-
naast zullen wij op 14 februari 
de tweewekelijkse bingoavond 
in Veenstaete bijwonen.”

Optocht
De carnavalsoptocht in Korten-
hoef is op zondag 19 februari. 
Deze optocht zal starten om 
13:11 uur bij Sporthal de Fuik 
gelegen aan de Zuidsingel. Lijkt 
het je leuk om een keer mee te 
doen met de optocht? Dat kan 

door je aan te melden bij secre-
tariaat@deturftrappers.nl.

Daarnaast is iedereen van har-
te welkom op zaterdagavond 
18 februari op onze carnavals-
avond in ’t Akkoord, gelegen 
aan de Kwakel. De zaal is open 
vanaf 20:30 uur. Het thema dit 
jaar is: Vriendschap moet je ‘4-
en’ 44 jaar De Turftrappers.

Dansmariekes
Helaas heeft de coronapande-
mie voor onze vereniging ook 
negatieve gevolgen gehad. 
De Jeugdraad is helaas niet 
meer compleet en hebben we 
moeten opheffen. En door alle 
huidige prijsstijgingen is het 
voor ons niet meer mogelijk 
om ons mooie carnavalsblad 
huis-aan-huis te verspreiden. 
Dit vinden wij heel erg jammer. 
Gelukkig hebben zich wel nieu-
we dansmariekes aangemeld. 
Zij oefenen elke woensdag-
avond om nieuwe shows in te 
studeren. Er is overigens altijd 
ruimte voor nieuwe dansma-
riekes. Dus vind je het leuk om 
te dansen? Meld je dan aan bij 
ons secretariaat. De maand fe-
bruari wordt een drukke maand 
voor de Prins en zijn volgelin-
gen.

De Turftrappers zijn te volgen 
op social media en op
www.deturftrappers.nl.

  

Ondek wat er in jouw gemeente te doen is!

loosdrechtsplassengebied.nl
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Nieuw! Salsa- dansen in   
Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG
Heb je altijd al willen leren 
salsa dansen? Meld je dan 
nu aan voor de 8-weekse 
salsacursus level 1

Vanaf vrijdag 10 februari kunt u 
dansen o.l.v. Alejandro Casas. 
In deze basiscursus leer je de 
basisstappen van de salsa. Je 
danst met wisselende cursis-
ten om iedereen de kans te 
bieden om te kunnen leren, oe-
fenen en plezier te hebben. De 
lessen worden verzorgd door 
een professioneel salsadocent: 

Alejandro Casas. Aan het ein-
de van de cursus ben je 100% 
in staat om te shinen op echte 
salsaparty’s.

Cultureel Centrum; Blijklaan 1; 
1394 BL Nederhorst den Berg; 
vanaf vrijdag 10 februari (8 we-
ken); inloop: vanaf 19.30 uur; 
investering: € 126 p/p; Aanmel-
den: info@ayurveda-health-
coaching.nl

Gratis Proefles -
vrijdag 10 februari 19.45 uur.

   

Bach voor klavecimbel en  
traverso
Foto: Jay Achterberg

NEDERHORST DEN BERG
Bij Bach denkt u waar-
schijnlijk aan de grote Jo-
hann Sebastian. En terecht. 
Maar klaveciniste Ursula 
Dütschler en fluitist Ray-
mond Honing verdiepten 
zich ook in de muziek van 
zijn zonen: Wilhelm Friede-
mann en Carl Philip Ema-
nuel.

Aan de hand van de muziek 
van de drie mannen schetsen 
zij een muzikaal beeld van de 
ontwikkeling van de barokstijl 
van vader J.S. naar de roco-
costijl van zijn zonen. En dat 
levert een contrastrijk program-
ma op. Vader Bach heeft een 
wat rationele benadering, voor 
de zonen spelen gevoel en 
emotie een veel grotere rol. En 
dat hoor je terug in hun muziek.

Na hun zeer succesvolle en 
bejubelde cd-opname van 
de Beethoven sonates heeft 
het Duo zich een nieuw doel 
gesteld: de fluitsonates van 
Bach. Maar zoals altijd plaat-
sen Honing en Dütschler hun 
programma in een bredere 
context. En daarom spelen 

ze naast twee grote meester-
werken van Johann Sebastian 
Bach, ook werk van twee zo-
nen die indertijd minstens zo 
succesvol waren als hun va-
der. De van oorsprong Zwitser-
se klaveciniste en fortepianiste 
Ursula Dütschler studeerde in 
Bern, Salzburg en de VS en 
vestigde zich jaren geleden in 
Nederland. Hier ontwikkelde zij 
een veelzijdige concertpraktijk. 
Raymond Honing behoort tot 
een nieuwe generatie musici 
die hun energie voor een groot 
deel wijden aan zowel oude als 
nieuwe muziek. Hij studeerde 
aan het Amsterdams conser-
vatorium zowel fluit, traverso 
als kamermuziek. Tegenwoor-
dig is hij, naast zijn concert-
praktijk, docent aan datzelfde 
conservatorium.

Kaartverkoop
Concert Duo Dütschler & Ho-
ning: vrijdag 10 februari 2023, 
aanvang 20.15 uur, entree 20 
euro (tot 25 jaar 10 euro). Re-
serveren via de website www.
jagthuis.nl, per email via stal@
jagthuis.nl of telefonisch 0294-
252609. De locatie van het 
concert is Het Jagthuis, Mid-
denweg 88, Nederhorst den 
Berg

Mylou Frencken Met Bear Project
ANKEVEEN
Een jaar geleden verscheen 
het nieuwe album ‘Meisje’ 
van Mylou Frencken. Op 
zaterdag 4 februari komt zij 
naar Theater De Dillewijn 
en brengt zij dit album op 
het toneel. Een ontroerend 
liedjesprogramma over val-
len, opstaan en gelouterd 
verdergaan.

Het is een poëtische vertelling 
over de reis van meisje naar 
vrouw, moeder, minnares en 
multi-tasker.

“Ik zou je graag nog even willen 
zijn, een meisje van een jaar 
of zeven, al is je nachtpon mij 
nu te klein “ zegt Mylou Frenc-
ken in haar voorstelling. Mylou 
werkt al jaren als kleinkunste-
naar, gespecialiseerd in het 
betere Nederlandstalige lied, 
maar ditmaal gaat ze bij wijze 
van muzikaal experiment de 
samenwerking aan met Bear 
Project: een producersduo dat 
zich onderscheidt door subtiele 
elektronica en indringende ar-
rangementen die tegelijkertijd 

intiem van toon zijn. Wat begon 
als een stap in het onbekende, 
voelt nu als een sprong voor-
waarts.

Samen met Eric Blom en René 
Meister van Bear Project zorgt 
Mylou voor een intieme set-
ting en een club-achtige atmo-
sfeer. Meester-gitarist Ronald 
Schmitz gaat ook mee op tour-
nee.

Aanvang 20.15 uur. Tickets € 
19,- via www.dedillewijn.nl

   

Goeie ouwe tijden herleven in Blinker Café
Door: Ben Steenvoorden

KORTENHOEF
In centrum De Blinker vond 
woensdag 25 januari een 
talkshow plaats. Het idee 
van Judith Voigt, Ben Groe-
nendijk en Herman Stuijver 
bleek in trek, want het thea-
ter was tot de laatste plaats 
gevuld. Dat de avond in het 
teken stond van het ver-
leden van Kortenhoef en 
’s-Graveland was te mer-
ken aan de leeftijd. Veel 
jeugd was er niet. Blijkbaar 
is het verleden pas interes-
sant als je wat ouder bent.

De presentator van deze talk-
show was Herman Stuijver. 
Op prettige en duidelijke wij-
ze interviewde hij afwisselend 
Krijn Spaan over Oud-Korten-
hoef, Jan Schriek over Kor-
tenhoef en Kees Smallenburg 
over ’s-Graveland. Het waren 
boeiende gesprekken waarbij 
kennis en humor hand in hand 
gingen. Wat te denken van 
de Oud-Kortenhoever die een 
overvaller aan de deur kreeg. 
De bewoner draaide zich om 
en riep naar boven: “Jan, Piet, 
Klaas en Cor Help! Kom snel 
beneden, ik word overvallen!” 
De ongewenste gast bedacht 
zich geen moment en koos het 
hazenpad. Jan, Piet, Klaas en 
Cor kwamen echter nooit be-
neden want ze bestonden niet. 
De bewoner was alleen!

Saamhorigheid
Uit de verhalen van de geïnter-
viewden bleek dat het vroeger 
anders was en in veel geval-
len beter. Meer rust, meer ge-
zelligheid en mensen kenden 
elkaar allemaal bij naam. Je 

kon gewoon achterom voor 
een praatje en een bakkie kof-
fie. Bij iedereen stond de deur 
open. De saamhorigheid was 
groot: waar hulp nodig was 
werd deze ondanks armoe ook 
geboden. Hoewel de oude tijd 
veel voordelen had was de ar-
moede toch een groot nadeel 
en ook niet altijd zichtbaar. 
Iemand uit het publiek vertel-
de het verhaal dat ze, toen ze 
(lang geleden) iemand moest 
opbaren, er achter kwam dat 
de overledene maar 1 setje on-
dergoed had.

Zang
Hoewel er nog enkele vragen 
en opmerkingen uit het publiek 
kwamen was er toch drempel-
vrees voelbaar. Het kan ook 
gekomen zijn door gebrek aan 
tijd vanwege het goed gevulde 
programma. Want naast de 
interviews traden ook nog de 

close harmony zanggroep ‘De 
Prettige Acht’ op en zangeres 
Marlous Lazal. De laatste liet 
duidelijk merken dat ze niet 
alleen haar hart verloren had 
aan de Argentijnse en Spaan-
se muziek maar ook aan twee 
inwoners van die landen. On-
danks prachtige bloedrode 
flamengo-schoenen werd het 
uiteindelijk niets met die lief-
des. Ook zong zij een prachtig 
lied over haar moeder en ‘Het 
kerkje aan de dijk’.

De avond vloog voorbij en 
smaakte naar meer. Gelukkig 
komt er een vervolg. Nog mini-
maal twee keer staat het Blin-
ker Café op de agenda. Om te 
beginnen 22 februari met als 
thema ‘Het Heden’! Een mooi 
onderwerp voor de wat jonge-
re dorpsgenoten want jonge-
lui: jullie heden is straks jullie 
‘goeie ouwe tijd’! Tot de 22e!

  

  



De bouw van de Ballastsluis

De bouw van deze sluis om met sche-
pen op de Vecht te kunnen komen, is 
in 1942 gerealiseerd tijdens de Duitse 
bezetting. Toen de Amsterdamsche 
Ballast Maatschappij (ABM) in 1936 
met het zandzuigen in de Spiegelpol-
der wilde beginnen, gaf het Departe-
ment van Defensie geen toestemming 
voor de bouw. Het gebied lag in de 
‘Verboden Kringen’, te weten de Nieu-
we Hollandse Waterlinie. Goede raad 
was duur. De enige oplossing, in dat 
vooroorlogse tijdperk, was de 300-ton 
wegende zandzuiger door de toen nog 
tot Weesperkarspel behorende Dam-
merweg naar de Spiegelpolder over te 
brengen. De ABM creëerde achter de 
dijk een haventje van 70 bij 40 meter, 
omringd door een kleidijkje van 2.10 
meter hoog. Een zware dragline groef 
de weg door, zodat het Vechtwater 
daar vrijelijk naar binnen kon stromen. 
Nadat het water diep genoeg was, voer de zandzuiger het haventje binnen. Even de weg weer dichtgooien en klaar was Kees.
De zuiger kon zichzelf daarna langzaam, zonder oponthoud, gewoon steeds verder de polder invreten! De sluis was onmisbaar om 
na de oorlog het jarenlange opgezogen zand, in door sleepboten getrokken zandbakken, naar de Amsterdamse stadsuitbreidingen te 
transporteren. Vandaag de dag dient zij hoofdzakelijk de waterrecreatie.

HISTORISCHE FOTO VAN DE WEEK

First Care 4U maakt erfrecht, in begrijpelijke 
taal, voor iedereen toegankelijk. De erfrecht 
adviseurs bieden hulp bij het maken van 
keuzes voor een up to date testament. 
Bovendien wordt het belang van een goed 
levenstestament uitgebreid behandeld.

U bepaalt zelf
Het is belangrijk dat u zelf de regie heeft over uw 
erfenis, niet de overheid of de belastingdienst .
De adviseurs van First Care 4U zorgen voor 
helderheid en geven aan waarmee u kosten kunt 
besparen. Over de inhoud van uw testament heeft 
u dan geen vragen meer, ook niet als u het na een 
tijdje nog een keer doorleest .

De voordelen van First Care 4U:
• een kosteloos en vrijblijvend gesprek
  bij u thuis;
• een gespreksverslag in eenvoudige taal,
  met uw persoonlijke situatie in kaart ;
• persoonlijke begeleiding naar de notaris;
• controle van de concept-aktes;
• aanspreekpunt voor al uw vragen en
  eventuele onduidelijkheden.

Vrijblijvend gesprek
De adviseurs van First Care 4U komen bij u thuis.
In het vrijblijvende gesprek krijgt u alle informatie 
over het Nederlandse erfrecht en wordt gekeken 
naar uw persoonlijke situatie. U krijgt een duidelijke 
uitleg over alles wat van belang is voor een 

nalatenschap. Over de gevolgen bij overlijden van 
u of uw partner, wie de erfgenamen zijn, hoeveel 
erfbelasting u moet betalen, wat de meest 
gunstige regeling is voor uw erfgenamen, wat een 
testament kost en nog veel meer. 

Na het eerste gesprek ontvangt u een persoonlijk 
en makkelijk leesbaar verslag, waarin alle besproken 
onderdelen voor u zijn uitgeschreven. De adviseurs 
van First Care 4U nemen persoonlijk contact met u 
op om te informeren of alles duidelijk is. Zo nodig 
ontvangt u nog een aanvullende uitleg. De advi-
seurs van First Care 4U maken voor u een afspraak 
bij de notaris. Met de notaris kunt u de besproken 
punten nog een keer doornemen.

Controle conceptaktes
Het notariskantoor stelt de conceptaktes op, waarin 
alle besproken punten zijn verwerkt . De aktes 
worden eerst aan de adviseurs voorgelegd.
Deze controleren of alle gemaakte afspraken en 
uw persoonlijke wensen goed zijn verwerkt .
Zo ja, dan worden de aktes aan u verzonden.
Als u akkoord gaat met de conceptaktes en er 
geen verdere vragen zijn, volgt een tweede 
afspraak bij het notariskantoor. 

De tweede afspraak bij de notaris is de formele
stap. U tekent dan de defi nitieve aktes en borgt 
hiermee uw nalatenschap. De nalatenschapsservice 
van First Care 4U is maatwerk . Op basis van uw 

persoonlijke situatie ontstaat een testament dat 
bij u past . Start met het vrijblijvende gesprek en 
ontdek de voordelen van First Care 4U.

Op 8 februari verzorgt First Care 4U Financieel 
Advies een lezing over erfrecht . Geïnteresseerden 
zijn van harte welkom bij deze gratis informatieve 
lezing. Na afl oop is volop ruimte om na te praten 
met de aanwezige erfrechtspecialisten.

De lezing vindt plaats op woensdag
8 februari in Sociaal Cultureel Centrum 
Nederhorst den Berg, Blijklaan 1,
1394 KA Nederhorst den Berg.
Aanvang 14.00 uur, zaal open
om 13.30 uur. De lezing duurt ca 90
minuten. Graag van tevoren aanmelden
via onderstaande mailadressen.
Vermeld bij de aanmelding uw naam
en adres. Er is ruimte voor ca 60
personen, parkeerruimte voor de deur.

Westbroekse Binnenweg 32
3612 AH Tienhoven
06-54305891 / 06-13575442
edwin@firstcare4u.nl /
pieter.miedema@outlook.com

Uitnodiging tot bijwonen GRATIS lezing inzake testamenten en levenstestamenten op
8 februari a.s. in Sociaal Cultureel Centrum Nederhorst den Berg te Nederhorst den Berg.
TIENHOVEN - Is uw erfenis goed geregeld? Erfrecht is bij veel mensen niet het meest voor de hand liggende onderwerp om bij stil te staan. De stap naar een notaris 
wordt niet snel gemaakt. Waar kun je beginnen zonder direct kosten te maken? De nalatenschapsservice van First Care 4U biedt uitkomst. Eenvoudig en persoonlijk.


