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 GEZOCHT!    ZONNEPANELEN OP
GROTE DAKEN   

 ONDERWATER
HOCKEY   

 EERSTE PRIJS!    HISTORISCHE
FOTO   

 Overzichtstentoonstel-
ling Hannelore Houdijk 
in Waterliniemuseum
    REGIO
    Het Waterliniemuseum in 
Bunnik presenteert van-
af 10 maart een bijzonde-
re solo-expositie van de 
schilderijen van Hannelo-
re Houdijk met de titel 
‘Splash’: kunst onder wa-
ter’. Deze tentoonstelling 
combineert de kunstwer-
ken van de Bergse kunste-
naar Houdijk met de ge-
schiedenis van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie.

    Het museum vertelt het ver-

haal van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie, een verdedigingsli-
nie uit de 19de eeuw die Ne-
derland moest beschermen 
tegen vijandelijke legers. Het 
werk van Houdijk sluit naad-
loos aan bij de missie van het 
museum om de bezoekers te 
laten ervaren hoe het water 
de geschiedenis van Neder-
land heeft beïnvloed en nog 
steeds invloed heeft op ons 
dagelijks leven.

    Hannelore Houdijk
    Hannelore Houdijk is een be-

kende, hedendaagse kunst-
schilder uit Nederhorst den 
Berg, die al diverse prijzen 
heeft gewonnen en exposi-
ties heeft gehad in binnen- en 
buitenland. Ze staat bekend 
om haar realistische weerga-
ve van stillevens onder wa-
ter. Houdijk heeft met haar 
adembenemende schilderijen 
van servies onder water een 
prachtig symbool gecreëerd 
voor de menselijke cultuur 
die langzaam wordt overge-
nomen door de natuur. Een 

must-see voor liefhebbers van 
kunst én geschiedenis.
Ruim een jaar geleden heeft 
stichting Kunstbezit ’s-Grave-
land een schilderij van Houdijk 
aangekocht voor het gemeen-
tehuis van Wijdemeren. Het 
grote werk uit de serie met 
Loosdrechts porselein heeft 
een permanente plek gekre-
gen in de raadzaal. Speciaal 
voor deze expositie heeft de 
stichting het werk in bruikleen 
gegeven en is het twee maan-
den lang voor het publiek te 

zien tijdens deze expositie.

    Openingstijden en
    praktische informatie
    Tijdelijke tentoonstelling te 
zien van 10 maart – 14 mei 
tijdens openingstijden van het 
museum: dinsdag t/m zondag 
van   10.00   tot   17.00 uur ge-
opend. Het Waterliniemuse-
um bevindt zich op Fort bij 
Vechten, Achterdijk 12 te Bun-
nik, 030-6565285. Kijk voor 
actuele informatie op: www.
waterliniemuseum.nl   

STERK! Makelaars Nederhorstdenberg

Bent u benieuwd naar de
waarde van uw woning?

Wij komen vrijblijvend

langs voor een

waardebepaling.

www.sterkmakelaars.com
www.makelaarnederhorstdenberg.nl

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?

STERK! Makelaars Nederhorstdenberg

Overweegt u uw woning  
te verkopen?

Voorkom een addertje onder het gras!
Kies voor onze lokale expertise

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

Zeker weten.
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Toegankelijke en persoonlijkeToegankelijke en persoonlijke
mondzorg voor jong en oud.mondzorg voor jong en oud.
We nemen nog nieuwe patiënten aan!We nemen nog nieuwe patiënten aan!

Hofl aan 1 Hofl aan 1 • 1241XL  Kortenhoef
Tel: 035-6569128 Tel: 035-6569128 • E-mail: info@mondzorghofl aan.nl

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

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

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

invulling van de uitvaart.
Zelf uw uitvaartwensen vastleggen?

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

Bereken online uw uitvaartkosten op onze 
website met de uitvaartcalculator.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

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.

Zaterdag Markt in Ankeveen 
We zijn er dan ook weer van 8.00 - 12.30
met brood en gebak, groenten en fruit,
kaas, noten, olijven, bonbons , siroop.
Bruisend zet deze keer weer zelf koffi e

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

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

bezorger gezocht!! !

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
Eerste Hulp Bij Energielasten (EHBE)                06-48545227

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
   Za. 11 maart: 19.00 uur:
   R. Simileer

    Vesperviering, zie
    Willibrordkerk
H. Antonius
   Zo. 12 maart: 9.30 uur:

     Liturgiegroep
   Wo. 15 maart: 19.30 uur:

     Liturgiegroep
St. Martinus
   Zo. 12 maart: 9.30 uur:

     R. Simileer
Willibrord
   Wo. 8 maart: 19.30 uur:

     Liturgiegroep
   Wo. 15 maart: 19.30 uur:

     Liturgiegroep

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk
   Zo. 12 maart: 10.00 uur:
   Ds. E.J. van Katwijk
   Wo. 15 maart: 19.30 uur:
   Vesperviering
   (scriba@kerkopdeberg.nl,
   tel. 0294-252654).
   Meer informatie op
   www.kerkopdeberg.nl
Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
   Zo. 12 maart: 10.00 uur:
   Prop. A. de Vreugd
   www.hervormdegemeente
   sgraveland.nl
Hervormde gemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 12 maart: 9.30 uur:
   Ds. F. v/d Bosch
Oec. Streekgemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 12 maart: 11.15 uur:
   Sytze de Vries/Fieke Neijsen
   Wo. 15 maart:
    Vesperviering: zie H. Antonius
Graankorrel ‘s-Graveland 
   Zo. 12 maart: 10.00 uur:
   Ds. D. Pruiksma

    Wo 15 maart:
    Vesperviering: zie H. Antonius
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Jan-Jaap de Kloet op weg door Noord-Holland
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Een lijsttrekker voor de 
Provinciale Staten (PS) 
van Noord-Holland uit een 
van de zes Wijdemeerse 
dorpen is nog nooit eer-
der vertoond. Uniek! Voor 
Jan- Jaap de Kloet dus een 
eer om als nummer 1 van 
Onafhankelijke Politiek 
Noord- Holland (OP- NH) te 
strijden voor een of meer 
van de 55 zetels van PS in 
Haarlem.

Een jaar geleden maakte de 
Kortenhoever kennis met OP-
NH dat een bundeling is van 
20 lokale partijen in de provin-
cie. “Het idee sprak mij zeer 
aan, om de krachten van lo-
kale partijen te bundelen voor 
de provinciale verkiezingen 

op 15 maart. Bijna 40% van 
de Noord-Hollanders stemde 
lokaal bij de laatste gemeente-
raadsverkiezingen. Het lokale 
geluid moet dus doorklinken 
in Haarlem.” Uiteraard maakt 
Dorpsbelangen, waarvan De 
Kloet nu raadslid is, deel uit 
van het conglomeraat van lo-
kalo’s. De Lokale Partij, met 8 
zetels de grootste in Wijdeme-
ren, doet nog niet mee. Maar 
De Kloet weet ‘dat er wel po-
sitief wordt gedacht over de 
uitgangspunten van OP-NH.’

Belang provincie
De Statenverkiezingen trek-
ken over het algemeen veel 
minder kiezers dan Tweede 
Kamerverkiezingen. Toch 
gaat de provincie over veel 
zaken waar wij als inwoners 
mee te maken hebben. Wo-
ningbouw, de infrastructuur 

van bijvoorbeeld provinciale 
wegen, de maatregelen rond-
om de stikstofproblematiek en 
zoals we weten het financiële 
toezicht op de gemeenten. 
Zoals bekend waren plaatse-
lijke politieke partijen niet blij 
met beperkende maatrege-
len tegen woningbouw vanuit 
Haarlem. Jan-Jaap de Kloet 
had daar als voormalig wet-
houder Ruimtelijke Ordening 
(2018-2022) herhaaldelijk mee 
te maken. Toch blijft hij con-
structief: “Ik heb de provincie 
nooit als vijand gezien, wel als 
serieuze gesprekspartner, met 
wie je op basis van inhoude-
lijke argumenten het gesprek 
aangaat.”

Stemadvies
Er doen 23 partijen mee aan 
de Statenverkiezingen op 15 
maart. De Kloets partij OP-NH 

is lijst nr. 19. Natuurlijk wil de 
lijsttrekker   best   een   stem-
advies geven: “Gezien de ba-
sis van OP-NH en de lijst van 
kandidaten – die bijna alle-
maal veel bestuurlijke ervaring 
hebben – is het een stabiele 
partij die oog heeft voor de 
problematiek in de kleinere 
gemeenten. Neem bijvoor-
beeld bereikbaarheid en de 
busverbindingen. Bij ons in 
Wijdemeren een pijnpunt. Ook 
in andere gemeenten is dat 
het geval. De provincie gaat 
daarover omdat zij de conces-
sies verleent aan busmaat-
schappijen.” De kans dat lijst 
19 daadwerkelijk een plekje in 
Haarlem verovert, lijkt niet al 
te groot. Dat neemt niet weg 
dat Jan-Jaap de Kloet de afge-
lopen weken met passie door 
Noord-Holland heeft getoerd. 
Met spreekbeurten, gesprek-

ken op straat en interviews op 
regionale zenders heeft hij ge-
tracht de Noord-Hollanders te 
motiveren om lokaal te stem-
men. Wie weet lukt het! “Mocht 
ik een zetel krijgen in de Pro-
vinciale Staten zal ik daar mijn 
tijd en energie voor inzetten. 
En zal ik de gemeenteraad 
van Wijdemeren verlaten.”

Foto: Marjolijn Lamme
   

Woonlasten stijgen met 43 euro
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Uit een onderzoek van 
de Vereniging Eigen Huis 
blijkt dat de woonlasten 
in Wijdemeren stijgen met 
43 euro, oftewel 4,2 %. 
Daarbij uitgaande van de 
gemiddelde WOZ- waarde 
van 537.724 euro voor een 
woning in de zes dorpen. 

In heel Nederland gaan de 
totale woonlasten met 3,7 
% omhoog.

In De Telegraaf staat dat de 
stijging van de gemeentelij-
ke woonlasten meevalt. “De 
vrees was dat het meer zou 
zijn, als je kijkt naar de infla-
tie die zo hoog is opgelopen”, 
zegt woordvoerder Hans 
André de la Porte. De Ver-

eniging Eigen Huis deed zijn 
jaarlijkse onderzoek naar de 
lastenontwikkeling in alle 342 
Nederlandse gemeenten. In 
Wijdemeren komen de gemid-
delde woonlasten neer op € 
1207,27 per huishouden. Wie 
kleiner woont, betaalt min-
der en uiteraard, woon je in 
een dure villa, dan betaal je 
meer. De woonlasten zijn op-
gebouwd uit 3 onderdelen. De 

gemiddelde ozb-belasting op 
panden bedraagt € 617,31 (+ 
6,5%). Verder is de afvalstof-
fenheffing ook gestegen met 
3,10% : 354,96 euro. Tot slot 
bleef de rioolheffing hetzelfde 
als in 2022, namelijk 235 euro.

Buren
In Hilversum stegen de woon-
lasten met 2,1%, dat komt 
neer op een gemiddelde van 

845 euro. Ook in Gooise Me-
ren, (Bussum, Naarden, Mui-
den en Muiderberg), woon je 
goedkoper dan in Wijdemeren, 
namelijk 949 euro. Overigens 
wel een stijging van 5,9 %. In 
Laren is de doorsnee WOZ- 
waarde hoog, namelijk ruim 
895.000 euro en dus betaalt 
men daar € 1439.

   

Gezocht!
WIJDEMEREN
Voor ons project ‘Eerste 
hulp  bij  stijgende energie-
lasten’ zijn wij op zoek naar 
mensen die het leuk vin-
den om bewoners op een 
laagdrempelige manier te 
helpen met het besparen 
van energie.

(GEEN ERVARING OF 
KENNIS NODIG!)

Wat gaat u doen?
U gaat samen met een ver-
trouwenspersoon van de 
Energiecoöperatie op bezoek 
bij bewoners die om onze hulp 
hebben gevraagd bij het om-
laag krijgen van de energiere-
kening. We kijken samen met 
de bewoners naar het ener-
gieverbruik en de staat van 

de woning en wat wij kunnen 
doen om te helpen besparen 
op energie. We kunnen gra-
tis kleine energiebesparen-
de maatregelen leveren en 
plaatsen zoals bijvoorbeeld de 
radiatorfolie, tochtband en led-
lampen maar ook maatwerk is 
mogelijk. Zo leveren we ook 
wel eens infraroodpanelen of 
vervangen we een heel oud 
apparaat. Het is zeer divers en 
dankbaar werk!

Wat vragen we?
Ben je ten minste één dag per 
week beschikbaar om in te 
delen voor de huisbezoeken? 
Vind je het leuk om mensen te 
helpen? Heb je geen proble-
men met het doen van lichte 
klusjes zoals bijvoorbeeld het 
aanbrengen van radiatorfolie 

of tochtband? Dan zijn we op 
zoek naar jou!

Wat bieden we?
Naast het werken met een 
heel gezellig team, bieden wij: 
een opleiding tot energiecoach 
(5 weken 1 dagdeel per week) 
; een workshop over het effec-
tief inzetten van kleine ener-
giebesparende maatregelen; 
een workshop communicatie; 
een training voor het werken 
met de warmtecamera; een 
kluskoffer

Zo ga je goed voorbereid op 
pad! Geïnteresseerd?! Neem 
dan contact op met Marjolijn 
Bezemer: 06 4854 5227.
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Besparen op gasgebruik met    
waterzijdig inregelen
WIJDEMEREN
Waterzijdig inregelen gaat 
over het beter functioneren 
van je verwarming. Zorgen 
dat het warme water effici-
enter door je verwarmings-
installatie stroomt. Daar-
mee bespaar je energie en 
verhoog je het comfort.

Sinds kort heeft de Energie-
coöperatie een innovatief 
systeem waarmee energie-

coaches in ca. 1 tot 1,5 uur de 
waterzijdige inregelstaat van 
de verwarmingsinstallatie kun-
nen meten en waar mogelijk 
direct kunnen inregelen of een 
gerichte vraag kunnen formu-
leren voor een installateur. In-
teresse? Waterzijdig inregelen 
is een winteractie, doen we 
waarschijnlijk nog een paar 
weken en valt deze winter on-
der de gratis acties. Meld je 
snel aan via www.ecwijdeme-

ren.nl/waterzijdig-inregelen/

Ook zoeken we nog wat be-
woners die het leuk vinden om 
opgeleid te worden als ener-
giecoach voor het waterzijdig 
inregelen. Mail dan naar info@
ecwijdemeren.nl of loop op 
maandagochtend of woens-
dagmiddag even binnen in 
ons duurzaamheidscentrum 
Dodaarslaan 2b Kortenhoef.

   

Ingezonden brief

Afsluiting Kanaalbrug
Al ruim een jaar is het opval-
lend stil in ons dorp op Noor-
der- en Zuidereinde wat be-
treft vrachtverkeer. Dat komt 
door de tijdelijk afsluiting van 
de Kanaalbrug aan het einde 
van het Zuidereinde die ver-
vangen wordt. Dat lijkt logisch, 
maar er valt iets heel opmer-
kelijks uit af te leiden. Altijd is 
door de gemeente gesteld dat 
vrachtverkeer op deze wegen 
grotendeels bestemmingsver-
keer zou zijn. Maar waar is 
dat ‘bestemmingsverkeer’ dan 
nu gebleven? Op de Klapbrug 
komt vrijwel geen vrachtver-
keer meer langs uit zuidelijke 
richting. Vanuit het noorden 
dus vanaf Bussum komt nog 
wel vrachtverkeer richting Ne-

derhorst, maar dat was altijd al 
veel geringer dan het vracht-
verkeer uit zuidelijke richting 
dat via het Noordereinde rich-
ting Bussum reed. Ik zelf heb 
al jarenlang de stellige indruk 
dat dit ‘sluipverkeer’ is tussen 
beide provinciale wegen. En 
daarom is het nu dus zo rustig!

Willen we opnieuw worden 
opgezadeld met stromen 
doorgaand vrachtverkeer op 
Noorder- en Zuidereinde als 
de Kanaalbrug weer is ge-
repareerd? De Hilversumse 
westelijke ring is uiteindelijk 
geschikter voor de afwikkeling 
van het vrachtverkeer dan ons 
dorp waar sommige wonin-
gen, waaronder veel monu-

menten, op slechts een meter 
uit de weg staan en te leiden 
hebben van trillingen veroor-
zaakt door het vrachtverkeer. 
Sterker, het wegdek van voor-
al Zuidereinde en Noorderein-
de wordt kapot gereden door 
zwaar vrachtverkeer. Geacht 
gemeentebestuur, wordt het 
niet eens opnieuw tijd aan-
dacht te geven aan de (vracht) 
verkeersproblematiek op 
Noorder- en Zuidereinde? En 
de leefbaarheid van ons dorp 
te verbeteren? Het voorbeeld 
en bewijs is er nu, het vracht-
verkeer is overwegend ‘sluip-
verkeer’ tussen beide provinci-
ale wegen.

C. Smallenburg, Noordereinde
   

GooiTV
In Derde Termijn staat in het te-
ken van de Provinciale Staten-
verkiezingen. Ruud Bochardt 
ontvangt het CDA, de Chris-
tenUnie en de Partij van de 
Arbeid. Thema’s zijn het stik-
stofbeleid, het openbaar ver-
voer en de bereikbaarheid en 

cultuur. Sjoerd Stoop praat 
met de burgemeester van 
Gooise Meren, Han ter Heeg-
de over actuele zaken. Er is 
ook weer een TV Magazine 
met onder andere Kunststad 
Muiden. Voor diegenen die 
kijken via Ziggo: GooiTV is op 

kanaal 48. Via KPN is dat ka-
naal 1432. Via T-Mobile is dat 
kanaal 842. Of ga naar gooitv.
nl, ‘programma’s kijken’. Alle 
programma’s zijn nu te zien in 
HD-kwaliteit.

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?

Gijsbrecht van Amstelstraat 186 – 190  |  1214BE Hilversum
Telefoon: 035 – 2400127  |  www.chillyhilversum.nl

Aanmeten van
borstprotheses

Bel gerust v oor een 
afspraak

ChillyHilversum

Woensdag  juli 10 Weekblad Wijdemeren

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

Prijzen Spektakelloterij afhalen   

Lotnummer

003352

000595

001238

001222

000796

000660

001255

000105

000203

002254

000026

001693

000777

000371

000874

001016

001453

000875

000876

001233

000951

002126

001206

001416

002127

001082

002338

001173

000793

000138

001690

Prijs

HOOFD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

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

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

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

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

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

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

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

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

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

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

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

Gaat u verbouwen en wilt u een afvalcontainer huren?

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

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

Al 70 jaar gevestigd op de Al 70 jaar gevestigd op de Al 70 jaar gevestigd op de 
Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.
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Bijeenkomst zonnepanelen op grote daken
WIJDEMEREN
Bent u eigenaar van een 
groot dak (>250 m2)? Dan 
bent u van harte welkom op 
de informatiebijeenkomst 
over zonnepanelen en 
energieopslag. Deze bijeen-
komst wordt georganiseerd 
door het bedrijventeam van 
de Energiecoöperatie Wij-
demeren en vindt plaats 
op woensdag 22 maart van 
19.30-21 uur bij Eurosort, 
De Boomgaard 2 in ’s-Gra-
veland.

Tijdens de avond is er ruim de 
tijd voor al je vragen. Verder 
vertelt Eurosort over zijn er-
varingen met zonnepanelen. 
Op het dak van dit bedrijf in 
sorteermachines liggen 702 
zonnepanelen. Met de aange-
vraagde SDE- subsidie maakt 
dat een goede businesscase 
voor het bedrijf. Zeker met de 
sterk gestegen energieprijzen 
van het afgelopen jaar. Het 
gaat goed met het bedrijf dat 
sorteermachines levert aan 
verschillende partijen als Bol.

com en WE Fashion. Eind dit 
jaar verwachten ze een nieuw 
pand in gebruik te nemen, dat 
wordt gebouwd naast het huidi-
ge gebouw. Dit pand zal geen 
gas gebruiken, alleen elektra. 
Naast zonnepanelen krijg je tij-
dens de bijeenkomst uitleg over 
opslag van energie. Dit wordt 
steeds relevanter. Zeker nu de 
salderingsregeling waarschijn-
lijk wordt afgebouwd. Ook de 
voordelen van samenwerking 
tussen bedrijven komt aan bod.

Programma
Het programma is als volgt: 
Zonnepanelen en batterijen: 
kosten, opwek, subsidies en te-

rugverdientijd; Stel al je vragen: 
we nemen ruim de tijd voor alle 
vragen van de aanwezigen; 
Samenwerking tussen bedrij-
ven op een bedrijventerrein: 
Jos de Bruin geeft uitleg op 
basis van voorbeeldprojecten; 
Ervaringen van Ton de Nijs 
van Eurosort; Gratis dakscans: 
team opwekking van de Ener-
giecoöperatie maakt gratis 
dakscans en laat zien wat er bij 
komt kijken

Aanmelden kan via https://gro-
tedaken.ecwijdemeren.nl/aan-
melden/. Heb je vragen of wil je 
een gratis dakscan? Mail naar 
grotedaken@ecwijdemeren.nl

Telescopische glasbewassing

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T
06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

  OPEN DAG
WOENSDAG 15 MAART

WELKE

BASIS-
SCHOOL
KIES JIJ?

atscholen.nl

St. Antoniusschool, Joseph Lokinschool, Jozefschool

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

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

bezorger gezocht!! !

Ontdek hoe op hartstichting.nl

Zorg voor je hart,
meet je bloeddruk

Foto: Zonnepanelen op Eurosort

Barry Rooimans
Waterschap AGV

#13

Steven Voorn
Waterschap AGV

#16

Ymkje Meijer
Waterschap AGV

#20

Jan Verbruggen
Provinciale Staten NH 

#40

15 MAART | PROVINCIALE STATEN- 
EN WATERSCHAPSVERKIEZINGEN

Op 15 maart a.s. mogen we naar de stembus om te stemmen 
voor provincie en waterschap. 

Met trots presenteert het CDA Wijdemeren haar vier 
kandidaten op de lijsten voor waterschap en provincie. 
Altijd een CDA’er in de buurt. Stem een Wijdemeerder!

Naar onze 
standpunten 

Amstel, Gooi en 
Vecht?

Naar onze 
standpunten voor 
Noord-Holland?

Stem op 15 maart 
op Barry, Steven, 

Ymkje of Jan. 

STEM CDA!
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Sil Smit Tweewielers open

NEDERHORST DEN BERG
Wie al eens langs is ge-
weest bij het nieuwe pand 
van Sil Smit Tweewie-
lers aan de Middenweg 
77 kijkt z’n ogen uit. Het 
fietsenschuurtje is weg, 
nu staat er een kolossaal 
bedrijfspand. Dat ook nog 
eens op zaterdag 6 mei of-
ficieel wordt geopend.

Bouwers Martin van Ruiten-
beek en Roy Bolivar Torres 
hebben eer van hun werk. Er 
staat nu een ruim gebouw van 
twee verdiepingen, volop licht 
en overzichtelijk ingericht. 
Werkplaats en verkoop fraai 
ingedeeld in dezelfde ruimte. 
U moet zelf maar eens ko-

men kijken, want Sil Smit en 
Jurrian Blom ontvangen u met 
open armen. Bij hen kunnen 
klanten terecht voor sportieve 
fietsen van Orbea. Ook treft 
u er het gehele assortiment 
van Koga-, Sparta- en Bata-
vusfietsen. Smit Tweewielers 
is daarnaast premium dealer 
van Van Raam-fietsen voor 
mensen met een beperking. 
En uiteraard vind je er vele 
accessoires, nu mooi ge-
rangschikt in stijlvolle rekken. 
Jurrian en Sil moeten nog de 
laatste puntjes op de i zetten, 
maar begin mei ziet alles er 
spik en span uit.

Actie en opening
Van dinsdag 2 t/m zaterdag 

6 mei is iedereen van har-
te welkom. Deze hele week 
zijn er diverse aantrekkelijke 
aanbiedingen en kortingen 
op de fietsen. Zaterdag 6 mei 
wordt het fietsenparadijs van 
Sil Smit Tweewielers offici-
eel geopend. Dat wordt een 
feest. Met e-bikes testen en 
een springkussen voor de kin-
deren. Tussen 15.00 en 16.00 
komt een wethouder van Wij-
demeren de nieuwe winkel 
officieel openen. Hierna is het 
feest tot 18.00 uur met een 
hapje en een drankje. Sil en 
Jurrian hopen op een grote 
opkomst om samen met u de 
opening te vieren.

Marco Boon
Schilderwerken

marcoboonschilderwerken@gmail.com

06 - 51 28 20 68

BEN JIJ IEMAND 
(OF KEN JE IEMAND)

DIE HET EEN UITDAGING LIJKT OM

EEN COMMERCIËLE FUNCTIE 

TE HEBBEN BIJ DE RADIO?

E Power Audiosales, gevestigd in Breukelen, is de landelijke 
verkoopmaatschappij van 12 commerciële regionale radiozenders 

en de landelijke radiostations Arrow Classic Rock, KINK en 
Groot Nieuws Radio. 

Tevens doen wij de verkoop van reclamezendtijd voor meer dan 
50 internetradiostations. 

Ter ondersteuning van de afdeling Marketing & Sales
zoeken wij een ‘creatieve, commercieel denkende duizendpoot’.

Wij zijn een klein bedrijf waardoor je een breed takenpakket hebt.

Ga je graag met klanten om, heb je kennis van social media,
vindt je het leuk om mee te denken hoe we commerciële

uitdagingen tot een succes kunnen maken, dan ben jij onze V / M.
 

au d io    s a l e s
P WERE O

Als deze baan je een leuke en interessante nieuwe uitdaging lijkt,
stuur dan je motivatie en je CV naar jan.lagrouw@epowersales.nl.

Meer informatie over ons bedrijf vind je op onze website
www.epowersales.nl.

  

MEDEWERKER 
SALES- & MARKETING

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Voorproefje voor pasen
Chocolade

Advokaat tulband
Deze week van € 12,25

voor € 9,95
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  
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Foto van de Week

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

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

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

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

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

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

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

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN

Het noordelijkste punt van Wijdemeren: het Hinderdameiland (Wijdemeren van Boven, Marco vd Roest)



AGV.NL/VERKIEZINGEN

De waterschappen maken keuzes over hoe we in ons land omgaan 
met het water. Om de mens te beschermen tegen het water en 
het water te beschermen tegen de mens. Wat we doen voor het 
behoud van natuur. En wat we doen zodat we van ons water kunnen 
genieten. De keuzes die we maken hebben gevolgen voor de 
toekomst van ons water. Om te bepalen waar we, met de door jou 
betaalde waterschapsbelasting, in inveasteren is het dus belangrijk 
om te weten wat voor jóú belangrijk is.

Laat je stem horen tijdens de waterschapsverkiezingen op  
15 maart 2023. Daar bepalen we samen de toekomst van ons water.

MEER INFO?

agv.nl/verkiezingen  
Informatie over de taken 
van het waterschap en 
wat er te kiezen valt. 

Vul de stemhulp in!  
Ga naar agv.mijnstem.nl 

HOE ZIE JIJ  
DE TOEKOMST
VAN ONS  
WATER?

Amstel, GooiAmstel, Gooi
en Vechten Vecht



Wist u dat... Wie mag stemmen?

Volgende week is het zover. Op woensdag 15 maart kunt 
u stemmen voor de Provinciale Staten Noord-Holland en 
het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. 

Burgemeester Crys Larson: “Deze ver-

kiezingen zijn echt belangrijk! Zeker voor 

onze waterrijke en groene gemeente. 

De provincie gaat bijvoorbeeld over de 

wegen, openbaar vervoer, natuurgebie-

den en het wel/niet bouwen in en rond 

die gebieden. Het waterschap werkt in 

deze regio aan het verbeteren van de 

waterkwaliteit, houdt zich bezig met het 

waterpeil en het onderhoud van sluizen, 

dammen, stuwen en gemalen. Wilt u 

hierop invloed hebben? Laat dan van u 

horen en ga stemmen!”

Stemhulpen
De provincie Noord-Holland en het wa-

terschap Amstel, Gooi en Vecht hebben 

beide een stemhulp gemaakt. Weet u dus 

nog niet op wie u wilt stemmen? Doe dan 

de stemhulp. We hebben ze voor u ver-

zameld op www.wijdemeren.nl/stemhulp. 

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

stemmen? Dan heb je deze week post 

gekregen van de burgemeester. Neem 

deze kaart mee als je gaat stemmen 

en je krijgt van ons een set draadloze 

oordopjes. Zorg dat je er op tijd bij bent, 

want op=op! Zien we jou ook op één van 

de 13 stembureaus?

Provincial council and 
water authority elections 
On Wednesday 15 March elections for the provincial councils and water authorities will be held. By voting, you help determine who gets to 
decide on the plans for the province and water authority over the next four years. You already received one or two voting passes. 

Who can you vote for? 
On the websites of the province (www.noord-holland.nl) and water authority 

(www.agv.nl), you’ll fi nd information about the political parties and candidates 

participating in the elections. 

In the run-up to the elections a list of candidates will be sent to you at your home 

address. You can read about the candidates’ plans on their parties’ websites.

What do you need in order to vote? 
•  Your voting passes. You already have received your voting pass(es) in the post.

•  Proof of identity. The following are considered valid proof of ID: all passports, identity 

cards and driving licences from EU countries and from Iceland, Liechtenstein and 

Norway; a passport or identity card from Switzerland or a document proving your

residence permit issued by the Netherlands. If your identity document has expired, the 

expiry date must be less than fi ve years ago. 

If one of your voting passes is lost or damaged, please contact us and request a new 

one. This can be done in writing up to Friday 10 March or in person at our municipal 

offi  ce until Tuesday 14 March at 12.00 PM.

If you are unable to get to the polling station, you can authorise someone else to vote 

for you. You can do this by transferring your voting pass(es) to them. Therefore you fi ll 

in the back of your voting pass(es). Give your voting pass(es) to the person you would 

like to vote for you. You should also give this person a copy of your identity document. 

This can also be a photo taken on your mobile phone or tablet. Make sure that the 

information can be clearly read.

Kom stemmen 
op Fort Kijkuit! 

Kom stemmen 
in Fort Kijkuit! 

#laatvanjehoren

Provinciale Staten: 

• U bent op 15 maart 2023 18 jaar of ouder.

• U hebt de Nederlandse nationaliteit.

Waterschap:

• U bent op 15 maart 2023 18 jaar of ouder.

• U hebt de Nederlandse nationaliteit, 
bent EU-burger of hebt een geldige 
verblijfsvergunning.

• Er 23 partijen meedoen aan de 
Provinciale Statenverkiezingen 
en 11 partijen aan de 
waterschapsverkiezingen?

• Er 142 vrijwilligers meehelpen op 
de stembureaus en bij het tellen. 

• Er 299 18-jarigen voor het 
eerst mogen stemmen bij 
deze verkiezingen?

@gemwijdemeren/GemeenteWijdemeren /gemeentewijdemerenVolg ons ook op: www.wijdemeren.nl

Wijdemeren
Verkiezingsspecial8 maart 2023

LAAT VAN 
JE HOREN
VERKIEZINGEN 
PROVINCIALE STATEN 
& WATERSCHAPPEN

15 MAART 2023

Nog geen idee op 
wie u gaat stemmen?

Doe de 
stemhulp via 
de QR-code!



Wijdemeren
Verkiezingsspecial

Wat doet de provincie?

Wat doet het waterschap?

De Provinciale Staten beslissen bijvoorbeeld over:

Het bestuur van een waterschap beslist bijvoorbeeld over:

• De provincie maakt dijken hoger om 

te zorgen dat er geen overstromingen 

komen. De provincies doen dit 

samen met de waterschappen. 

Samen zorgen ze ook voor gezond 

zwemwater in meren en plassen.

• De provincie zorgt ook voor 

natuurgebieden.

• Gaan we van tevoren iets doen 

tegen droogte en wateroverlast?

• Of repareren we achteraf de schade?

• Rij je wel eens over een N-weg? 

De provincie zorgt voor deze 

provinciale wegen.

• Gaan we hogere dijken bouwen?

• Of geven we meer ruimte 

aan het water?

• De provincie regelt dat er bussen 

rijden tussen gemeenten en waar de 

bushaltes zijn. 

• Maken we water in meren en 

rivieren extra schoon, zodat je 

erin kunt zwemmen?

• Of is minder schoon ook goed?

• De Provinciale Staten beslissen 

waar bedrijven, woningen, wegen 

en natuurgebieden komen.

• De Provinciale Staten bepalen waar 

boeren een bedrijf mogen starten. 

En maken regels waar boeren zich 

aan moeten houden.

• De Provinciale Staten bepalen 

waar windmolens mogen komen.

• Gaan we minder door de 

gootsteen spoelen?

• Of meer belastinggeld uitgeven aan 

het schoonmaken van rioolwater?

NATUUR
EN WATER

DROOGTE EN 
WATEROVERLAST

PROVINCIALE 
WEGEN

HOGERE 
DIJKEN

REIZEN 
MET DE BUS

SCHOON 
WATER

RUIMTE: 
WAT KOMT WAAR

RIOOLWATER

 Investeren in openbaar 
vervoer of in autowegen?

Meer ruimte voor natuur
of voor recreatie en toerisme?

Nog geen idee op wie u gaat stemmen? Check de stemhulpen via de QR-code.

LAAT VAN 
JE HOREN
VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN 
& WATERSCHAPPEN

15 MAART 2023



Wijdemeren
Verkiezingsspecial

Op woensdag 15 maart kunt u op 13 locaties uw stem uitbrengen.

Speciaal voor deze verkiezingen openen we een bijzonder stembureau op Fort Kijkuit. 
Wie wil er nu niet stemmen op zo’n bijzondere locatie?

Hier kunt u stemmen

Geopend van 7.30 tot 21.00 uur. 

Bijzondere stemlocatie
geopend van 9.30 tot 17.30 uur.

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

Stemlocaties 

Kom stemmen in UNESCO Werelderfgoed!

’s-Graveland
1 Hervormde Kerk, Noordereinde 14

Kortenhoef
2 Cultureel Centrum De Blinker, Parklaan 5

3 Sporthal de Fuik, Zuidsingel 56

4 De Oude School, Kortenhoefsedijk 145

Ankeveen
5 ASV Sportcomplex, Stichts End 19-B

Loosdrecht
6  Gemeentehuis Wijdemeren, Rading 1

7 Sportzaal Eikenrode, Laan van Eikenrode 49

8 Bibliotheek Gooi en Meer, Tjalk 41

9   Cultureel Centrum Lichtbaken, 

Oud-Loosdrechtsedijk 230

Nederhorst den Berg
10 VV Nederhorst, Platanenlaan 1

11 De Bergplaats, Kerkstraat 7

12 Sporthal De Blijk, Blijklaan 3

Bijzondere stemlocatie 

Kortenhoef
13   Fort Kijkuit, Gabrielweg 6, Kortenhoef

BreukeleveenBreukeleveenBreukeleveen

Loosdrecht

Kortenhoef

Nederhorst
den Berg

AnkeveenAnkeveen
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1

313
2

7
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Tijdens de verkiezingen voor de 

Provinciale Staten en de Waterschappen 

opent Fort Kijkuit haar deuren voor 

iedereen die in Wijdemeren mag 

stemmen. Op dit fort, dat hoort bij de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie, kunt u 

niet alleen stemmen, maar er staat 

ook een fortengids klaar om u rond te 

leiden over dit culturele erfgoed. 

Dit unieke stembureau is geopend van 

9.30 tot 17.30 uur. De rondleidingen 

worden gegeven van 10.00 tot 12.00 

uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Speciaal 

voor kinderen is er een fotobingo: een 

leuke manier om het fort beter te leren 

kennen.

Copyright: 
Natuurmonumenten



GA NAAR HET STEMBUREAU 

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de 

verkiezingen. Neem uw stempas(sen) en 

identiteitsbewijs (rijbewijs, identiteitskaart, 

paspoort) mee. U mag stemmen bij ieder 

stembureau in de gemeente. De meeste 

stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 uur. 

Behalve het bijzondere stembureau in Fort 

Kijkuit. Die is open van 9.30 tot 17.30 uur.

Hoe kan ik stemmen?

STEMPAS

U heeft per post  1 of 2 stempassen gekregen. 

Een week voor de verkiezingen ontvangt u de 

kandidatenlijsten. 

KIES EEN POLITIEKE PARTIJ 

Op de kandidatenlijsten staat welke partijen 

meedoen aan de verkiezingen. Stemhulp 

nodig? Ga naar www.wijdemeren.nl/stemhulp.

LEVER DE STEMPAS IN 

Op het stembureau levert u de stempas(sen) 

in. Na de controle van uw stempas(sen) krijgt 

u een stembiljet met alle politieke partijen en 

kandidaten.

STEMMEN! 

In het stemhokje maakt u het hokje rood van de 

kandidaat waarop u wilt stemmen. Uw stem is 

alleen geldig als er één hokje rood is gemaakt. 

Er mag niets anders op geschreven worden. 

Foutje gemaakt? Vraag een nieuw stembiljet. 

Het stembiljet stopt u vervolgens in de stembus.

DE UITSLAG 

Na negen uur ’s avonds worden alle stemmen 

op partijniveau geteld. De voorlopige uitslag 

maken we bekend via www.wijdemeren.nl. Op 

donderdag 16 maart worden de stemmen voor 

de verschillende kandidaten geteld. 

U mag dan iemand anders uit Wijdemeren vragen om te stemmen. 

Hiervoor moet u drie dingen doen:

1. Vul de achterkant van de stempas in.

2. Zet samen met de andere persoon een handtekening.

3. Geef aan die persoon uw stempas en een kopie van uw 

identiteitsbewijs mee. 

U heeft 1 of 2 stempassen thuis gestuurd gekregen. 

Deze pas(sen) neemt u mee als u gaat stemmen. 

Bent u een stempas kwijtgeraakt of heeft u geen stempas(sen) 

ontvangen? Vraag uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 online een 

nieuwe stempas aan via www.wijdemeren.nl/stempas. U kunt 

ook een nieuwe stempas aanvragen bij de afdeling Burgerzaken 

in het gemeentehuis. Doe dit uiterlijk dinsdag 14 maart, 12.00 

uur. Neem uw identiteitsbewijs mee. 

Zelf niet stemmen? Stempas kwijt?

Wijdemeren
Verkiezingsspecial



Woensdag

8
maart

Vrĳ dag

10
maart

Donderdag

9
maart

Zaterdag

11
maart

Dinsdag

14
maart

Woensdag

15
maart

✔ 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!*

Stressless® Paris

GRATIS 
PARKEREN
direct voor 

de deur!

Kom langs 
en begin het 
nieuwe jaar
comfortabel!

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

Easysit D83

Easysit S80

Easysit D400Easysit D62D62

Easysit D64 Easysit DS703

Easysit B80
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Lindelaan 8 te Loosdrecht  
ariedekloetuitvaartverzorging.nl 24 uur per dag bereikbaar

06 1035 8100

Uitvaartzorg
        vanuit het hart

UITVAARTVERZORGING

Overleden op donderdag 23 februari 2023

Drs. Ria Jaarsma

Maria Francisca Buijserd
weduwe van Piet Jaarsma

Geboren op 19 juni 1942

Feministe/socialiste/onderwijskundige
grafisch ontwerpster/uitgeefster/onderzoekster/

zelfstandig ondernemer

Voor de Partij van de Arbeid
1974-1975 lid Gemeenteraad van Nederhorst den Berg
1975-1987 lid Provinciale Staten van Noord-Holland

1987-2003 lid Eerste Kamer der Staten-Generaal

En dat was het dan… Bedankt allemaal!

De crematie heeft in stilte plaatsgevonden.

Gehuwd geweest met Martha Schol ✝

Echtgenoot van Kasia Kotlarczyk

Vader en opa van

✰ Duivendrecht,
13 januari 1947

✝ Feanwâlden,
22 februari 2023

Bert-Jan, Floris, Sarah
Gerlies en Léon,
     Lotte & Bryan, Marleen
Nienke en Sander,
     Bas, Esmee

OverledenOverleden

Dick van Wichen

Visbuursterweg 4, 9145 RJ Ternaard
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Ankeveen:
Nederhorst den Berg:

Terschelling:

FAMILIEBERICHTEN

Op haar tijd, doch voor ons onverwacht, 
is overleden onze moeder, schoonmoeder, 

oma en overgrootoma

Johanna Tammer - Jung
Hannie

echtgenote van Cor Groen †

* Potzneusiedl,   † Nederhorst den Berg, 
22 mei 1929  4 maart 2023

Erwin † en AngelineErwin † en Angeline
    Floor
        Elianyse, Benion        Elianyse, Benion
    Andor

Anita en Ben
    Daphne
        Niamh

Onze grote dankbaarheid gaat uit naar de Onze grote dankbaarheid gaat uit naar de 
medewerkers van verzorgingshuis De Kuijer voor medewerkers van verzorgingshuis De Kuijer voor 
hun liefdevolle zorg voor onze moeder.hun liefdevolle zorg voor onze moeder.

Het informele afscheid van Hannie - inclusief de 
condoleance - vindt plaats op maandag 13 maart 
om 14.30 uur (de deur is geopend vanaf 14.00 uur)
in ‘De Einder’ van crematorium Hilversum, 
Kolhornseweg 13. 

Hannie hield van bloemen. 
We vinden het fijn als iedereen 3 onverpakte 

roze bloemen meebrengt.

Correspondentieadres:
In Memoriam Uitvaarten
T.a.v. Anita Groen
Postbus 265, 1380 AG  Weesp

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of

035-6566623

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar

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

Weesp. Tel. 0294-418722

MET NAALD EN DRAAD
voor al uw gordijnen en

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of

woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende

offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Linda Fine, uw kapster 
aan huis. 

Kortenhoef en omstreken.
Voor meer info;

www.thuiskapsterlinda.nl
0645244533

Voor al Uw schilderwerk 
Binnen buiten PMC Weesp

30jaar ervaring altijd
Vrijblijvende offerte
info 0653148137

MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Ontspanningsmassage 

DUO-massage /Hotstone 
Atlas-/Lumbaalmassage 

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.

1 op de 3 
vrouwen 

krijgt 
dementie

stopdementie.nu
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1244 met Vergeet-me-niet Menu
€ 10.000 voor Alzheimer

Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
Vorige week stond alles in 
restaurant 1244 in het te-
ken van ‘Vergeet-me-niet’. 
Uitbater Thom Klarenbeek 
en z’n crew deden mee aan 
de actieweek voor demen-
tie. De hele week serveer-
den ze speciale Vergeet 
-me- Niet- menu’s, waarvan 
per maaltijd 5 euro aan de 
Alzheimer Stichting werd 
gedoneerd. De week werd 
afgesloten met een Onrus-
tige muzikale middag en 
een veiling voor dit goede 
doel.

De aanleiding is dat Rob van 
Bastelaar, de bonusvader 
van Thom, al op jonge leeftijd 
(61) te maken heeft met deze 

ziekte. Velen kennen Rob 
wellicht van het Tv-program-
ma ‘Restaurant Misverstand’ 
met chef-kok   Ron   Blaauw   
(en  Johnny de Mol) waarin 
Rob in seizoen-2 figureerde. 
Op dit moment werkt Rob drie 
dagen per week als vrijwilli-
ger bij Natuurmonumenten. 
“Het is vooral belangrijk dat 
er meer begrip en onderzoek 
komt naar deze steeds meer 
voorkomende ziekte”, vertelt 
Monique van Esch, de partner 
van Rob. Ze verspilden ruim 2 
jaar met een zoektocht naar 
de juiste diagnose. “Gevoels-
matig voelden we al aan dat 
het geen burn-out of depressie 
was, maar voor je zover bent.”

Menu
Het streven was om 1244 euro 
binnen te halen. Het viergang-  

enmenu bestond uit carpaccio 
zalm, een knolselderij soepje, 
entrecote met rode wijnsaus 
met als dessert gepocheerde 
peer met chocosaus. Het wa-
ter loopt je in de mond. Bij het 
afrekenen was er voor iedere 
gast een kleurig vergeet-mij-
niet-plantje om deze mooie 
geste in gedachten mee te 
nemen.

Afsluiting
De actie van 1244 liep als een 
trein. De menu’s vlogen over 
tafel. Op zondagmiddag was 
de feestelijke afsluiting met 
een optreden van het muzi-
kale zangduo Amanda & Ilona 
uit Twello. Daarna was er een 
veiling. De 16 kavels van vei-
lingmeesters Wim Reymerink 
en Gé Leurs vonden gretig af-
trek. De stemming zat er goed 

in, een paella-pan werd zelfs 
twee keer verkocht en de schil-
derijen van de jong- demente-
renden van Misverstand gin-
gen ook vlot onder de hamer. 
Uiteindelijk was de opbrengst 
van de maaltijden en de vei-
ling 9250 euro. Een anonieme 
gever verhoogde het bedrag 
naar € 10.000. Ontroerend dat 

zoveel mensen wat over heb-
ben voor hun dementerende 
medemens, dat gaf de gasten 
van 1244 een super-positief 
gevoel.

Foto: Wilma en Rob openden 
de Vergeet-me-niet Week

   

Leurs   
Hoveniers

WIJDEMEREN
Deze week op de tweede 
woensdag van de maand is er 
weer een nieuwe aflevering te 
zien van de serie ‘Geef me de 
5’ waar ondernemers uit Wij-
demeren meer vertellen over 
hun bedrijf én over zichzelf. 
In deze aflevering zijn Koen 

Leurs en Leonie Snoek van 
Leurs Hoveniers uit Neder-
horst Den Berg aan het woord, 
zij hebben anderhalf jaar gele-
den het bedrijf overgenomen 
van Gé, de vader van Koen en 
zijn met talloze mooie projec-
ten aan de slag. Wil je meer 
weten over de jonge onder-
nemers achter dit bekende 
familiebedrijf, bekijk dan de 
aflevering op ‘www.onderne-
mendwijdemeren.nl’.

   

Kom kennismaken met de Rotary club
WIJDEMEREN
Rotary club Wijdemeren 
nodigt geïnteresseerden 
uit tijdens de landelijke 
Week van de Open Club-
bijeenkomsten op maan-
dagavond 27 maart en/
of 3 april. Met onze open 
clubbijeenkomst willen we 
mensen op een laagdrem-
pelige manier kennis laten 
maken met Rotary en laten 
zien dat we geen ‘stoffige, 
oude herenclub’ zijn! Inte-
gendeel!

De doelstelling van Rotary 
komt kernachtig tot uitdruk-

king in haar lijfspreuk ‘Service 
above Self’. Bij Rotary doen 
we dat actief en maken we dat 
samen zichtbaar. Wij zijn ‘Peo-
ple of Action’. Iets van jezelf 
geven, dienstbaar zijn. Wij zet-
ten ons in voor goede doelen 
in de gemeente Wijdemeren, 
maar ook ver daarbuiten. Ro-
tary is een internationale or-
ganisatie. In bijna alle landen 
ter wereld vind je Rotaryclubs. 
Samen met andere clubs reali-
seren Rotarians internationale 
projecten om de grootste uit-
dagingen van onze tijd aan te 
pakken.

We wisselen onze profes-
sionele kennis uit, vertellen 
over ons vak en luisteren 
naar interessante en veelzij-
dige presentaties tijdens onze 
clubbijeenkomsten. Op het 
persoonlijke vlak zijn we een 
waardevol klankbord voor el-
kaar. Lid zijn van Rotary ver-
rijkt je leven: je helpt actief 
mee om het verschil te maken 
en je sluit vriendschappen 
voor het leven.

Open clubbijeenkomst
Je bent van harte welkom op 
onze open clubbijeenkomsten. 
De ontvangst is om 18.15 uur 

in het Spieghelhuys, Dammer-
weg 3 te Nederhorst den Berg. 
We laten je graag kennisma-
ken met Rotary en hebben 
daarnaast ook interessante 
sprekers. Op 27 maart zal 
Daphne de Bakker spreken 
over Uitvaartbegeleiding en op 
3 april zal Danny Riekerk een 
presentatie geven over het 
werk van het Leger des Heils.

Na de ontvangst (met drank-
je), eten we (zoals altijd) ge-
zamenlijk een eenvoudige 
maaltijd, waarna de presen-
tatie begint. De kosten voor 
eten/koffie/drankje bedragen 

20 euro all-in. De bijeenkomst 
is om 20.30 uur afgelopen. 
Aanmelden voor een of beide 
avonden kan tot 24 maart via: 
aanmelden@rotarywijdeme-
ren.nl.

Meer informatie over Rotary 
kun je vinden op 
www.rotary.nl.
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Steun Dana en help diabetes de  
wereld uit
NEDERHORST DEN BERG
Voetballen, rennen, en lek-
ker buitenspelen. Dana 
Keizer (9) bruist van ener-
gie. Op het eerste oog is 
er niks bijzonders. Dana is 
een enthousiaste leerling 
van groep zes van de Jo-
zefschool en Thuizbij. Toch 
weten de juffen, meesters 
en kinderen dat als er op 
school wat gegeten wordt, 
Dana even moet opletten. 
Er zijn weliswaar geen be-
perkingen voor wat Dana 
mag eten, maar de hoeveel-
heid koolhydraten is wel 
bepalend voor de hoeveel-
heid insuline die ingespo-
ten moet worden.

Op tweejarige leeftijd werd er 
bij Dana diabetes type-I gecon-
stateerd. En dat was een gro-
te schrik. Ze belandde op de 
Intensive Care, dankzij goede 
medische zorg kwam Dana er 
weer bovenop. Door het zie-
kenhuis werden Dana en haar 
ouders Nancy en Edwin inten-
sief begeleid in de nazorg voor 
het leren leven met Dana’s 
diabetes. Met hulp van een 
pompje en sensor die Dana bij 
zich draagt wordt continue haar 
suikerspiegel bewaakt en de in-
suline toename bepaald. Hier-
door kan Dana een zo normaal 
mogelijk leven leiden. “Laatst 
mocht ik zelfs invallen bij een 
voetbalteam met oudere kin-
deren,” vertelt Dana trots. Ze 
is gek op voetbal, maar paard-
rijden lijkt haar ook heel leuk. 
Het gaat goed met Dana, maar 
haar ouders kijken ook voor-
uit. “Over een paar jaar gaat 
Dana naar het voortgezet on-
derwijs, dan gaan dingen toch 
weer anders. Als ouders kom je 
uiteindelijk steeds meer op af-

stand en ook dan willen we dat 
het goed blijft gaan met Dana,” 
zegt moeder Nancy. “Het liefst 
wil je dat diabetes de wereld 
uitgaat, of dat de medische we-
tenschap iets vindt waarmee de 
ziekte nog beter te beheersen 
valt. Op dit moment is genezing 
niet mogelijk, maar de vooruit-
zichten zijn positief. Het gaat 
niet alleen om Dana, het geldt 
natuurlijk voor alle mensen die 
getroffen worden door de ziek-
te diabetes. Om dat voor elkaar 
te krijgen is geld nodig voor on-
derzoek.” Veel geld!

Doe mee op 19 maart
Dana en haar ouders vinden 
het dan ook een geweldig initi-
atief van Thuizbij Kinderopvang 
en de Bergse Runners om de 
Kidsrun van de Arens Spiegel-
plasloop op zondag 19 maart 

geheel in het teken te stellen 
van de strijd tegen diabetes. 
“We willen alle ouders, familie, 
vrienden, kennissen en buren 
uit Nederhorst den Berg en om-
geving oproepen om deelne-
mers aan de Kidsrun te spon-
soren met een gulle bijdrage”, 
laat Chântal van Thuizbij we-
ten. “We hopen dat de Bergse 
scholen en sportverenigingen 
dan ook massaal vertegen-
woordigd zijn bij de Thuizbij Ki-
dsrun. Iedereen kan meedoen 
in zijn eigen tempo, winnen is 
meedoen!” De sponsorbijdrage 
kan via onderstaande QR-co-
de worden overgemaakt. Sa-
men helpen we diabetes de 
wereld uit. Steun Dana, steun 
de strijd tegen diabetes. Meer 
info: www.spiegelplasloop.nl. 
Zondag 19 maart Arens Spie-
gelplasloop.

Te Huur 

 
Cannenburgerweg 63-K, Ankeveen  

Op bedrijventerrein ‘de Slenk’ op besloten terrein gelegen 
245 m2 bedrijfsruimte   

begane grond (170 m2) en verdieping (75 m2). 
 
 

Huurprijs € 1.500,00 per maand.  
exclusief btw, servicekosten, elektra en water 

  

 

 

Cannenburgerweg 63-A1 
1244 RH Ankeveen 

035-6550958 
stomphorstvastgoed@live.nl 

Meer info op: www.stomphorstvastgoed.nl 

•
•
•

•
•
•
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VV Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Het eerste elftal leed za-
terdag zijn 4e nederlaag 
op rij, nu thuis in de derby 
tegen de Vecht (0-2).

De nog met enkele invallers 
spelende thuisclub en de gas-
ten uit Loenen hielden elkaar 
het eerste kwartier in even-
wicht. De eerste kans was 
voor de thuisclub. In de 16e 
minuut probeerde Job van 
Wijk vanaf de middenlijn de 
te ver voor zijn doel staande 
keeper te verschalken, maar 
de bal ging naast het doel. 
De verdere eerste helft was 
voor de thuisclub en De Vecht 
kwam nauwelijks bij het doel 
van de thuisclub. In de 28e 

minuut een pass van Job op 
Justin Wessels, die vrij voor 
de keeper te slap inschoot. 
Vijf minuten later een combi-
natie tussen Steven Stijvers 
en Job van Wijk, de laatste 
zag zijn schot van dichtbij 
over gaan. In de 35e minuut 
wederom een kans voor de 
thuisclub, maar Justin tikte 
de bal langs de keeper en het 
doel. Het scoren bleek we-
derom de achilleshiel van de 
thuisclub en een paar minuten 
voor rust viel toch de goal aan 
de andere kant. Uit een cor-
ner kon een aanvaller geheel 
vrijstaand de bal inkoppen (0-
1)

Na rust leek Nederhorst wel 

sterker, maar de felheid ont-
brak deze keer in de formatie 
van Remco Sint. Tot vele kan-
sen kwam men niet meer en 
de gasten verdedigden met 
minimaal vijf man en kwamen 
slechts sporadisch op de helft 
van Nederhorst. Justin Wes-
sels kreeg nog een kansje en 
ook Job van Wijk stuitte van 
dichtbij op de keeper. In de 
90e minuut viel bij een uitval 
de beslissing. De thuisclub 
was ver opgedrongen en de 
vecht profiteerde van de vrij-
heid (0-2). Volgende week 
wacht Nederhorst de lastige 
klus tegen SV ’s-Graveland 
uit. Voor meer info www.vvn-
derhorst.org of facebook.

   

S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S-GRAVELAND
Het eerste kwam wel in 
actie en kwam tot de volle 
winst tegen Forza Almere. 
Maar dat ging bepaald niet 
makkelijk. Bewonderings-
waardig was wel dat het 
elftal tot de allerlaatste se-
conden van de wedstrijd 
bleef strijden om de vroeg 
in de eerste helft opgelo-
pen 2-0 ongedaan te ma-
ken. En dat lukte dus door 
een doelpunt van invaller 
en JO19-1 speler Jort Zwa-
german en twee benutte 
penalty’s van Twan Roor-
da in blessuretijd. Een uit-
gebreid verslag op www.
svsgraveland.nl. Volgende 
week speelt het thuis te-
gen VV Nederhorst.

Het 2e hield koploper Zee-

burgia in de eerste helft op 
0-0 en was in de tweede helft 
onfortuinlijk toen het met door 
een blessure 10 man kwam te 
staan, net nadat het drie keer 
had gewisseld. De Amster-
dammers wonnen uiteindelijk 
met 2-0. Gestimuleerd door 
en gestoken in nieuwe shirts 
van sponsor Rijschool Dokter 
won het 4e van Victoria 3 (2-
1). Ook het 5e won zijn thuis-
wedstrijd. Eemnes 4 werd met 
6-2 verslagen. Overtuigend 
was ook de overwinning van 
023 tegen BVV ‘31: 3-0.

Door twee doelpunten van 
Kaylee Stoops zette VR1 
Ouderkerk in de eerste helft 
op achterstand. De gasten 
kwamen terug tot 2-1, maar 
daar bleef het bij. Door een 
1-5 overwinning in Huizen op 

SVO HZM’22 blijft VR3 onge-
slagen en is het de trotse kop-
loper in haar competitie.

Voor volgend seizoen heeft 
de vereniging overeenstem-
ming bereikt met Jaap Hof-
man als nieuwe hoofdtrainer 
voor de vrouwenselectie. 
Hij is momenteel trainer van 
Eemdijk 2 (mannen) en wordt 
bij ’s-Graveland de opvolger 
van Herman Blankenberg.

In maart organiseren we weer 
clinics op de basisscholen. 
Bedoeld om het bewegen 
te stimuleren, maar ook ter 
voorbereiding op het School-
voetbaltoernooi. Schoolteams 
kunnen ook trainen op ons 
complex. Voor het hoe en 
wanneer: mail met verenings-
manager@svsgraveland.nl

   

Onderwater hockey iets voor jou?
REGIO
Ben jij 11 jaar en ouder en 
hou je wel van een uitda-
ging?

Kom dan naar onze Open Da-
gen: Gooise Onderwatersport 
Vereniging. Onze Open Da-
gen zijn op 18 en 25 maart in 
het Sportfondsenbad te Bus-
sum, Struikheiweg 14. Meer 
info: www.gov-bussum.nl.

Eerste prijs voor    
Daniël Verweij
NEDERHORST DEN BERG
Zondag 26 februari was de 
laatste van de 3 schaats-
wedstrijden van dit sei-
zoen, voor de jeugd die 
wekelijks lest op de Jaap 
Edenbaan.

Vanuit schaatsvereniging de 
5 Dorpen reden Felix, Daniel, 

Rubye en Floortje mee op de 
100 en 300 meter. Na afloop 
mocht Daniël Verweij uit Ne-
derhorst den Berg de 1e prijs 
in ontvangst als nemen als 
beste rijder van dit schaats-
seizoen in de categorie jon-
gens cat c t/m f. Daniël van 
harte gefeliciteerd!

   

ASV ’65 Nieuws
ANKEVEEN
“We waren van plan om 
Hertha het vuur aan de 
schenen te leggen, helaas 
valt onze keeper binnen 
2 minuten al uit met een 
heupblessure. Dit kwam 
de rust en stabiliteit niet 
te goede want door 2 per-
soonlijke fouten gaat het 
binnen 20 minuten twee 
keer mis in de verdediging 
en staan we 0-2 achter”, 
vat trainer Yoeri Tol de 
wedstrijd ASV- Hertha sa-
men. Die de Ankeveners 
met 2-3 verloren.

Door een schitterende ac-
tie en voorzet van spits Felix 
Yorks werd de bal panklaar 
gelegd voor Sherrick Krind 
die van dichtbij kon binnentik-
ken. Hierdoor kwam ASV te-
rug in de wedstrijd. Vlak voor 
rust kregen Tols spelers een 
domper te verwerken, doordat 
Hertha vanuit de scrimmage 
de bal van dichtbij weet bin-
nen te werken 1-3.

Het strijdplan na de pauze 
was om ‘hoog druk te zetten 
en waar mogelijk de diepte 
zoeken om op die manier de 

aansluitende treffer snel af te 
dwingen’. Dit plan lukte eigen-
lijk heel goed, volgens Tol.

Uiteindelijk komen de groen-
witten in de 70e minuut via 
een penalty door de koelbloe-
dige Philip Halfhide verdiend 
terug in de wedstrijd (2-3). 
“De laatste 20 minuten gaven 
we 200% gas”, aldus de trai-
ner.

“Mede doordat we steeds 
meer risico namen en omdat 
de Vinkeveners geen koeken-
bakkers zijn, kwamen ze er 
logischerwijs ook regelmatig 
heel gevaarlijk uit.” De 3-3 
hing echt in de lucht maar met 
veel kunst en vliegwerk en 
een aantal vreemde beslis-
singen van de scheidsrechter 
bleef het helaas 2-3.

Op basis van de 2e helft was 
een gelijkspel zeker verdiend 
geweest, mede door de enor-
me werklust. Yoeri Tol: “Dat 
geeft deze nederlaag tegen 
een hele goede ploeg toch 
een kleine beetje een zoe-
te nasmaak voor komende 
week.” Uit tegen Kockengen.
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Jantje Beton heeft uw hulp nodig
KORTENHOEF
In de week van 6 t/m 12 
maart wordt dit jaar weer 
de landelijke Jantje Beton- 
collecte gehouden. Jantje 
Beton is hét goede doel dat 
zich samen met kinderen 
en jongeren inzet voor meer 
en uitdagender speelruimte 
en meer speelkansen.

Scouting Klaas Toxopeus gaat 

samen met ruim 40.000 ande-
re vrijwilligers geld inzamelen, 
zodat meer kinderen meer bui-
ten kunnen spelen. Dat is hard 
nodig, het zo belangrijk is voor 
de jeugd om samen buiten te 
kunnen spelen en gezamenlij-
ke activiteiten te doen.

Wist u dat 3 op de 10 kinderen 
nooit of slechts één keer per 
week buiten spelen? En dat dit 

voor kinderen met een handi-
cap vaak helemaal onmogelijk 
is. Wij vragen u om een vrijwil-
lige bijdrage. Met uw bijdrage 
ondersteunt u landelijk Jantje 
Beton en lokaal Scouting Klaas 
Toxopeus in Wijdemeren.

De QR- code aan de rechter-
zijde kunt u gebruiken om een 
bijdrage te storten. Gebruik 
hiervoor uw mobiele telefoon 

met app van de bank. Namens 
Jantje Beton danken wij u har-
telijk voor jullie bijdrage.

   

Help je mee met eerste tiny forest?
KORTENHOEF
Op zaterdag 18 maart van 
14.00-16.00 uur planten we 
de eerste tiny forest aan de 
Kwakel in Kortenhoef. Het 
veldje ligt voor de Scouting 
en het muziekverenigings-
gebouw. Een tiny forest is 
een bos zo groot als een 
tennisveld.

Zo’n kleine wildernis is dicht 

begroeid met veel verschillen-
de bomen, en struiken. Hierin 
leven vlinders, vogels, kleine 
zoogdieren en insecten. Een 
tiny forest is goed voor de na-
tuur en de biodiversiteit. Bomen 
leveren zuurstof, zijn voedsel 
voor dieren en insecten boven 
en ook onder de grond. Bomen 
slaan CO2 op, kunnen veel wa-
ter vasthouden en zorgen voor 
koelte bij zomerse hitte. De 

jonge bomen staan in een tiny 
forest dicht bij elkaar, zo’n drie 
boompjes per m². Dit maakt het 
dertig keer meer begroeid dan 
een traditioneel geplant bos. 
Belangrijk is dat het bomen en 
struiken zijn die van oorsprong 
in Nederland voorkomen, ook 
wel inheems genoemd. De in-
heemse bomen hebben van-
wege hun groei en bloei de 
meeste waarde voor de wilde 

bijen, vlinders en andere soor-
ten insecten.

Jij kunt helpen door juist in-
heemse bomen in de tiny forest 
te zetten. Heb je jonge inheem-
se bomen – zaailingen – zoals 
berk, els, vlier en hazelnoot 
waar je een goede bestem-
ming voor zoekt? Breng plant-
goed en tuingereedschap zoals 
spade en schep mee naar de 

Kwakel. Heb je geen plantgoed 
maar wil je graag meehelpen? 
Iedereen is welkom! Er staat 
koffie, thee en lekkers klaar. 
Heb je ideeën voor andere 
plekken voor een tiny forest 
in de drie dorpen Kortenhoef, 
’s-Graveland of Ankeveen? 
Mail voor ideeën en informatie 
naar Liesbet Dirven (liesbet.dir-
ven@ziggo.nl)

   

Duurzame Dorpskwekers

Snoei
Door: Sijmen Brandsma
(Land- en Boschzigt)

Als vrolijk dansende mannetjes 
en vrouwtjes staan onze drui-
venstokken met hun scheuten 
omhoog te zwaaien. Hoera, de 
snoei is gedaan. 15 jaar gele-
den vonden we het zonde dat 
er in de ommuurde tuin van 
Hilverbeek alleen braam en 
berenklauw groeide, zodat we 
er een wijngaard hebben aan-
gelegd. Een heel project, want 
een wijngaard bleek toch heel 
iets anders dan een moestuin. 
Met vallen en opstaan en tel-
kens leren is er inmiddels een 

prachtige gaard ontstaan waar 
we trots op zijn. Iedere vrijdag-
ochtend is er een enthousiaste 
groep vrijwilligers en hulpboe-
ren aan het werk. Bladplukken, 
opbinden, trossen dunnen en 
natuurlijk het moeilijkst van al, 
het snoeien in de winter. Zo’n 
druif is eigenlijk een bosplant 
en wil hoog in een boom zijn 
druiven aan de vogels presen-
teren. Begrijpelijk maar voor 
ons lastig, daarom worden ze 
tot handzame hoogte terug ge-
snoeid. Ieder jaar groeien dan 
uit de kop weer nieuwe scheu-
ten. Die zwaaien nu nog vrolijk 
in de lucht maar worden in de 

komende weken naar links en 
rechts horizontaal gebogen. 
1 of 2 takken blijven verticaal 
tot na de laatste nachtvorst. 
Dat dan zijn de reserve takken 
mocht er tot 1 meter hoogte 
nog vorst komen. Dit klinkt sim-
pel maar is best ingewikkeld, 

want we willen graag dat zo`n 
druivenstok 60 jaar meegaat. 
Een wijngaard levert uiteraard 
ook wijn. Naast een witte en 
een ‘blush ook een mousse-
rende wijn, methode champa-
noise. Een feestelijke echte 
bubbelwijn. Ons terras is vanaf 

deze week weer open om een 
glaasje te proeven en de wijn 
is verkrijgbaar in onze winkel 
of bij de wijnwinkels van Il Di-
vino. Mocht je even terug wil-
len zwaaien naar deze vrolijke 
stokken, iedere vrijdagochtend 
staat de poort open!

   

Twee leuke activiteiten bij Natuurmonumenten
‘S- GRAVELAND
Op vrijdag 17 maart kunt u 
de krokussen op de ’s-Gra-
velandse buitenplaats Jagt-
lust van dichtbij bekijken. 
Deze wandeling met de 
boswachter duurt ander-
half uur (14:00 tot 15:30 
uur). En op zaterdag 18 
maart kunnen de kinderen 
een uilenbal uitpluizen. 
Deze kinderactiviteit in Be-
zoekerscentrum Gooi en 

Vechtstreek in ‘s-Graveland 
duurt 1 uur (14.00- 15.00 
uur).

Jagtlust
Ontdek buitenplaats Jagtlust 
waar natuur en cultuur sa-
mengaan. Tijdens deze wan-
deling staan de hoogtepunten 
centraal, bijvoorbeeld de ge-
schiedenis, de bewoners, bo-
men of planten. De historische 
‘s-Gravelandse Buitenplaatsen 

hebben elk hun eigen karakter. 
Leer ze allemaal kennen! Bij 
Jagtlust is geen parkeergele-
genheid; kom daarom zoveel 
mogelijk met de fiets. Even-
tueel kun je gebruik maken 
van de parkeergelegenheid bij 
buitenplaats Hilverbeek, Leeu-
wenlaan 5 in ‘s-Graveland. Het 
is dan ongeveer 10 minuten lo-
pen naar Jagtlust.

 

Uitpluizen die hap
Een uil eet kleine dieren zoals 
muizen en vogeltjes. Af en toe 
braakt hij een bal uit. Daarin 
zitten delen die hij niet kan ver-
teren: haren, botjes en sche-
deltjes. De boswachter weet 
hier alles van. Je krijgt je eigen 
uilenbal om uit te pluizen. Wat 
vind jij? Met behulp van een 
zoekkaart kom je erachter wat 
de uil gegeten heeft. Uitge-  
plozen? Plak wat je gevonden 

hebt op een kaartje en neem 
dat mee naar huis! Ga daarna 
gratis ravotten in de OERRR 
Speelnatuur of breng een be-
zoek aan restaurant Bramber-
gen.

Meer info: www.natuurmonu-
menten.nl/bcgooienvecht-
streek
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Bootjes bou-
wen bij de 
Spotjes
NEDERHORST DEN BERG
Op zaterdag 11 maart gaan 
de kinderen weer knutse-
len op de bovenverdieping 
van Kidswereld.

Het zonnetje schijnt op de eer-
ste bloemetjes in de tuin, de 
bomen staan met hun dikke 
knoppen ook te zonnebaden 
en op het water zie je al de 
eerste bootjes dobberen. Kort-
om we zijn heel blij met het 
voorjaar dat zich voorzichtig 
al laat zien. Het Spotjesteam 
heeft iets bedacht voor jullie 
waarin de lente goed zicht-
baar is, om vrolijk van te wor-
den. De knutselochtend start 
om 9.30 uur en eindigt weer 
om 11.30uur. De kosten zijn 
3 euro. Voor drinken en wat 
lekkers wordt gezorgd. Ton 
Keizer, onze vertrouwde foto-
graaf maakt er ook deze keer 
weer mooie foto’s van, die ou-
ders kunnen bekijken op de 
website: despotfabriek.nl. Als 
er kinderen zijn die niet gefo-
tografeerd mogen worden laat 
het ons dan weten, wij houden 
daar dan rekening mee.
   

Ouderenlunch
NEDERHORST DEN BERG
De gezamenlijke oude-
renbonden organiseren 
op dinsdag 21 maart een 
lunch voor senioren in de 
Bergplaats, Nederhorst 
den Berg.

De lunch begint om kwart over 
12, de zaal is open vanaf 12 
uur. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. U kunt zich aan-
melden bij Hans Barten, 0294 
25 75 68. Tot ziens!

De Russische ziel in het Oude Kerkje
KORTENHOEF
Op donderdag 23 maart is 
er om 20.15 uur een mu-
zikaal-literaire avond bij 
Kunst aan de Dijk. Een 
onweerstaanbare combi-
natie, het duo van violist 
Noé Inui en pianist Vassilis 
Varvaresos. Dit jaar keren 
zij terug naar het Oude 
Kerkje, in een bijzondere 
samenwerking met actrice 
en schrijfster Chiara Tis-
sen. Als actrice speelde ze 
bij vele gezelschappen.

Zo er al iets als een Russische 
ziel of stem bestaat, vinden we 
die in de kunst. In dit program-
ma hoort u een verscheiden-
heid aan stemmen. Van het 
zachtmoedige verhaal over de 
oude kok van Paustovski tot de 
aanklachten van Mandelstam, 
het Requiem van Achmatova 
en natuurlijk werk van hun gro-
te voorbeeld (en tevens ban-

neling in tsaristisch Rusland) 
Alexander Poesjkin. Wat deze 
schrijvers en dichters bindt is 
hun liefde voor hun land, niet 
te verwarren met het vaak mis-
bruikte begrip van vaderlands-
liefde. Het is verrassend hoe 
velen van hen door de eeuwen 
heen in tijden van ontbering en 
dictatuur hun vaderland niet 
hebben verlaten en bleven 
schrijven. Noé en Vassilis zul-

len in dit programma werken 
van Prokoviev en Roslavets 
ten gehore brengen, afgewis-
seld met verhalen en gedich-
ten, uitgesproken door Chiara 
Tissen.

Kaartverkoop
www.kunstaandedijk.nl; En-
treeprijs: 22,50 euro; Aan-
vangstijd is 20:15, Zaal is 30 
minuten voor aanvang open.

Aanmelden:
max. 14 dagen van tevoren; 
redactie@dunnebier.nl; redactie@dunnebier.nl; redactie@dunnebier.nl
alleen incidentele bijeenkom-
sten; geen commerciële
activiteiten; alleen voor
Wijdemeren.

08-03 20.00 Bewonersavond 
Horstermeer - Nera-gebouw

09-03 v.a. 19.30 Inloop 
nieuwbouw Meenthof De 
Blinker, Parklaan 5, K’hoef

09-03 19.30 Combi comm. 
Bestuur / Ruimte Gemeente-
huis, Rading 1, Ldr.

10-03 20.15 Viool- cello duo                                           
Jagthuis, Middenweg 88, NdB.

11-03 10-16 Open Dag Tasjes-
bibliotheek Dodaarslaan 16,
K’hoef

11-03 17.15 Reeën kijken, NM
Begraafplaats Beresteinseweg, Gr.

12-03 16.30 Funky Frizzle 
(Bultpop) Dillewijn, Ankeveen

15-03 Verkiezingen Prov. Sta-
ten/Watersch. Stemlokalen

16-03 19.30 Gemeenteraad                                           
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.

17-03 20.15 Altviool Wenting 
Kang Jagthuis, Middenweg 
88, NdB.

18-03 14-6 Planten Tiny Forest 
De Kwakel, scouting, K’hoef

19-03 12.15 KidzRun en Spie-
gelplasloop NdB

19-03 19-23 Benefietdiner 
Het Lichtbaken (€125) NH- 
kerk, Oud-Loosdr.dijk 22, Ldr.

22-03 19.30 Zonnepanelen
grote daken (ECW) De Boom-
gaard 2, ’s-Graveland

22-03 20.00 Blinker Café -3                                                  
De Blinker, Parklaan 5, K’hoef

23-03 20.15 Muzikaal- literaire
avond Rusland Oude Kerkje, 
K’hoef

27-03 18.15 Kennismaking
Rotary Club Spiegelhuys, NdB.

Agenda
WIJDEMEREN

DE OPHAALBRUG

De foto is in Nederhorst den Berg rond 1950 genomen. De bus naar Weesp 
staat aan de overkant stil bij de halte voor de kapperszaak van Weiler en ho-
tel-café restaurant ‘Den Berg’ van de Dames Bornhijm.

Links is de overdekte steiger te zien, waar voorheen ‘Vecht en Zaan’ aanlegde 
om vracht en passagiers aan boord te nemen of aan wal te brengen. Deze Loe-
nense firma (directeur Tober) bezat als laatste het monopolie voor Nederhorst 
den Berg op de dagelijkse beurtvaartverbinding met Amsterdam en Utrecht. 
Een van de schippers van ‘Vecht en Zaan’, Jaap Waag, woonde boven het 
oude gemeentehuis, precies tegenover deze steiger. Zijn vrouw, moeder Waag 
voor de jeugd, kon van bovenaf alles overzien. Zou een van de op de foto aan 
de Reevaart spelende kinderen te water zijn geraakt, dan was de redding on-
getwijfeld nabij geweest. Want moeder Waag zag alles, omdat ze altijd bij het 
raam zat. Als zoiets gebeurde, kwam ze gelijk in actie. Met een altijd beneden 
in de gang gereedstaande lange hark, heeft ze aardig wat al spelend te water 
geraakte dorpskinderen uit de Reevaart (iedereen zei de Vecht) gevist.
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15 maart
Loosdrecht

IKC-WereldWijs

Nederhorst Den Berg

Warinschool

Kortenhoef

De Regenboog

Onderdeel van 
Proceon Scholengroep

scholengroep

Maak 
kennis met 

onze scholen

Wij geloven in de kracht van samen leren en ontwikkelen. proceon.nl

9.00 tot 11.30 uur


