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 Onderzoek AZC bij NERA in Horstermeer
    Door: Herman Stuijver

    WIJDEMEREN
    Het Centraal Orgaan Asiel-
zoekers (COA) gaat in sa-
menwerking met Wijde-
meren de vestiging van 
een asielzoekerscentrum 
onderzoeken. Het gaat om 
de NERA-locatie aan de 
Radioweg in Nederhorst 
den Berg. Het onderzoek-
straject zal rond de zomer-
vakantie zijn afgerond. Wij-
demeren kan met het AZC 
een wezenlijke humanitaire 
bijdrage leveren aan de op-
vang van ontheemden en 
vluchtelingen.

    Op basis van deze eerste 
verkenningen wil het COA se-
mi-permanente wooneenhe-
den bouwen voor maximaal 
350 asielzoekers, gedurende 
een periode van 10 jaar. De 
doelgroep zal bestaan uit men-
sen vanuit de landelijk instroom 
en de overloop uit bestaande 
asielzoekerscentra. Als de uit-
komst van het onderzoek in juli 
positief is, zal het AZC op zijn 
vroegst in de lente van 2024 de 
deuren openen.

    Een AZC in Wijdemeren
    Wethouder Maarten Hoelscher 
geeft aan dat de noodzaak 

om opvanglocaties voor asiel-
zoekers te realiseren groot is. 
“Voor een gemeente zoals Wij-
demeren is het door de schaal-
grootte een lastige opgave om 
vluchtelingen of ontheemden 
te huisvesten. Met deze locatie 
komt er nu een kans iets te kun-
nen doen voor een groep zeer 
kwetsbare mensen. Het geeft 
voor ons de absolute door-
slag dat wij als gemeente een 
humanitaire bijdrage kunnen 
gaan leveren. De ontheemden 
die in Nederland aankloppen 
en de uitkomst van hun pro-
cedure afwachten, hebben al 
veel moeten doorstaan. Zij ver-
dienen een waardige opvang. 
Daar doen we het vooral voor.” 
Met een AZC kan Wijdemeren 
daarnaast voldoen aan de wet-
telijke taak, de opvangplicht die 
bij gemeenten is neergelegd.

    MET EERLIJKE INFO 
DRAAGKRACHT 

CREËREN 

    We hebben elkaar nodig
    De gemeente wil de tussenlig-
gende tijd gebruiken om alle 
belanghebbenden en buren 
intensief te informeren om zo 
met elkaar toe te werken naar 
een positief resultaat. “Luiste-
ren naar elkaar en ook eerlijk 
zijn, daarmee kunnen we ho-

pelijk overtuigend zijn”, voegt 
Hoelscher eraan toe. Er is een 
stappenplan. Met als eerste 
een bijeenkomst voor de om-
wonenden op donderdag 23 
maart. Dan wordt er ook een 
klankbordgroep geformeerd 
om te adviseren. Gevolgd door 
een openbare raadsvergade-
ring en een inloopavond. Bur-
gemeester Crys Larson: “We 

moeten goede gesprekken 
voeren, met extra aandacht 
voor veiligheid. Op die manier 
zoeken we naar draagkracht.”

    NERA-locatie
    Het voormalige radio-ont-
vangststation voldoet aan veel 
criteria van het COA en kan 
uitgebreid worden. Het heeft 
een unieke ligging, geschikt te 

maken gebouwen en een juiste 
bestemming. Wethouder Maar-
ten Hoelscher kan zich voor-
stellen dat inwoners zich afvra-
gen hoe het financieel mogelijk 
is nu Wijdemeren er zo slecht 
voor staat. Doch, kort samen-
gevat, komt het erop neer dat 
alle kosten worden betaald 
door het COA en het Rijk.   

      

Aanstaande zondag Spiegelplasloop.
Zien wij je bij de finish? 
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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.

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

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

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

BETROUWBAAR 
REISADVIES!

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

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
   Zo. 19 maart: 9.30 uur:
   J. Dresmé

    Vesperviering, zie
    Willibrordkerk
H. Antonius
   Zo. 19 maart: 9.30 uur:

     E. Kaak
   Wo. 22 maart: 9.30 uur:

     J. Dresmé
Wo. 22 maart: 19.30 uur:

     Liturgiegroep
St. Martinus
   Zo. 18 maart: 19.00 uur:

     J. Dresmé
Willibrord
   Wo. 22 maart: 19.30 uur:

     Liturgiegroep

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk
   Zo. 19 maart: 10.00 uur:
   Ds. E.J. van Katwijk
   Wo. 22 maart: 19.30 uur:
   Vesperviering
   (scriba@kerkopdeberg.nl,
   tel. 0294-252654).
   Meer informatie op
   www.kerkopdeberg.nl
Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
   Zo. 19 maart: 10.00 uur:
   Ds. P. Vroegindeweij
   www.hervormdegemeente
   sgraveland.nl
Hervormde gemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 19 maart: 9.30 uur:
   Ds. W.H.B. ten Voorde
Oec. Streekgemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 19 maart: 11.15 uur:
   Nesciolezing / concert
   Wo. 22 maart:
    Vesperviering: zie H. Antonius
Graankorrel ‘s-Graveland 
   Zo. 19 maart: 10.00 uur:
   Ds. H. van Dijk

    Wo 22 maart:
    Vesperviering: zie H. Antonius
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Beste inwoners van Wijdemeren,
Wijkagent Paul, Loosdrecht/
Breukeleveen:
Als wijkagent vraag ik jullie 
aandacht voor het item bank-
helpdeskfraude. Ik zie helaas 
een stijging van het aantal 
aangiftes hiervan. Dit jaar zijn 
er al vijf bewoners slachtoffer 
geworden van deze oplichting-
struc. Bij deze oplichtingstruc 
bellen fraudeurs mensen thuis 
op en doen zich voor als bank-
medewerkers. De slachtoffers 
kunnen in het beeldscherm 
van hun telefoon soms het 
daadwerkelijke nummer van 
de bank zien. De oplichters 
hebben gedetailleerde gege-
vens van slachtoffers, zoals 
rekeningnummers. De op-
lichters vragen om een groot 
geldbedrag ‘veilig te stellen’ op 
een kluisrekening (de rekening 
van de oplichter) of de oplich-
ters komen uw bankpas ‘met 
spoed’ ophalen en ontfutse-
len uw pincode. Weet dat een 
bank dit NOOIT zal doen!

Bent u het slachtoffer hiervan? 
Doe altijd aangifte! Komt er ie-
mand bij u aan de deur om een 
pas op te halen, bel direct 112. 
Vertel bovenstaande alstu-
blieft aan je ouders, opa, oma 
of wie dan ook.

Wijkagent Merel, Korten-
hoef/ ’s-Graveland:
Voor mijn dorpen wil ik graag 

aandacht vragen voor de wo-
ninginbraken. Vanaf 1 januari 
zijn er vier woninginbraken 
gepleegd in Kortenhoef. De 
inbraken zijn verspreid over 
Kortenhoef gepleegd en voor-
namelijk in de avonduren. Jul-
lie hebben gelukkig al tien keer 
de politie gebeld om een ver-
dachte situatie te melden, heel 
fijn! Ik wil u echter vragen om 
nog alerter te zijn in de wijk. 
U bent de oren en ogen in de 
wijk, en u weet precies of iets 
‘normaal’ is in de wijk of niet. 
Ook bij twijfel, bel direct 112, 
wij komen liever een keer te 
veel, dan een keer te weinig. 
Let goed op een signalement 
van de persoon, een voertuig 
met kenteken, of schakel de 
buurtapp in om de persoon in 
de gaten te houden terwijl de 
politie gebeld wordt. Ook goed 
nieuws! Er is een verdachte in 
beeld van een woninginbraak, 
vorig jaar gepleegd in ’s-Gra-
veland! De recherche is druk 
met het onderzoek.

Wijkagent Annamarie, Ne-
derhorst den Berg/ Anke-
veen:
Op vrijdag 3 maart vond er een 
controle plaats op de Midden-
weg in Nederhorst den Berg. 
Bij deze controle is er een 
growshop aangetroffen en ge-
ruimd. Een growshop bestaat 
uit goederen die bedoeld zijn 

voor de professionele hennep-
teelt en is strafbaar gesteld in 
de Opiumwet. Wij hebben uw 
hulp nodig bij het oplossen van 
dit soort strafbare feiten. Neem 

dus contact met ons op, indien 
u een vermoeden heeft van 
een strafbaar feit. Durft u het 
niet te melden? Meld het dan 
anoniem via Meld Misdaad 

Anoniem, via 0800- 7000.

Groeten Paul, Merel en Anna-
marie, Wijkagenten van Wijde-
meren

   

In gesprek over toekomst van Sociaal Domein
WIJDEMEREN
Gemeenteraadsleden, en 
maatschappelijke orga-
nisaties zijn vorige week 
dinsdag op uitnodiging 
van wethouder Sociaal Do-
mein Maarten Hoelscher 
met elkaar in gesprek ge-
gaan over de toekomst van 
het sociaal domein.

“We willen in beeld brengen 
hoe wij in Wijdemeren om wil-
len gaan met de verschillende 

maatschappelijke opgaven. 
Zoals ruimte geven aan ac-
tieve vrijwilligers en profes-
sionals en toegang tot pas-
sende ondersteuning”, aldus 
wethouder Hoelscher. Voor de 
‘Dialoog Visie voor het Sociaal 
Domein’ zijn naast raadsleden 
ook maatschappelijke part-
ners, waaronder veel actieve 
vrijwilligers, uitgenodigd. De 
gemeente werkt aan een geza-
menlijke visie Sociaal Domein. 
Deze visie wordt uitgewerkt in 

een Maatschappelijke Agenda 
voor 2024-2028. De visie gaat 
over samen leven, wonen en 
werken in Wijdemeren. En wat 
de gemeente hierin voor inwo-
ners gaat doen, zodat ze actief 
mee kunnen blijven doen in de 
samenleving.

Onmisbaar voor visie
Wethouder Hoelscher: “De 
ideeën en ervaringen van de 
maatschappelijke partners 
en volksvertegenwoordigers 

zijn onmisbaar in het bepalen 
van deze gezamenlijke visie.” 
De aanwezigen zijn aan ver-
schillende tafels in gesprek 
gegaan over de wijze waar-
op het sociaal domein verder 
kan worden doorontwikkeld en 
versterkt. Meer dan zeventig 
personen zijn dinsdagavond 
met elkaar in gesprek gegaan. 
De wethouder is onder de in-
druk van de betrokkenheid en 
het enthousiasme. “Verschil-
lende deelnemers hebben la-

ten weten het gesprek erg te 
waarderen. Dat doe ik ook. De 
dialoog heeft veel waardevolle 
input opgeleverd. We nemen 
alle ideeën en suggesties mee 
en gaan verder met dit inter-
actieve proces. Dat doen we 
samen, in het belang van onze 
inwoners.”

Datum: donderdag 16 maart 2023 
Aanvang: 19:30 uur

Vaste agendapunten* 
6.    Stand van zaken financieel herstelplan Wijdemeren

Hamerstukken
7.     Nieuwe geluidsinstallatie raadzaal

8.    Budget toekomstperspectief

9.    Gebiedsakkoord

10.   Zienswijze termijnagenda MRA

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezonden en kunt u 

volgen via de website: www.wijdemeren.raadsinformatie.nl 

(tabblad ‘live’) (alleen audio)

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op  

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda raadsvergadering      

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

Foto: (v.l.n.r.) Merel, Annamarie en Paul
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Plantdag tiny forest gaat niet door
KORTENHOEF
Wegens omstandigheden gaat 
op zaterdag 18 maart het plan-
ten van de eerste tiny forest 
aan de Kwakel in Kortenhoef 
niet door. Hopelijk kan in no-
vember de spade wel de grond 
in. Een tiny forest is een dicht 

begroeid klein bosje. Doordat 
het dicht begroeid is zijn daar 
veel soorten planten en die-
ren die daar graag zijn. Heb 
jij zaailingen, jonge inheemse 
bomen of struiken in je (volks)
tuin en wil je deze geven voor 
de tiny forest? Breng het plant-

goed dan naar de Samentuin 
in Kortenhoef, de Kwakel tus-
sen huisnummer 18-20 op za-
terdag en maandag van 10.30 
tot 13.30 uur. Meer info: mail 
naar Liesbet Dirven: liesbet.
dirven@ziggo.nl.

   

Ledenvergadering             
Historische Kring
KORTENHOEF
Dinsdagavond 21 maart is 
de jaarlijkse ledenverga-
dering van de Historische 
Kring ‘In de Gloriosa’, An-
keveen, ‘s-Graveland en 
Kortenhoef. De aanvang is 

20.00 uur in ‘Het Achterom, 
achter de rk. kerk St.- Anto-
nius, Kerklaan 24, 1241CM 
Kortenhoef.

De agenda bevat de navolgen-
de punten. Notulen, jaarver-
slagen van de secretaris en de 
penningmeester, verslag kas-

commissie, en (her)verkiezing 
bestuursleden en leden van 
de kascommissie. Na de pau-
ze zal er een fotoserie worden 
vertoond over de middenstand 
van Ankeveen, ‘s-Graveland 
en Kortenhoef, gepresenteerd 
door Jan Schriek en Koos 
Voorn.

   

Ingezonden brief

Reactie op afsluiting    
Kanaalbrug

Ben het helemaal eens met C. 
Smallenburg dat het een stuk 
rustiger is qua vrachtverkeer 
op Noorder- en Zuidereinde. 
Een verademing! Helaas ko-
men er toch best nog regelma-
tig flinke zware vrachtwagens 
door de straat, ook voor bijv. 
levering aan de supermarkt. 
Die hebben dus gewoon lak 
aan het verbodsbord, want tsja 
geen handhaving, dus waar-
om zou je omrijden…..En dan 
hebben we het nog niet eens 
over het vele te hard rijden, 
ook in de 30 km-zone op het 
Zuidereinde, daarvoor geldt 
hetzelfde, men weet dat je hier 

toch geen bekeuring oploopt 
dus hoppa gassen maar, het 
is tenslotte een lekkere lan-
ge lege weg want sinds het 
fietspad wordt er nog harder 
gereden… Wie weet hier een 
oplossing voor, zou toch fijn 
zijn als het woongenot van alle 
bewoners aan de doorgaan-
de weg verbeterd zou kunnen 
worden in de toekomst, ook 
dus met het blijvend stoppen 
van het vrachtverkeer!

L. Schaap, Zuidereinde

eroen

jeroen@bakkerjeroen.nl

Zin in een nieuwe uitdaging?

Wij zoeken een:

Broodbakker 
Banketbakker 
Winkelmedewerkers

Vacatures!

Kom jij ons team versterken en lijkt het
je leuk om bij ons te komen werken? je leuk om bij ons te komen werken? 
Reageer dan direct!

Ervaring is fijn maar niet noodzakelijk.

Uren in overleg
Stuur je reactie naar:
jeroen@bakkerjeroen.nl
We maken graag kennis!

Weekblad Wĳ demeren 
zoekt een bezorger
om op woensdag in
de dorpskern van

Kortenhoef
ons weekblad te

bezorgen.

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

bezorger gezocht!! !
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De Joseph Lokinschool heeft uw 
hulp nodig

ANKEVEEN
Het schoolplein van de ba-
sisschool in Ankeveen is 
flink verouderd dus is er 
een werkgroep in het leven 
geroepen. Een team van 
docenten en ouders werk-
te afgelopen jaar -in sa-
menwerking met Rian Tui-
nadvies- aan een plan voor 
een nieuw plein. Ook zijn 
diverse acties op touw ge-
zet om het te financieren: 
een paasmarkt, deelname 
aan de 12-uur van Anke-
veen, een sponsorloop en 
recent nog de kerstmarkt. 
De hele school en gemeen-
schap heeft bijgedragen 
om het nieuwe schoolplein 
mogelijk te maken.

Maar we zijn er nog niet en ho-
pen daarom op uw hulp. Een 
kleine bijdrage maakt voor 
ons al een groot verschil. Op 
www.schoolplein-ankeveen.nl 
vindt u meer informatie over 
de plannen, de voortgang en 
daarop kunt u ook een donatie 
doen.

“Alles is begonnen met de 
erfenis van Jacob Hagen”, 

vertelt directrice Géry Keizer. 
“Het oude schoolplein was in-
middels flink verouderd en en-
kele speeltoestellen waren af-
gekeurd. We willen graag een 
sportief, uitnodigend en groen 
schoolplein, waar kinderen 
zich naar hartenlust kunnen 

uitleven. Er wordt ook steeds 
meer bekend over de posi-
tieve effecten van bewegend 
leren”. Begin januari is de eer-
ste schep in de grond gezet 
om van start te gaan met de 
aanleg van de eerste fase. Tij-
dens de kerstvakantie is door 
ouders de huidige bestrating 
weggehaald en werd het plein 
omgetoverd tot een zand-
vlakte zodat Hoveniersbedrijf 
Leurs aan de slag kon gaan. 
Inmiddels wordt duidelijk dat 
het een prachtig geheel wordt. 
Wij hopen zo snel mogelijk 
met fase-2 te kunnen starten, 
maar om dit te realiseren heb-
ben we wel steun nodig.

Helpt u ons ook mee? Ga naar 
www.schoolplein-ankeveen.nl 
(of scan de QR-code) om te 
doneren.

Bedankt namens alle kinderen 
van de Joseph Lokinschool in 
Ankeveen.

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

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

Harde broodjesPaasslof

Geldig van donderdag 16 maart t/m zondag 2 april.

WWW.BAKKERJEROEN.NL

eroen
Paas Proefstolletje

Lentekriebels
Met een vleugje advocaat Naar keuze

Paas Proefstolletje

Geldig van donderdag 16 maart t/m zondag 2 april.

NU VOOR
€ 5,95

4+2
GRATIS

NU VOOR
€ 14,95

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?
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De Rading, een weg in Loosdrecht

Door: Ben Groenendijk

Het gemeentebestuur van 
Wijdemeren en zijn per-
soneel zijn er gehuisvest. 
Hun huis staat op voor-
malig oorlogsgebied. In de 
middeleeuwen is hier heel 
wat afgeknokt. Utrecht en 
Holland, ze hadden elk ei-
gen idee over de grens die 
hun gewesten scheidde. 
Geen rijdende rechter in de 
buurt. Dus werd er gevoch-
ten vanwege de ‘rading’ of 
‘raaiing’, middeleeuwse 

woorden voor lijn of grens. 
Ook de Hollandse Rading 
heeft er haar naam aan te 
danken.

Het verhaal gaat dat in het 
Noord-Hollandse provincie-
huis de laatste tijd gesproken 
wordt over de rading aan de 
Rading. Waarmee men de 
grens van de financiële te-
korten bedoelt. Maar ook het 
raadselachtige daarvan. Ik 
kwam het woord ‘rading’ na-
melijk ook nog tegen met een 
andere definitie: ‘het raden, 

het opgeven van raadsels.’ 
Dat het gemeentebestuur op 
de Rading is gehuisvest heeft 
ook een online platform opge-
leverd: Rading 0. Hier tasten 
politiek geïnteresseerde critici 
elkaars grenzen af. Het woord 
‘rading’ is trouwens ook in po-
ezie goed hanteerbaar. Zo trof 
ik laatst een raadslid met wie ik 
een praatje wilde maken. Maar 
zij keek gestrest, had enorme 
haast en riep vanaf haar fiets: 
‘Ik moet naar een vergadering, 
op de Rading!’

   

GooiTV
WIJDEMEREN
In Derde Termijn staat in het te-
ken van de verkiezingen voor 
de Provinciale Staten en het 
Waterschap. Ruud Bochardt 
praat met diverse regionale 
politici over de uitslagen en 
hoe die geduid dienen te wor-

den. Daarnaast wordt terugge-
keken op de verkiezingsdag. 
De stagiaires van GooiTV ge-
ven hun eigen kleur aan de 
verkiezingen in het program-
ma Typisch Gooisch. In ZinTV 
komen Hilde Eleveld van Kin-
deren in Nood en Willem Zijl-

stra van de expositie Licht aan 
het woord. 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’.

• 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

zodat iedereen
mee kan doen
Heb je een hulpvraag en zoek je iemand die naast je komt staan, 
zich inleeft in jouw situatie en met je meedenkt? We geven 
onafhankelijk advies, informatie en ondersteuning. Wij helpen je  
op de manier die bij jou past. 

Hulp van MEE is gratis en persoonlijk

Bel, mail of loop binnen 
035 303 01 62 | wijdemeren@mee-ugv.nl
Bel, mail of loop binnen 
035 303 01 62 | wijdemeren@mee-ugv.nl
Bel, mail of loop binnen 

Inloopspreekuur: elke 1e donderdag van de maand 
14.30 – 16.00 uur in bibliotheek Loosdrecht (Tjalk 41)
Inloopspreekuur: elke 1e donderdag van de maand 
14.30 – 16.00 uur in bibliotheek Loosdrecht (Tjalk 41)
Inloopspreekuur: elke 1e donderdag van de maand 

MEE 
denkt 
mee
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Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Voorproefje voor pasen

Proefstolletjes
deze week

4 halen 3 betalen
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

De straat
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Wijdemeren twee     
buurtkastjes rijker

Door: Natascha Rienks

WIJDEMEREN
Sinds donderdag 2 maart 
is Wijdemeren twee buurt-
kastje rijker. Iets wat, he-
laas, in deze tijden hard 
nodig is.

Een van de kastjes is geplaatst 
op het terrein van de Hervorm-
de Kerk aan het Noordereinde. 
Daar staat het groene kastje 
met witte deuren links van de 
kerk naast een grote boom. In 
het kastje staan diverse houd-
bare producten zoals pasta. 
Deze zijn er niet alleen voor 
mensen die het nodig hebben, 
maar ook voor als je elk mo-

ment wilt koken alleen merk 
je net dat de pasta op is. Een 
herkenbaar moment voor ie-
dereen, maar gelukkig zijn er 
dan de buurtkastjes waar je je 
pasta uit kunt pakken en na de 
volgende boodschappenronde 
weer netjes in terug kunt zet-
ten. “Soms pakken mensen 
wat en zetten niks terug, dat is 
niet de bedoeling,” aldus Anja 
Verbruggen. “De kastjes zijn 
echt bedoeld voor mensen die 
niet rond kunnen komen.”

BIJ FF LENEN, WEL 
TERUGZETTEN

Nog meer buurtkastjes
Maar niet alleen ’s-Graveland 

is een buurtkastje rijker, ook 
Loosdrecht. Op de rand van het 
dorp en Hilversum ligt Land-
goed de Rading en ook daar 
staat sinds 2 maart een kastje 
met diverse houdbare produc-
ten. Naast deze twee kastjes is 
er een buurkastje te vinden bij 
de Kledingbank in Kortenhoef, 
bij de achtertuin van Eslaan 
9 en op de Anton Smeerdijk-
gaarde 12 in Kortenhoef. In 
Ankeveen is hij te vinden op de 
Herenweg 15 en in Nederhorst 
den Berg is er een kastje bij de 
liftingang van de kerk op het 
Juliana Bernardplein 3. Aange-
zien dit kastje in de kerk staat is 
deze alleen overdag te bezoe-
ken van maandag t/m vrijdag.

   

Schoolschaken begint weer
WIJDEMEREN
In het najaar verscheen 
een persbericht waarin 
werd aangekondigd dat 
het schoolschaaktoernooi 
werd verplaatst naar febru-
ari. Door persoonlijke en 
de daaruit voortvloeiende 
organisatorische redenen 
kon dat niet doorgaan. 
Maar op 15 maart is het dan 
toch echt zover.

OBS De Linde is die middag 
tussen 14.30 uur en 17.00 uur 
het strijdtoneel tussen jonge 
schaaktalentjes van diverse 

scholen uit de gemeente. Zij 
doen een gooi naar het kam-
pioenschap, die recht geeft op 
deelname aan het regionale 
kampioenschap op 25 maart 
in Maarssen. Deelname is net 
als andere jaren gratis dankzij 
sponsoring. Zo kunnen zoveel 
mogelijk kinderen deelnemen. 
Dit is dan wel weer afhankelijk 
van de scholen, wanneer die 
het niet zien zitten houdt het op.

Al 20 jaar
Het toernooi bestaat al bijna 20 
jaar, al is er door corona niet 
elk jaar gespeeld. Begonnen 

we het eerste jaar nog met al-
leen Kortenhoef, het tweede 
jaar kwamen daar de andere 
dorpen uit de Wijdemeren bij. 
En met een wisselend aantal 
deelnemende scholen en leer-
lingen, tot een respectabel aan-
tal van 96 kinderen een decen-
nium geleden, vorig jaar waren 
er helaas maar drie teams, 
waarbij het damesteam van 
de Jozefschool uit Nederhorst 
den Berg de titel pakte. Nog 
een paar nachtjes goed slapen, 
nog even het herdersmat goed 
bestuderen en dan kan het 
schaakfeest beginnen.

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

DE NACHT BEPAALT UW DAG

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

WINKEL   
RADING 46 A  
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68
  
SLAAP EXPERIENCE LOODS
(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

•
•
•

•
•
•

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

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

Stemhulpen

Voor het eerst stemmen?

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? 

What do you need in order to vote? 

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?

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
informeren

Let op onze reeën

In het voorjaar, net na het winterseizoen,

verlaten reeën de groep waarin zij samenleven. 

Tijdens die zoektocht steken deze prachtige

dieren de wegen over. Vooral in het donker en

bij schemer, wees dus alert op overstekend wild. 

Bekendmakingen

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

15 maart 2023

Kort

@amberkoman
#mooiwijdemeren

>     Onderzoek woningmarkt

Eind april valt bij 2500 inwoners een uitnodi-

ging op de mat voor het invullen van een 

woonbehoefteonderzoek. We vinden het 

belangrijk om te weten wat uw woonsituatie 

is, hoe u die ervaart of u verhuiswensen 

heeft en hoe die eruit zien. Het onderzoek 

wordt samen met dertig andere gemeenten 

gedaan. Doet u mee aan het onderzoek dan 

maakt u kans op een iPad.

>     Landelijke Opschoondag

Zaterdag 18 maart is het Landelijke Opschoon-

dag. Overal in het land gaan mensen op pad 

om samen hun straat of buurt schoon te 

houden. Want: zwerfafval hoort niet in de

natuur. En in een schone omgeving is het 

prettiger wonen. Dat vindt u toch ook?

Wilt u met uw buren, vrienden of vereniging 

een actie starten? Dan kunt u deze actie 

aanmelden op www.nederlandschoon.nl. 

Als gemeente ondersteunen we graag met 

vuilniszakken, hesjes en/of knijpers.

Neem hiervoor contact op met

J.Landwaart@wijdemeren.nl of bel met

telefoonnummer 14 035. 

>     Buurtsportcoach Wijdemeren

Bent u op zoek naar een leuke beweegactivi-

teit of sport in Wijdemeren? De buurtsport-

coaches van Team Sportservice ’t Gooi 

helpen u graag. In het zogenoemde Beweeg-

boekje Wijdemeren vindt u een overzicht van 

alle sportverenigingen/beweegactiviteiten die 

er zijn binnen de gemeente. De buurtsport-

coach van Wijdemeren, Eva Stam, geeft u, 

van jong tot oud, graag persoonlijk advies.

U kunt haar bereiken via

hetgooi@teamsportservice.nl. Meer informatie 

vindt u op www.teamsportservice.nl.

>     Bezwaar WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde 

van uw woning? Neem dan contact op met 

onze WOZ-taxateurs. Zij staan van maandag 

tot en met woensdag tussen 08.30 - 17.00 uur

en op donderdag en vrijdag van 08.30 - 13.30 

uur klaar om vragen te beantwoorden.

Bellen kan naar (035) 62 92 695. Mailen kan 

ook naar woz-wijdemeren@hilversum.nl. 

Bezwaar maken via een extern bureau raden 

we af, hier zijn hoge kosten aan verbonden. 

Zelf bezwaar maken is altijd gratis.

Een scheiding is een heel ingrijpende 
gebeurtenis. Zeker als je samen kinderen 
hebt. Veel ouders hebben behoefte aan
praktische ondersteuning en tips over 
(gedeeld) ouderschap. Daarom organi-
seert Jeugd en Gezin de training 
ScheidingsATLAS. 

De training gaat in op wat een scheiding met 

alle gezinsleden kan doen; stress, spanning of 

conflicten tussen ouders en de gevolgen voor 

uw kind(eren) na scheiding. Hoe kunt u als 

ouder uw kind leren omgaan met de nieuwe 

situatie? Hoe zorgt u goed voor uzelf? Hoe blijft 

u samen met uw ex-partner betrokken ouders? 

Allemaal vragen en onzekerheden. De training 

ScheidingsATLAS biedt hierin concrete onder-

steuning. Ouders die deze cursus hebben

gevolgd ervaren meer grip en een positief

effect op het contact met de andere ouder.

Gratis
ScheidingsATLAS wordt vier keer per jaar 

op verschillende dagdelen aangeboden. 

Deelname is gratis. De eerstvolgende training 

vindt plaats op woensdagochtend 29 maart en 

12 april in Bussum. De training bestaat uit twee 

bijeenkomsten van elk drie uur. Meer informa-

tie en aanmelden kan via cursussen@jggv.nl of 

telefonisch via (035) 69 26 350. 

Training voor gescheiden ouders

Woensdag 15 maart zijn de verkiezing-
en voor Provinciale Staten en water-
schappen. Belangrijke verkiezingen 
voor onze gemeente met veel water 
en natuur. Ga dus zeker stemmen! Dit 
kan tot woensdag 15 maart, 21.00 uur. 

Vergeet niet om uw stempas en identiteitsbewijs 

(paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee te 

nemen naar het stembureau!

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

gemeente stemmen. Er zijn 13 reguliere stem-

bureaus waar u uw stem uit kunt brengen. 

Deze zijn open van 7.30 tot 21.00 uur.

Een overzicht van alle stembureaus vindt u op 

www.wijdemeren.nl/verkiezingen.

Fort Kijkuit
Er is één bijzonder stembureau op Fort Kijkuit. 

U kunt hier niet alleen stemmen, maar er staat 

ook een fortengids klaar om u rond te leiden 

over dit culturele erfgoed. 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. De stemlocatie op 

Fort Kijkuit is geopend van 9.30 tot 17.30 uur. 

Zelf niet stemmen?
Wilt of kunt u zelf niet stemmen? Vraag dan of 

iemand anders voor u stemt. Vul hiervoor de 

achterkant van uw stempas in en zet een hand-

tekening. Geef een kopie van uw identiteitsbe-

wijs aan hem of haar mee. Degene die voor u 

gaat stemmen moet zijn stem op hetzelfde

moment uitbrengen en mag maximaal voor 

twee andere personen stemmen. 



> Aangevraagde omgevings- 
vergunningen 

Ankeveen
- Loodijk 27: vergoten verdieping, wijzigen

   van functie en brandscheidingen,

   zaaknummer Z.77275 (06.03.23)

Breukeleveen
- Herenweg 69: vervangen beschoeiing,

   zaaknummer Z.77250 (02.03.23)

’s-Graveland
- Noordereinde 36: brandveilig gebruik maken 

   van het verpleeghuis, zaaknummer Z.77240 

   (02.03.23

- Zuidereinde 28f: plaatsen zonnepanelen, 

   zaaknummer Z.77270 (05.03.23)

Kortenhoef
- Kerklaan 8a: afwijken bestemmingsplan voor 

   de opvang van ontheemden,

   zaaknummer Z.77293 (07.03.23)

- Kortenhoefsedijk 122: veranderen uitweg, 

   zaaknummer Z.77305 (07.03.23)

- Kromme Rade 8: vernieuwen en vergroten 

   bestaande bebouwing,

   zaaknummer Z.77269 (03.03.23)

- van Nes van Meerkerklaan 18: plaatsen nok-

   verhoging, zaaknummer Z.77285 (06.03.22)

- Zuwe 21: bouwen woning,

   zaaknummer Z.77324 (08.03.23)

Loosdrecht
- Laan van Eikenrode 51: plaatsen noodunits 

   voor een periode van 5 jaar,

   zaaknummer Z.77226 (01.03.23)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 165: bouwen kelder, 

   zaaknummer Z.77245 (02.03.23)

- Nieuw-Loosdrechtsdijk 242: plaatsen poort, 

   zaaknummer Z.77262 (03.03.23)

- Oud-Loosdrechtsedijk 50a: vervangen dak 

   en plaatsen dakkapellen,

   zaaknummer Z.77318 (08.03.23)

- Rading 10: bouwen carport met schuur,

   zaaknummer Z.77165 (25.02.23)

- Veendijk 17b: dichtzetten loggia,

   zaaknummer Z.77155 (24.02.23)

Nederhorst den Berg
- nabij Blijklaan 1: afwijken bestemmingsplan 

   t.b.v. het Zomerspektakel 2023,

   zaaknummer Z.77341 (08.03.23)

- Legakker 12: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.77233 (02.03.23)

- Philips van Wassenaerln 2: uitbreiden woning, 

   zaaknummer Z.77186 (27.02.23)

Voor meer informatie: zie kader.

U kunt geen bezwaar maken tegen een

aanvraag omgevingsvergunning. 

> Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure) 

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 36a: plaatsen zonnepanelen, 

   zaaknummer Z.76348 (23.02.23)

Loosdrecht
- Bleekveld 36: maken uitweg,

   zaaknummer Z.76964 (27.02.23)

- De Zodde 9: bouwen dakopbouw op bedrijfs-

   gebouw, zaaknummer Z.75382 (28.02.23)

- voor Nieuw-Loosdrechtsedijk 211: kappen 

   twee bomen, zaaknummer Z.77087 (23.02.23)

Nederhorst den Berg
- voor Hinderdam 1: kappen boom,

   zaaknummer Z.77108 (01.03.23)

- Meindert Hobbemastraat 2: vervangen kozijn 

   zijgevel, zaaknummer Z.76770 (27.02.23)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Van rechtswege verleende om-
gevingsvergunningen (reguliere 
procedure)

Kortenhoef
- Moleneind 65: bouwen steiger en meerpalen, 

   zaaknummer Z.76738 (23.02.23)

- Moleneind 65 aanleggen steiger en diverse 

   voorzieningen, zaaknummer Z.76739 

   (23.02.23)

> Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 179: verbouwen bedrijfs-

   woning inclusief bedrijf,

   zaaknummer Z.76414 (07.03.23)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 257a: verbouwen recre-

   atiewoning, zaaknummer Z.76218 (26.02.23)

> Koopverzoeken

Kortenhoef
- Dotterbloem 10 in Kortenhoef, B 6941

   ongeveer 5 vierkante meter.

Bent u ook geïnteresseerd in het zelfde stuk 
grond? Laat het ons uiterlijk woensdag 6 april 
weten. Zo kunnen we een afweging maken of 
u ook in aanmerking kan komen voor hetzelf-
de stuk grond. U kunt een email sturen naar 

snippergroen@wijdemeren.nl.

> Verkeersbesluiten 
Aanwijzen twee parkeerplaatsen voor het

opladen van elektrische voertuigen op vijf 

locaties in Wijdemeren

Ankeveen
- t.h.v van Breelaan 10: opheffen gereserveerde 

   gehandicaptenparkeerplaats in verband met 

   handicap belanghebbende  (14.03.23)

Kortenhoef
- t.h.v. Dopheigang 22 (14.03.23)

- t.h.v. Julianaweg 22 (14.03.23)

- Krabbescheer t.h.v. huisnummer 15:

   aanleggen gereserveerde gehandicapten-

   parkeerplaats in verband met handicap

   belanghebbende  (14.03.23)

Loosdrecht
- t.h.v. Heulakker 47  (14.03.23)

- t.h.v. Berkenlaan 1 (14.03.23)

- t.h.v. Oppad 24 (14.03.23)

U kunt het verkeersbesluit inzien op

www.officielebekendmakingen.nl.

U kunt – als belanghebbende – gedurende

zes weken na publicatiedatum een bezwaar-

schrift indienen bij burgemeester en wethouders. 

Bekendmakingen 15 maart 2023

Wijdemeren
informeren
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COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
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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).

Verkeer

Bouwen en wonen

De energiecoöperatie Wijdemeren is op 
zoek naar mensen die het leuk vinden 
om andere inwoners te helpen met het 
besparen van energie. Ervaring is niet 
nodig.

U gaat samen met een vertrouwenspersoon 

van de energiecoöperatie op bezoek bij

bewoners die energie willen besparen.

Samen wordt een plan van aanpak gemaakt. 

Als energiecoach kunt u gratis kleine energie-

besparende maatregelen leveren en plaatsen 

zoals radiatorfolie, tochtband en ledlampen. 

Het is divers en dankbaar werk.

Opleiding
Bent u tenminste één dag per week beschik-

baar? Vindt u het leuk om mensen te helpen? 

En heeft u geen problemen met het uitvoeren 

van lichte klusjes? Dan is de energiecoöperatie

op zoek naar u. De energiecoöperatie 

Wijdemeren biedt u een gezellig team; een 

opleiding tot energiecoach; workshops

energiebesparing en communicatie en een 

training in het werken met een warmtecamera.

Wilt u meer informatie of wilt u zich
aanmelden?
Neem contact op met Marjolijn Bezemer van 

de energiecoöperatie Wijdemeren via

telefoonnummer 06 48 54 52 27. 

Energiecoaches gezocht!
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Duurzame dorpskwekers

Kraamkamer
Door: Wietse Bakker (Tuinde-
rij LandinZicht /Landgoed de 
Rading)

Als ik dit schrijf is het een zon-
overgoten dag. Koud! De hel-
dere nacht zorgt voor flinke 
schommelingen, het kwik duikt 
al snel tot een graad of 4 on-
der nul. Billen bij elkaar, want 
in onze kraamkamer staan al-
weer bakken vol met gekiem-
de zaden. We proberen daar 
de thermometer nèt in de plus 
te houden met een ventilator/
blowertje. Dat werkt prima. Op 
het land staan de tuinbonen en 
de kapucijners te overleven. 
De komst van voorjaarswarm-
te zal met gejuich ontvangen 
worden….

Komende weken krijgen we 
heel veel plantgoed binnen 
dat dan direct in de glazen kas 
op de Kromme Rade en de 
tunnels op de Rading uitgezet 
wordt. De vollegrondsbedden 
hebben we afgelopen week al 

voorbereid, dus de eerste lich-
tingen andijvie en sla kunnen 
er direct in. Die miniplantjes 
moeten nog wel toegedekt met 

doeken tegen de nachtvorst…. 
Zo zijn we als tuinders druk 
bezig om onze ‘kindjes’ op te 
voeden, af te harden en zo 

snel mogelijk groot te krijgen 
(om ze daarna onmiddellijk op 
te eten, ja….hmmmmmm….).

Foto: In de kas staan bakken 
vol met paprika-peper-aubergi-
ne- en tomatenplantjes

Nieuwe wet beperkt aantal 
koolmonoxidevergiftigingenkoolmonoxidevergiftigingen
Eigenaren van een cv-ketel, geiser, gashaard 
of gaskachel zijn vanaf 1 april 2023 verplicht 
om een CO-vrij gecertificeerd bedrijf in te 
schakelen voor installatie, onderhoud en 
reparatie. Zelf klussen aan een gasverbrandings-
installatie of een niet-gecertificeerd bedrijf 
inhuren, is vanaf 1 april niet meer toegestaan.

Oorzaak koolmonoxidevergiftiging
Vaak komt koolmonoxide (CO) een huis binnen 
door een niet goed geïnstalleerde of onderhouden 
gasverbrandingsinstallatie. Dit is gebleken uit 
onderzoek van de Onderzoeksraad voor de 
Veiligheid (OvV). Op aanbeveling van de OvV is 
daarom nieuwe regelgeving gemaakt: 
het wettelijk CO-stelsel.

Koolmonoxide: een levensgevaarlijk gas
Koolmonoxide is een levensgevaarlijk gas. 
Je ruikt, proeft en ziet het niet, maar mensen 
die het inademen, kunnen ernstige gezondheids-
klachten krijgen en zelfs overlijden. Jaarlijks 
zorgt koolmonoxidevergiftiging voor tien tot 
twintig doden en ten minste tweehonderd 
ziekenhuisopnames.

Bedrijven in CO-vrij register
Een gecertificeerd bedrijf is te herkennen 
aan het CO-vrij logo. Ook zijn gecertificeerde 
bedrijven terug te vinden in het ‘register 
gasverbrandingsinstallaties’ op 
www.co-vrijregister.nl. Een installateur draagt 
ook (digitale) legitimatie bij zich waarmee hij 
kan aantonen dat hij voor een gecertificeerd 
bedrijf werkt.

Voorlichtingscampagne ‘Stop CO-vergiftiging’
De Nederlandse Brandwonden Stichting, 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en Brandweer Nederland 
voeren samen de voorlichtingscampagne 
‘Stop CO-vergiftiging’ om mensen te wijzen 
op de gevaren van koolmonoxide en hen te 
informeren over de nieuwe regelgeving.

Kijk voor meer informatie 
op www.co-wijzer.nl.

Check 
het CO-vrij 

logo!

www.co-wijzer.nl

CO-vrij certificaat verplicht vanaf 1 april 2023
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Wereld Slaapdag 2023
Door: Susanne Renkema

KORTENHOEF
Wereld Slaapdag vindt 
jaarlijks plaats op de vrij-
dag voordat de lente be-
gint. De ‘Internationale 
Dag van de Slaap’ is dit 
jaar op vrijdag 17 maart. 
Op deze dag staan slapen 
en zaken die met slapen te 
maken hebben, zoals ge-
zondheid en alertheid, cen-
traal. Het thema van World 
Sleep Day 2023 is: Slapen 
is essentieel voor je ge-
zondheid.

Gevolgen van slechte slaap
Volwassenen die slecht sla-
pen, hebben een verhoogd 
risico op obesitas, diabetes, 
kanker, coronaire hartziekte, 
beroerte, depressie en de-
mentie. Er zijn aanwijzingen 
dat slechte slaap bij jongeren 
risico’s geven op obesitas, 
slechter cognitief functioneren 
en gedragsproblemen. Slechte 
slaap zorgt voor hoge econo-
mische en maatschappelijke 
kosten. Een goede nachtrust 
begint al overdag.

 
Tips
Sta rond dezelfde tijd op, ook 
in het weekend; Zorg over-
dag voor voldoende licht; Doe 
overdag geen dutjes of power-
naps; Kies overdag een mo-
ment om oplossingen te be-
denken voor problemen; Sport 
regelmatig, maar niet later dan 
drie uur voor het slapen gaan; 
Eet geen zware maaltijden in 
de uren voor het slapen gaan; 
Drink geen alcohol of koffie in 
de uren voor het slapen gaan; 
Gebruik het uur voor het sla-
pen om te ontspannen, bij-
voorbeeld door te lezen of me-
ditatie; Houd beeldschermen 
uit de slaapkamer; Zorg voor 
een rustige en donkere slaap-
kamer.

Slaapoefentherapie
In mijn praktijk kom ik veel 
slaapproblemen tegen. Men-
sen die moeite hebben met in-
slapen, doorslapen of te vroeg 
wakker worden. Ook zijn er 
veel klachten rondom het 
slaapritme. Sommige mensen 
slapen te vaak, te lang of juist 
te kort. Daarnaast zijn er ook 
vaak vragen over (chronische) 
vermoeidheidsklachten, over-
matige slaperigheid, concen-
tratieproblemen, moedeloos 
gevoel of piekeren. Met deze 
klachten kan iedereen terecht 
bij een slaaptherapeut. Hebt 
u vragen over slapen of wilt 
u een afspraak maken na het 
lezen van dit artikel, dan kunt 
u mij bereiken op onderstaand 
nummer.

De behandeling wordt ver-
goed vanuit de aanvullende 
verzekering. Susanne Ren-
kema, Slaapoefentherapeut; 
Zuidsingel 30,Kortenhoef: 
0625308201

Onze lieve man, vader en opa

- Jaap Ockhuijsen -
27 februari 1934 7 maart 2023

Anna Ockhuijsen - Hagen

Martin 
     Rijk 

Astrid 
     Maarten 
     Floris & Roger 
     Julia & Tim 

Joost & Yvonne 
     Shaline & Myangelo 
     Dani 

Bianca 

Het afscheid van Jaap vindt plaats op vrijdag 17 maart 
om 10.00 uur in crematorium Laren, Weg over Anna’s 
Hoeve 1 te Laren.

Postadres: Familie Ockhuijsen, 
Elisabeth de Walélaan 6, 1244 PC  Ankeveen

FAMILIEBERICHTEN

Advertorial

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

MEUBELSTOFFEERDERIJ
MARTINUS

Voor het stofferen van stoelen,
Fauteuils en bootkussens

035-6230901 / 06-53449761

TE HUUR WINKEL/KANTOOR
55+20m2 kelder Graveland
Noordereinde 06-51990651

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel 06-54674677 of

035-6566623

Voor al Uw schilderwerk 
Binnen buiten PMC Weesp

30jaar ervaring altijd
Vrijblijvende offerte
info 0653148137

Sperwershof zoekt voor 
onze winkel een ervaren 

kracht met horeca-
ervaring. Voor vrijdag en
zaterdag. Werken op een 
oude moestuin midden in
\’s Graveland!! Reacties

Elke@sperwershof.nl

Ervaren Tuinman Bied Zich
Aan Voor Het Opknappen En

Onderhoud Van U Tuin
0639287985.

MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Rug-/ Nek- en Schouder-
klachten: Atlas-/Lumbaal-

behandeling 
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

Luister jij?
Als iemand zijn  

verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger
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Aan de lijn
Ik snap het écht wel: wande-
len door de natuur met je los-
lopende hond is heerlijk! De 
hond duikt het riet in, zwemt 
in het water of blijft op het pad 
en jij geniet lekker van het 
mooie gebied. Helaas maakt 
een loslopende hond soms 
meer kapot dan je lief is (ten-
minste, als de natuur je lief 
is).

Elk (voor)jaar retweet ik ijve-
rig berichten over honden die 
een ree of een reekalf heb-
ben gepakt of honden die een 
dassenburcht zijn ingedoken. 
Of over een ree die zich, ach-
terna gejaagd door een hond, 
heeft doodgelopen in het prik-
keldraad. Het zijn vreselijke 
beelden, maar wél de weke-
lijkse realiteit.

Naast de horrorfoto’s zijn er 
ook minder zichtbare gevol-
gen van loslopende honden 
in de natuur. Minder bloede-
rig, maar met flinke negatieve 
consequenties voor de bio-
diversiteit. Als boswachters 
eigenaren van loslopende 

honden aanspreken over de 
verstoring door hun huisdier, 
horen ze vaak: “Hoezo versto-
ring? We zien hier nooit die-
ren.” En dat is nu precies het 
probleem! Loslopende hon-
den verjagen reeën, hazen, 
konijnen, muizen, dassen en 
vogels naar een andere plek 
in het natuurgebied. Soms 
komen ze terug als de hond 
voorbij is, maar is de versto-
ring structureel, dan zoeken 
ze een territorium op een an-
dere locatie. Dat lijkt een pri-
ma oplossing, maar dat is het 
niet. Op deze manier vervalt 
er steeds meer leefgebied 
van dieren, terwijl dat leef-
gebied al zo versnipperd en 
klein is.

Voorspelbaar
Honden aan de lijn zorgen 
ook voor verstoring, maar zijn 
redelijk voorspelbaar: daar 
komen veel dieren na een 
tijdje achter. Ze wennen aan 
het feit dat er over het wan-
delpad soms honden lopen, 
maar merken ook dat die 
honden maar een beperkte 

actieradius hebben. Loslo-
pende honden, daarentegen, 
zijn compleet onvoorspelbaar. 
Alle dieren in de natuur ge-
ven geur af en honden be-
zitten het instinct om achter 
deze geuren aan te gaan. 
Een slechte combinatie! Ook 
als ze niet met een reekalf of 
een jonge vogel terugkomen 
naar de baas, kunnen ze veel 
schade veroorzaken. Honden 
laten op hun beurt namelijk 
ook een geur achter, die door 
veel dieren als een teken van 
gevaar wordt opgevat. Slecht-
ste scenario: dieren krijgen 
minder jongen of krijgen hele-
maal geen jongen meer door 
de chronische stress.

Dus alsjeblieft: lijn je hond 
aan als dat op ons terreinbord 
staat (en laat hem thuis als hij 
niet welkom is). Kleine moeite 

en je doet er héél veel andere 
dieren een groot plezier mee! 

Lees meer op: www.nm.nl/
honden-in-de-vechtplassen.

   

De natuur haar gang laten gaan
Tekst en foto: Monique van den 
Broek

ANKEVEEN
Decennialang heeft de 
mens geprobeerd de na-
tuur te bedwingen. Met 
monocultuur, pesticiden, 
houtkap en het uitroeien 
van diersoorten. Lang-
zaam maar zeker komt het 
besef dat de natuur zijn 
balans is kwijtgeraakt en 
dat er een grote verarming 
is ontstaan.

Anno 2023 zijn steeds meer 
mensen hiervan doordrongen 
en dragen zij allemaal op hun 
manier hun steentje bij om de 
natuur weer te herstellen.

Zo ook Wijnand Smit, Eco Ho-
venier uit Ankeveen: ‘De bio-
diversiteit verhogen is geen 
hogere wiskunde. Je kan als 
burger zo veel doen om mee 
te werken aan een gezonde 
natuur. Bijvoorbeeld door val-
lend blad te laten liggen zodat 
kleine insecten en micro-or-
ganismen zich kunnen neste-
len. Je snoeiafval eventueel 
met wat bladaarde vermen-

gen. En spitten? Doe maar 
niet. Je gooit de bodemlagen 
overhoop waardoor je de bio-
topen verstoort van het leven 
in de grond. En kijk eens heel 
goed naar wat er groeit aan 
bijkruiden; wat zegt bijvoor-
beeld de aanwezigheid van 
Heermoes? Dat de bodem 
tekort heeft aan een mineraal. 
De Heermoes haalt dat mine-
raal naar boven om de bodem 
te voeden. Groeit er Brandne-
tel in je tuin? Dat betekent dat 
je grond stikstofrijk is. Dit kun 
je neutraliseren door verteerd 
blad van loofbomen toe te 
voegen, wat in feite koolstof 
is. Last van zevenblad? Plant 
er eens wat geraniumachtigen 
omheen. Je zorg dan voor ba-
lans waardoor het zevenblad 
binnen de perken blijft. En Ze-
venblad is ook eetbaar! Maak 
er Romeinse salade van of 
soep. Hoe dan ook; een ge-
zonde bodem is de basis voor 
een gezonde tuin’

Stop Roundup
Enthousiast vertelt Wijnand 
over zijn werk. Hij heeft nog 
heel wat op zijn bucketlist 
staan. Binnenkort gaat hij 

met inwoners van Ankeveen, 
waaronder de landschapsar-
chitect Arda van der Lee van 
Natuurrijk Ankeveen, de oe-
vers van de Ankeveens IJs-
baan inzaaien met inheemse 
planten. Vooralsnog een proef 
waarvan iedereen hoopt dat 
het aanslaat. Door deze plan-
ten kunnen bijen en andere 
insecten zich veilig bewegen 
en zal de biodiversiteit her-
steld worden. En dat is hard 
nodig.

Samenwerking is hierbij cru-
ciaal en vraagt van burgers, 
gemeente en de provincie 
medewerking wat betreft het 
maaibeleid en het stoppen 
van het gebruik van land-
bouwgif zoals Roundup.

Natuurmonumenten: ‘Uit 
Duits onderzoek blijkt dat zo’n 
driekwart van de insecten in 
de afgelopen 27 jaar is ver-
dwenen. In Frankrijk zijn vo-
gelsoorten die insecten eten 
sinds 2000 met 33 procent 
afgenomen.’

Marc van den Tweel, tot 2021 
directeur van Natuurmonu-

menten: ‘De landbouw is een 
van de belangrijkste beheer-
ders van ons buitengebied. 
Daar wordt jaarlijks zo’n tien 
miljoen kilo aan chemische 
gewasbeschermingsmidde-
len gebruikt. Het verbod op 
drie chemische middelen is 
een mooi begin, maar lang 
niet genoeg. Er is simpelweg 
meer ruimte nodig voor natuur 
in landbouwgebieden.’

Gestaag komt er verandering 
in het landschap. Heggen en 
houtwallen zullen weer terug-
keren. Om meer vogels on-
derdak te bieden. Meer bijen 
en vlinderplanten langs land-
bouwgrond. En meer stikstof-
vrije natuur. Meer weten? Mail 
naar Wijnand@Smittuinen.nl

Natuurmomenten
van de boswachter

Olga Ekelenkamp

Foto: Reekalf (foto: Ben Walet)
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Foto van de Week

Repetitie in het Lichtbaken Oud-Loosdrecht voor het 10-jarig Jubileumconcert op 15 april van het Loosdrechtse koor Fun4All onder leiding van Pieter van den Dolder 
(foto: Edgar Broekman).

In onze opleidingen ga je aan de slag met thema’s die ertoe doen: 
- klimaat & energie - voeding
- milieu & techniek - welzijn van mens & dier

Kijk voor alle opleidingen op onze website: yuverta.nl/mbo.

Heb jij je studie-
keuze al gemaakt? 
Ontdek je toekomst bij Yuverta mbo Houten! 

Open dag
23 maart 2023 16:00 - 21:00 uur

Oriëntatieworkshops
22 maart 2023 14:00 - 16:00 uur

Randhoeve 2, 3992 XH Houten

Meld je aan via 
yuverta.nl/activiteiten
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Woensdag

15
maart

Vrĳ dag

17
maart

Donderdag

16
maart

Zaterdag

18
maart

Dinsdag

21
maart

Woensdag

22
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 D400D400 Easysit D62

Easysit D64 Easysit DS703

Easysit B80
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VV Nederhorst Nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Eerste elftal pakt verdiend 
punt bij ’s-Graveland (0-0). 
Het elftal van Nederhorst 
trad nagenoeg weer op volle 
sterkte aan in de derby tegen 
’s-Graveland. De beginfase 
was enigszins nerveus, kan-
sen vielen er niet te noteren. 
Nederhorst was de eerste helft 
zeker niet de mindere. In de 
30e minuut een mogelijkheid 
voor de Bergers. Het lobje 
van Justin Wessels ging he-
laas naast. Even later treuzel-
de dezelfde speler te lang bij 
een schietkans vanaf de rand 
van het strafschopgebied. In 
de 44e minuut de eerste seri-
euze kans voor de thuisclub. 
Een vrije trap werd niet goed 
verwerkt door de Nederhorst- 
defensie, maar gelukkig ging 
de slap ingeschoten bal naast. 
Het spel van Nederhorst was 
in de 1e helft duidelijk beter 
dan de afgelopen vijf wedstrij-
den.

De tweede helft was nog geen 
vier minuten oud, toen ’s-Gra-

veland na een combinatie de 
ingeschoten bal via de lin-
kerpaal het veld weer in zag 
gaan. Even hierna een kans 
voor Nederhorst, maar na een 
steekbal van Job van Wijk op 
Justin Wessels, schoot de laat-
ste te slap in. Kort daarna kop-
te een ’s-Gravelandspeler uit 
een voorzet van rechts over. In 
de 65e minuut een mooie actie 
van Steven Stijvers, maar zijn 
schot ging voorlangs. Het spel 
golfde heen en weer, in de 83e 
minuut een kans van de thuis-
club, die werd verijdeld door 
keeper Wesley van der Helm 
en kort daarna aan de andere 
kant lobde Job van Wijk vanaf 
de middenlijn over de doel-
man, maar helaas ook naast. 
In de zeven minuten blessu-
retijd drong ’s-Graveland nog 
wat aan, kreeg nog een aan-
tal corners, maar kwamen niet 
tot scoren. Nederhorst trok 
zodoende de verdiende 0-0 
over de streep. Voor meer info 
www.vvnderhorst.org of face-
book.

   

Voorjaarsacties op het   
ASV- terrein
Door: Ineke Timmerman

ANKEVEEN
Ook voor het ASV- onder-
houdsteam is het voorjaar 
begonnen en zijn we weer 
volop aan de gang om het 
sportcomplex er weer ge-
likt uit te laten zien.

Behalve de wekelijkse acti-
viteiten zoals schoonmaken 
van kleedkamers en kantine, 
het zetten van de lijnen op de 
2 velden, het rollen van de 2 
velden, regelen van het afval 
en in de zomer het besproeien 
van de velden, wordt er nu ook 
veel werk besteed aan het wie-
den van onkruid en het snoei-
en van struiken en bomen.

Spreeuwen
Op zaterdag 11 maart zal er 
met de NL-Doet dag een be-
gin worden gemaakt met het 
schilderwerk van de opstal-
len. Dit gebeurt samen met de 
vrijwilligers die zich hiervoor 
hebben aangemeld. Vorige 
week hebben we nog eens 4 
spreeuwenkasten in de bomen 
rond het veld opgehangen, er 

hingen hier al 3 kasten. De 
spreeuwen zijn goed voor het 
veld, zij halen de ‘engerlingen/
emelten’ uit het gras. Dit zijn 
larven van insecten die de 
graswortels aantasten. Dus 
hoe meer spreeuwen des te 
beter.

Iedere dinsdag- en woens-
dagochtend komt dit team, 
bestaande uit een mannetje of 
5/6 bij elkaar om samen eerst 
gezellig koffie te drinken en 
dan actief op het complex be-
zig te gaan om alles op orde 
te krijgen en te houden. Mocht 
iemand zin hebben om eens te 
kijken, kom gerust eens langs 
op deze dagen. We starten om 
9 uur.

S.V. ’s-Graveland Nieuws
‘S-GRAVELAND
De derby ‘s-Graveland – Ne-
derhorst was flets en eindig-
de daarom misschien ook wel 
logisch in 0-0. Net als vorige 
week zat het venijn in de slot-
fase. Invaller Sam Torsing 
had tot twee keer de winnen-
de op zijn schoen, maar tik-
te een keer de bal naast en 
werd bij de andere mogelijk-
heid onreglementair naar het 
gras gewerkt door de Bergse 
doelman. De scheidsrechter 
had echter een andere lezing 
en zag er geen strafschop in. 
Een uitgebreider verslag op 
www.svsgraveland.nl.

De wedstrijd van het 1e was 
de enige thuiswedstrijd die 
werd gespeeld. Vrijwilligers, 
selectiespelers, staf en ka-
der schoven de vrijdag ge-
vallen sneeuwlaag van het 
veld, waardoor de wedstrijd 

om even voor 12.30 uur vrij 
gegeven kon worden. Vier 
teams speelden uit. Het 4e en 
5e verloren hun wedstrijden 
en ook JO19-1 verloor. Uit bij 
Amstelveen Heemraad werd 
het 2-1. Eerder in de week 
had het de inhaalwedstrijd 
wel met 2-1 gewonnen van 
Desto. JO16-1 won wel; BVC 
Bloemendaal werd met 0-1 
verslagen.

Dat was ook de uitslag van de 
eredivisiewedstrijd van onze 
partnerclub AZ tegen Gronin-
gen, bezocht door ‘s-Grave-
landse jeugdleden, leiders en 
vrijwilligers, die met twee bus-
sen van Wijdemeren Tours 
naar Alkmaar reden.

SV ‘s-Graveland heeft met 
de huidige hoofdtrainer Léon 
Roorda een akkoord bereikt 
om volgend seizoen aan de 

slag te gaan als Hoofd Voet-
balontwikkeling. De club is 
nu, in nauwe samenwerking 
met de KNVB en NMC Bright, 
bezig om een Programma 
Voetbalontwikkeling op te zet-
ten.

De Club van Honderd hield 
een goed bezochte verga-
dering. Een lijst met gese-
lecteerde en uiteenlopende 
wensen (een partytent, ge-
reedschap en schoeisel voor 
het accommodatie-team, een 
bijdrage voor een camerasys-
teem langs het hoofdveld 
(voor streaming, opleiding en 
analyse), een afroepsysteem 
voor de keuken, biertafels/
banken en een PC/printer 
werd gehonoreerd. Dankzij de 
Club van Honderd wordt de 
club weer een beetje mooier.

   

ASV Nieuws
Na de 4-5 overwinning op 
Kockengen is ASV’65 coach 
Yoeri Tol half tevreden. Hier 
volgt zijn monoloog: “We 
vlogen letterlijk uit de start-
blokken. In de 2e minuut kopt 
Felix Yorks op aangeven van 
Sherrick Krind al de 1-0 tegen 
de touwen. Beter kan je bijna 
niet aan een wedstrijd starten! 
Eigenlijk al meteen daarna 
wordt het veel minder. De rest 
van de eerste helft speelden 
we heel slordig. Met name 
op de helft van de tegenstan-
der namen we te veel risico 
en wilden te veel spelers de 
beslissende bal of een te in-
gewikkelde bal spelen. Wat 
resulteerde in veel balverlies 

en dus veel omschakelmo-
menten. Dat wil je niet want 
daarmee speel je een fysieke 
ploeg juist mee in de kaart. 
Kockengen komt door een 
van deze momenten terug in 
de wedstrijd 1-1. We reage-
ren heel snel via een vrije trap 
van Philip Halfhide op de inlo-
pende Fabian Degekamp die 
van dichtbij de 1-2 binnentikt. 
Drie minuten daarna breekt 
spits Darryl Brusters goed 
door en lobt hem beheerst 
over de uitkomende keeper 
1-3. Na rust lopen we al snel 
uit naar 1-4 via een hele 
mooie aanval over meerdere 
schijven, waarbij Felix Yorks 
z’n 2e maakt. De laatste 25 

minuten gaat Kockengen voor 
een alles of niets offensief en 
letterlijk elke bal gaat hoog 
richting de grote spits. Uit 
een van deze situaties wordt 
de 2-4 gemaakt. Weer rea-
geren we hier fantastisch op, 
via een vlijmscherpe counter 
maakt Darryl Brusters ook z’n 
tweede: 5-2. De laatste 10 
minuten werd nog even span-
nend, want Kockengen kwam 
via een hele berg aan kansen 
heel knap terug naar 4-5, Met 
heel veel werklust en passie, 
met dank aan keeper Mayren 
Bruyning, hebben we in de 
laatste fase de punten over de 
streep weten te trekken.”

   

39 deelnemers bij dressuurwedstrijden
NEDERHORST DEN BERG
Bij Rijvereniging Nederhorst 
streden afgelopen zondag 
maar liefst 39 deelnemers in 
de strijd om de prijzen in de 
categorie N 1 en N2.

Eerst jureerden Iganda Groen 
en schrijfster Ilse Riemers 10 
deelnemers in de klasse N2. 
Daarna volgden de overige 29 
deelnemers in de klasse N1. 
Schrijfster Ilse Riemers werd 
opgevolgd door Jessie ten 
Brug. In de klasse N2 werd: 1. 
Sarah Luschen op Resi met 

107 pnt; 2. Elvira Zwaagstra 
op Held met 106 pnt; 3. Vale-
rie van Teijlingen op Rosa met 
105 pnt;

In de groep N1 was de uitslag: 
1. Zara v/d Kleij op Nador met 
108 pnt; 2. Sterre de Lat op 
Bubblegum Billy met 106 pnt; 
3. Isis Oggel op Sabrina met 
105 pnt; 4. Louise van Hout 
op Sabrina met 105 pnt; 5. 
Britt van der Zwam op Surpi-
se met 105 pnt; 6. Tess van 
Beem op Polly met 105 pnt.

De plaatsen 3 t/m 6 ontston-
den door de puntentelling bij 
de laatste onderdelen.

De voorlezers en de mensen 
bij de ingang van de bak en 
de buitenbak weer hartelijk 
bedankt. De administratie 
was in handen van Anja Doe-
dens en de inschrijvingen wa-
ren weer geregeld door Marti 
Bergman.

Volgende week: De Ferry 
Staal bokaal!
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 Odis Volleybal alleen actie van de dames
    KORTENHOEF
    Terwijl de heren, meisjes en 
recreanten op hun lauweren 
konden rusten tijdens de va-
kantie en de weken daarna, 
kwamen de Odis Dames maar 
liefst drie keer in actie.

    Vrijdag 24 februari werd met 
1-3 gewonnen in Huizen. Knap 
dat de dames niet bevangen 
zijn geworden door de immer 
heersende hitte in de sporthal 
in Huizen. De sporthal waarin 
het puberzweet van de naast-
gelegen school in alle spelon-
ken is ingesijpeld. Zaterdag 4 
maart deden de Odis -dames 
eveneens goede zaken in 
Hoogland alwaar met 0-4 werd 
gewonnen.

    Vrijdag 10 maart mocht Da-
mes-1 door de sneeuw ploe-
gen naar Kerkelanden. Op de 
tribune had een aantal eigen 
‘diehard’ supporters plaats-
genomen. Ook zij hebben de 
barre weersomstandigheden 
getrotseerd om de Odis-ploeg 
aan te moedigen. De coach 
van de tegenpartij was – in ie-
der geval voor de supporters 
– onprettig vocaal aanwezig. 
De scheidsrechter liet zich 
menigmaal door de vocale 
coach omkletsen en wijzig-
de haar beslissing ten nadele 
van de Odis-dames. Dit werd 
zelfs de supporters die norma-
liter hun stem niet verheffen, 
te gortig. Wist u dat, sommi-
ge Odis supporters heel lenig 
zijn en ballen onder de tribune 

vandaan kunnen halen en het 
vervolgens er zelf weer tus-
senuit komen lastiger is? Wist 
u dat het best een kunst is om 
een bal vanaf de tribune in het 
veld terug te gooien en daarbij 
de plafondbalk raken? Oh ja, 
eindresultaat – ondanks het 
fruithapje – 3-1 verlies.

    Komende wedstrijden: vrijdag 
17 maart om 19 uur Heren- 1 
uit in Hilversum-Kerkelanden 
en Dames 1 uit om 19.30 uur 
in Amersfoort.

    Zin om te volleyballen? We 
trainen op maandagavond in 
sporthal De Fuik in Korten-
hoef. www.odis.nl. Wees wel-
kom!

       

    Sailhorse Sailing Club helpt gehandicapten 
aan nieuwe zeilboot
    LOOSDRECHT
    De Sailhorse Sailing Club 
zet mensen en middelen in 
voor een nieuwe zeilboot 
van het type Sailhorse 
voor SailWise. Deze stich-
ting organiseert al bijna 50 
jaar actieve watersportva-
kanties voor mensen met 
een beperking.

    De huidige Sailhorse, die vaart 
vanaf het watersporteiland 
Robinson Crusoe in de Loos-
drechtse Plassen, is al heel 
oud en hard aan vervanging 
toe. Tijdens de watersport-
beurs Boot Holland in Leeu-
warden overhandigt de voor-
zitter van de Sailhorse Sailing 
Club een cheque met het tot 
nu toe ingezamelde bedrag 
voor aanschaf van de nieuwe 
zeilboot.

    Zeilen in een rolstoel? Het 
kan!
    Lisette is deelnemer van Sail-
Wise, heeft een spierziekte 
en zit in een rolstoel. “Het is 
heerlijk om lekker actief bezig 
te zijn en nieuwe uitdagingen 
aan te gaan bij SailWise. Ik 
vergeet mijn beperking als ik 
aan het zeilen ben. De Sailhor-
se is mijn favoriete zeilboot op 
het watersporteiland Robinson 
Crusoe. Ze is sportief en heel 
snel op het water.”

    De romp van de huidige Sail-
horse van SailWise is oud en 
hard aan vervanging toe. De 

Sailhorse Sailing Club hoorde 
van dit probleem en sloeg de 
handen ineen. De klassenor-
ganisatie helpt SailWise met 
een nieuwe Sailhorse door 
zelf acties te organiseren om 
geld in te zamelen en met 
hun leden de nieuwe romp 
af te bouwen. Tijdens de wa-

tersportbeurs Boot Holland 
in Leeuwarden overhandigde 
de voorzitter van de Sailhorse 
Sailing Club aan de directeur 
van SailWise een cheque met 
het bedrag dat zij tot nu toe 
ingezameld hebben. De over-
handiging vond plaats op vrij-
dag 10 maart.   

 Betaalbaar tennissen in   
Ankeveen
    ANKEVEEN
    Sporten in een tijd dat alles 
duurder wordt, is een uit-
daging. Mogelijk is tennis 
bij de ARTV in Ankeveen 
dan een optie. Op zaterdag 
25 maart is er een kennis-
makingsochtend tussen 10 
en 12 uur.

    De Ankeveense Recreatieve 
Tennis Vereniging in hartje 
Ankeveen heeft twee prach-
tige allweather tennisbanen. 
U speelt op een prettige on-
dergrond, die niet blessurege-
voelig is. Naast dat de baan 
het hele jaar te gebruiken is, 
is lidmaatschap bij de ARTV 
betaalbaar. U kunt een jaar 
lang tennissen op onze baan 
voor € 70,- (jeugdleden voor 
27,50). Dit komt omdat wij niet 
aangesloten zijn bij de KNLTB 
(en geen gebruik maken van 
competitie tennis en KNLTB 
toernooien). Dus tennist u al 
een tijdje en/of heeft u een 
of meerdere tennismaatjes 
en maakt u geen gebruik van 
KNLTB-toernooien? Dan is dit 
een mooie optie!

    Kom eens kijken
    Als extra is er de mogelijkheid 
om op vrijdagochtend gebruik 
te maken van het tossen. 
Daarnaast organiseren we 4 
maal per jaar een toernooi met 
leden van de club. (En soms 
zijn daar ook introducees wel-
kom). En wilt u er toch nog 
tennisles aan toevoegen, dan 
werken wij samen met RG 
Sports. De investering voor 
de lessen staat los van het lid-
maatschap. Dus staat tennis al 
een tijdje op je ideeënlijst, kom 
dan eens kijken bij de ARTV. 
Leden en (nog) niet leden zijn 
van harte welkom bij de ken-
nismakingsochtend op zater-
dag 25 maart tussen 10 en 12 
uur. U kunt dan de tennisbaan 
uitproberen, kennismaken met 
de tennisleraar, overleggen 
wat de mogelijkheden voor jou 
zijn.

    Meld je aan door een mail te 
sturen naar ankeveensertv@
gmail.com, onder vermelding 
van je naam, telefoonnummer. 
Kijk voor algemene info op: ht-
tps://tennissenbijartv.nl/

       

    Stoelyoga in Sociaal           
Cultureel Centrum
    NEDERHORST DEN BERG
    Stoelyoga is de meest laag-
drempelige vorm van yoga 
en geschikt voor iedereen. 
Een les bestaat uit ontspan-
nings-en ademhalingsoefenin-
gen, rek- en strekoefeningen, 
lichaamshoudingen, concen-
tratietechnieken en medita-
tie. De oefeningen zijn niet te 
zwaar en worden op en rond 
de stoel uitgevoerd. Je leert 
je spanning los te laten en je 

concentratie en motoriek te 
verbeteren.

    De lessen worden gegeven 
door Loraine van den Broek 
op vrijdagochtend van 10.00 
– 11.00 uur. Kosten € 10,00 
per les incl. koffie/thee. Aan-
melden: tel. 06 42 58 11 20 
of loop gewoon binnen. SCC, 
Blijklaan 1, NdB.   

      

#REN TEGEN 
KANKER

Waar ren jij mee? Ga naar rentegenkanker.nl

Wat gaan we doen? Kijk op 
loosdrechtsplassengebied.nl
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3e Blinker Café 
met gevarieer-
de gasten
Melanie Ryan, muzika-

le hoofdgast

KORTENHOEF
Op woensdagavond 22 
maart wordt het 3e Blinker 
Café een avond vol vari-
atie. Vooral met de komst 
van jonge mensen op deze 
avond vol gesprekken en 
muziek is de organisatie 
erg blij.

Na het verleden en het heden 
willen we nu vooral onze blik 
richten op de toekomst. U bent 
welkom vanaf 19.30 uur in cul-
tureel centrum De Blinker aan 
de Parklaan 5 te Kortenhoef. 
De toegang blijft gratis.

Onze muzikale hoofdgast is 
Melanie Ryan, een 24-jarige 
singer-songwriter en performer. 
Ze kwam er al vroeg achter dat 
het schrijven van muziek voor 
haar de beste manier is om 
haar verhaal te vertellen. Haar 
nummers gaan daarom vaak 
over haar ‘roots’, haar reis en 
over de liefde. Haar muziekstijl 
is een ineengevlochten mix van 
verschillende muziekstijlen, zo-
als Pop, Country en Folk.

Daarnaast worden de 4 ge-
sprekken opgeleukt met vier 
mooie liederen van de Pretti-
ge Acht. Vier mannen en vier 
vrouwen, onder leiding van 
arrangeur en toetsenist Ben 
Groenendijk, die inmiddels al 
bekend zijn van het Korten-
hoefse Volkslied, maar het oc-

tet heeft nog meer songs op 
het repertoire. Wat dacht u van 
Droomland?

Marie-Flore, Marjolijn, Bo en 
Maarten
De 21-jarige Marie-Flore Rede-
geld is een toptalent in jiujitsu, 
een edele vorm van gevechts-
sport. Ze werd in 2022 Sport-
vrouw van het Jaar in Hilver-
sum. Maar Marie-Flore is een 
inwoner van Kortenhoef, waar 
iedereen trots op is. Ze is niet 
alleen Nederlands kampioen 
(in de categorie – 63 kg.), maar 
ze werd ook Europees kampi-
oen in 2018. Naast diverse an-
dere bronzen en zilveren plak-
ken. Maar dat kunt u allemaal 
horen in ons eerste gesprek.

Marjolijn Bezemer kun je rustig 
betitelen als een ‘supervrijwilli-
ger’. Zij is betrokken bij talloze 
activiteiten op het sociale vlak. 
Bij de Tasjesbibliotheek, de 
Buurtkastjes, de Eerste Hulp 
bij stijgende energiekosten en 
bij de Energiecoöperatie Wij-
demeren. En dan zijn er onge-

twijfeld nog meer bezigheden 
waarover ze kan vertellen. Wat 
motiveert haar om zich in te 
zetten voor de gemeenschap?

Bo de Kruijff is het jongste ge-
meenteraadslid van Wijdeme-
ren (23). Een bevlogen politi-
cus die vast hogerop wil, want 
Bo werkt ook in de Tweede 
Kamer, als persoonlijk mede-
werker van VVD-kamerlid Jan 
Klink. Hij zit in de afrondende 
fase van zijn studie Rechtsge-
leerdheid. Wat zoekt een jonge 
vent in die saaie politiek?

Maarten Steinkamp is waar-
schijnlijk een oude bekende 
van veel Kortenhoevers. Hij 
maakte in zijn jeugdjaren een 
onuitwisbare indruk met het ca-
baretduo Martijn en Maarten. 
Na een internationale topcarri-
ère in de platenbusiness is/was 
hij als een zakenman onder 
andere betrokken bij Jamin en 
Multivlaai. En dan is-ie ook nog 
brandweerman. Hoe doet-ie 
dat allemaal en wat heeft Maar-
ten met Kortenhoef?

   

Marja’s Relatie Advisatie Show
ANKEVEEN
De Nederlandse Ambass-
adrice van Rotterdam en 
theaterpersoonli jkheid 
Marja van Katendrecht, die 
we nog kennen van haar 
Tupper Topper Party, komt 
terug naar Ankeveen.

Nadat Tupperware eenzijdig de 
relatie met haar verbrak, volg-
de voor Marja een lastige tijd. 
Maar bij de pakken neerzitten 
is niets voor Marja en nu voelt 
zij de noodzaak om diverse 
relatie-situaties uit het leven 
te gaan ontrafelen. Dus is er 
Marja’s Relatie Advisatie Show. 

Tijdens deze door haar zelf 
ontwikkelde cursusavond, prik-
kelt zij zichzelf en haar publiek 
en geeft (on)gevraagd advies. 
Marja schijnt haar licht op de 
toekomst en doorziet mense-
lijke patronen. Zij mijmert over 
levensdoelen en zoekt naar 
nieuwe inzichten die toegang 
geven tot de Bron van het Ge-
luk. Tijdens een bonte avond 
vol verrassingen hoopt zij van 
ieders (gebroken) hart weer 
een warm kloppend orgaan 
te maken. Een masterclass 
over verhoudingen door Marja 
van Katendrecht. Zaterdag 18 
maart in Theater de Dillewijn in 

Ankeveen, aanvang 20.15 uur. 
Tickets zijn voor € 19,- te be-
stellen via www.dedillewijn.nl.

advertorial

Voorjaarsmarkt
Buitenplaats op ’t Eiland

NEDERHORST DEN BERG
Al eerder sprak ik Edith Ho-
genboom van Buitenplaats 
op het Eiland. Toen was ze 
net met haar familieleden 
en vriend begonnen aan 
hun nieuwe restaurant aan 
de Vecht op Chaletparc de 
Vechtoever. Dat vond ik 
toen een dappere zet ge-
zien corona en deze afge-
legen plek.

Ik was inmiddels heel nieuws-
gierig geworden hoe het hun 
inmiddels vergaat na 2 seizoe-
nen. Daarom reisde ik weer 
eens per fiets over het prach-
tige kronkelweggetje langs de 
Vecht naar deze bijzondere 
locatie. Een vakantiegevoel 
kwam gelijk weer naar boven. 
Edith stond mij al op te wach-
ten met een goede cappucci-
no, de grote houtkachel brand-
de gezellig. Edith vertelt vol 
enthousiasme over de enorme 
drukte die ze ieder seizoen er-
varen. Ze kan het eigenlijk nog 
steeds nauwelijks geloven. Af 
en toe begreep ik gewoon niet 
waar al deze mensen vandaan 
kwamen. Het was uitdagend 
om de grote drukte aan te kun-
nen. Het was van niets naar 
vol gas vooruit. Inmiddels is 
het Eiland een geoliede ma-
chine geworden en voelt het 
team als familie.

Voorjaar breekt aan
Nu is de herfst- en winterperio-
de weer achter de rug. Dan zijn 
er geen bootjes en veel minder 
wandelaars en ging de Buiten-
plaats dan ook in een winter-
slaap. De deuren bleven ge-

sloten. Tijd om nieuwe ideeën 
uit te werken, uit te rusten, en 
wat onderhoud uit te voeren. 
Nu komt het voorjaar eraan 
en gaat de Buitenplaats weer 
open. Dat doen ze gelijk goed. 
Edith vertelt dat ze op zondag 
19 maart een voorjaarsmarkt 
organiseren. Er zal een divers 
aanbod zijn aan kraampjes die 
worden neergezet op het grote 
terras aan de Vecht. Dorpelin-
gen en andere creatievelingen 
kunnen hier hun waar verko-
pen. Verder komt er een jazz-
bandje spelen, is er natuurlijk 
pizza, kunnen kinderen hun 
eigen popcorn poppen, zijn er 
Brand en levie worstjes van 
de barbecue, oesters en zal 
de buitenbar weer open zijn. 
Edith doet nu natuurlijk ge-
lijk een oproep om deze dag 
vooral langs te komen op deze 
gezellige markt op zondag 19 
maart van 12 tot 17 uur.

Dit seizoen
Natuurlijk volgen er nog meer 
leuke dingen dit seizoen. Veel 
live muziek, een heus pop-up 
kinderrestaurant, film op groot 
scherm en natuurlijk de lek-
kerste pizza en pasta. Houd 
dus vooral de website en de 
socials in de gaten voor al dit 
leuks. Mijn cappuccino is op 
en ik kan met tevredenheid 
concluderen dat het deze on-
dernemers gelukt is om van 
deze plek een ware parel te 
maken. Kortom een enorme 
aanwinst voor Nederhorst den 
Berg en omgeving.

Buitenplaats op ’t Eiland; Ei-
landseweg 32; Nederhorst 

  

foto: Annemieke van der togt
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DSO scheept 
in op de Maria 
Stuart

KORTENHOEF
Toneelvereniging DSO is 
lekker op stoom. Na de 
succesvolle reeks voor-
stellingen van Bouillabais-
se afgelopen november, 
zet men met regisseur Ger 
van Groningen aan het 
roer, koers naar een nieu-
we reeks in april. Er is ge-
kozen voor Gebroken IJs 
van Haye van der Heyden.

De komedie Gebroken IJs 
speelt zich af op het dek van 
de ‘Maria Stuart’, een luxe 
cruiseschip dat voornamelijk 
bezocht wordt door alleen-
staande, oudere passagiers. 
Elk van hen heeft zijn eigen 
redenen om deel te nemen 
aan dit comfortabele ‘drijven-
de bejaardentehuis’. Vanuit de 
dekstoelen klinkt regelmatig 
gelach en zodra het ijs een-
maal gebroken is, ligt zelfs 
romantiek op de loer. Vrolijke 
gebeurtenissen worden afge-
wisseld met ontroerende mo-
menten in deze komedie.

Reserveren
Gebroken IJs wordt van 
woensdag 19 april t/m zondag 
23 april gespeeld in de mooie 
theaterzaal van Cultureel Cen-
trum De Blinker aan de Par-
klaan in Kortenhoef. Kaarten 
kunt u reserveren via www.
toneeldso.nl. Een koopkaart 
kost € 15,00. Donateurs beta-
len niets. De aanvangstijd van 
de voorstellingen op 19, 20, 
21 en 22 april is 20.00u en op 
zondag 23 april is er een mati-
nee om 14.00u.

Toneelvereniging DSO hoopt u 
te verwelkomen in De Blinker!

Nesciolezing in Oude Kerkje
‘Theologie na Goelag, Boetsja en verder’

KORTENHOEF
Op zondag 19 maart is er 
weer een Nescio-lezing 
om 11.15 uur in het Oude 
Kerkje aan de Kortenhoef-
sedijk. Nu spreekt prof. dr. 
Katja Tolstoj over ‘Theolo-
gie na Goelag, Boetsja en 
verder’. De muziek wordt 
verzorgd door het Chiara 
Piano Trio.

De lezing maakt deel uit van 
het project ‘Theologie na Goe-
lag’ dat in 2016 van start ging. 
“Ik begon dit project met de 
grote vraag: hoe kunnen we 
theologische antwoorden vin-
den op de extreme gebeurte-
nissen in de Goelag? Ik wilde 
weten hoe we daarvan kunnen 
leren voor voormalige sovjet-
landen. Deze landen zijn te 
typeren als posttraumatische 
samenlevingen. Denk aan 

de collectivisatie en hongers-
noden en de Goelag met de 
straf- en werkkampen. En nu 
de ‘denazificatie’ van Oekra-
ine. De erfenis van extreme 
ontmenselijking werkt nog da-
gelijks door.”

Theoloog des Vaderlands
Prof. dr. Katja Tolstoj groeide 
op in Rusland en ontvluchtte in 
de jaren negentig het Sovjetre-
gime. Ze belandde in Kampen 
en studeerde hier theologie. 
Ze is oprichter en hoofd van 
het Institute for the Academic 
Study of Eastern Christianity. 
Ze bekleedt sinds twee jaar de 
leerstoel theologie en religie in 
posttraumatische samenlevin-
gen aan de Faculteit Religie 
en Theologie van de Vrije Uni-
versiteit, waar ze ook vice-de-
caan van is. Ze is momenteel 
actief betrokken bij de opvang 

van Oekraïners. In november 
van het afgelopen jaar werd 
zij gekozen tot ‘theoloog des 
vaderlands’. De jury motiveer-
de: ‘Tolstoj is in staat ontwik-
kelingen in Europa te duiden 
en tegelijkertijd de invloed van 
oorlog en vrede op het gewo-
ne leven van mensen daar en 
hier invoelbaar te maken’.

Muziek
De muziek wordt verzorgd 
door het Chiara Piano Trio 
bestaande uit Andrea Benti-
voglio, viool, Ephraim van IJ-
zerlooij, cello en Paul de Boer, 
piano. Ze spelen muziek van 
Mendelsohn, Gliere, Scriabin, 
Arensky, Glazunov, Rachma-
ninov en Schubert. Toegang: € 
10,-, contant aan de ingang te 
voldoen.

   

Happy Bachdag en Skazka Kwartet 
in Jagthuis
NEDERHORST DEN BERG
We hadden het al gezegd: 
Maart is volle muzikale 
maand in het Jagthuis. 
Met op de 17e altvioliste 
Wenting Kang, op de 21e 
Happy Bachdag en de 26e 
weer een theeconcert.

Het theeconcert wordt ver-
zorgd door het gloednieuwe 
Skazka Kwartet. Momenteel 
is het kwartet verbonden aan 
de Nederlandse StrijkKwartet 
Academie, waar zij hun spel 
in het strijkkwartetspelen ver-
volmaken. Inmiddels is het 
kwartet al te horen geweest op 
diverse podia in Nederland en 
op de radio bij het programma 
Spiegelzaal. Violisten Lena ter 
Schegget en Dmitry Ivanov, 
altvioliste Lisa Eggen en cel-
liste Emma Besselaar zullen 
naast een werk van Haydn 
het ‘A Way A Lone’ van Toru 
Takemitsu spelen en het twee-
de Razumovsky-kwartet van 
Beethoven, opus 59 nr 2.

Voor die tijd is het dinsdag 21 
maart. En dat is behalve de 
eerste lentedag ook de ver-
jaardag van Bach. Sinds 2017 
wordt, net als op vele andere 

plaatsen in Nederland in het 
Jagthuis deze Happy Bachdag 
gevierd. Met, uiteraard, muziek 
van Johann Sebastian Bach. 
Dit keer speelt een naamge-
noot van hem: Jan Bastiaan 
Neven, cellist. Hij zal de eerste 
en laatste, de zesde, Suite van 
Bach spelen afgewisseld met 
de derde Suite van Benjamin 
Britten. Feest!

Concert Happy Bachdag met 
cellist Jan Bastiaan Neven: 
dinsdag 21 maart, 20.15 u; 

Concert Skazka Kwartet: zon-
dag 26 maart, 15.30 u; Entree 
20 euro (tot 25 jaar 10 euro), 
reserveren: www.jagthuis.nl, 
per email via stal@jagthuis.nl 
of telefonisch 0294-252609. 
De locatie van de concerten is 
Het Jagthuis, Middenweg 88, 
Nederhorst den Berg (Horster-
meer).

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.

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

15-03 10.00 Themacafé Bijen                                           
Bibliotheek, Ldr.

15-03 14.30 Schoolschaak-15-03 14.30 Schoolschaak-15-03 14.30 Schoolschaak
toernooi OBS De Linde, Ldr.

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 11.15 Nesciolezing 
‘Theologie na Goelag e.v.’ 
Oude Kerkje, Kortenhoef

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

19-03 12-17 Voorjaarsmarkt 
Buitenpl. Op ’t Eiland Eiland-
seweg 32, NdB.

20-03 13.30 Herdenking 
Oorlogsmonument Jaap 
Zeldenrijk Plein, Ldr.

21-03 12.00 Seniorenlunch 
(0294- 257568) Bergplaats, NdB.

21-03 20.15 Happy Bachdag, 
cello J.B. Neven Jagthuis, 
Middenweg 88, NdB.

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

23-03 16.00 Afscheid huisarts 
Pieter Visser Huisartsenprak-Pieter Visser Huisartsenprak-Pieter Visser Huisartsenprak
tijk Ldr.

Agenda
WIJDEMEREN

FOTO: Een repetitiefoto van 

FOTO: Katja Tolstoj (foto: @Handy Tims)



ARENS 
SPIEGELPLASLOOPSPIEGELPLASLOOPSPIEGELPLASLOOP
19 MAART 202319 MAART 2023

Starttijden
12.15 uur Kidsrun
12.50 uur 5 km Prestatieloop12.50 uur 5 km Prestatieloop
13.00 uur 10 km Wedstrijd13.00 uur 10 km Wedstrijd
13.00 uur 10 km Prestatieloop13.00 uur 10 km Prestatieloop

Deelnemen kan na inschrijving. Deelnemen kan na inschrijving. 
Scan de QR of ga naar de website:Scan de QR of ga naar de website:Scan de QR of ga naar de website:
spiegelplasloop.nl/inschrijven

Daag jezelf uit met 5 of 10 kilometer hardlopen en ontdek Daag jezelf uit met 5 of 10 kilometer hardlopen en ontdek Daag jezelf uit met 5 of 10 kilometer hardlopen en ontdek 

de schitterende omgeving van Nederhorst den Berg. de schitterende omgeving van Nederhorst den Berg. 

Voor de jonge sportievelingen wordt er de ‘Thuizbij Kidsrun’ Voor de jonge sportievelingen wordt er de ‘Thuizbij Kidsrun’ Voor de jonge sportievelingen wordt er de ‘Thuizbij Kidsrun’ 

georganiseerd, een sponsorloop waarmee geld wordt georganiseerd, een sponsorloop waarmee geld wordt georganiseerd, een sponsorloop waarmee geld wordt 

ingezameld voor het Diabetes Fonds.ingezameld voor het Diabetes Fonds.

Bij de finish wachten wij je op met een welverdiende verfrissing.Bij de finish wachten wij je op met een welverdiende verfrissing.Bij de finish wachten wij je op met een welverdiende verfrissing.

Ontmoeten wij je daar?Ontmoeten wij je daar?

Arens Makelaars is een kundig en gedreven makelaarskantoor,
opgericht door Marco Arens en Michelle Onel.

Omdat we al jaren actief zijn in de makelaardij zijn we zeer
vertrouwd met de markt. Een persoonlijke aanpak is één van 
onze belangrijkste kenmerken. Bel ons voor een afspraak! 

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