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Met nieuws voor Ankeveen, ‘s-Graveland, Kortenhoef en Nederhorst den Berg in samenwerking met de NieuwsSter voor Loosdrecht

Het Weekblad Wijdemeren van

woensdag 27 december (week 52)

zal i.v.m Kerst niet verschijnen!

Het eerste Weekblad Wijdemeren
 in 2018 zal verschijnen op 

donderdag 4 januari
i.p.v. woensdag 3 januari

WIJDEMEREN- Dinsdag 28 novem-

ber was in het gemeentehuis de eer-

ste Wijdemeerse Vrijwilligersdag. 

Een inloopbijeenkomst aan ’t eind 

van de middag met een hapje, 

drankje en bedankje voor iedereen 

die vrijwilligerswerk doet in onze 

gemeente. 

Door: Saskia Luijer

De beloofde rode loper is ingewis-

seld voor een blauw exemplaar die 

waarschijnlijk wat beter aansluit bij de 

winterse sferen. De gastvrijheid en het 

warme welkom is er echter niet min-

der om. Vuurkorven bij de ingang, 

prikverlichting langs de wand, een 

versierde kerstboom, live muziek en 

lekkere hapjes en drankjes. Vandaag 

zijn de rollen omgedraaid. 

College-, raads- en commissieleden 

serveren glühwein en warme choco-

mel, vullen kommen met dampende 

erwtensoep, beleggen roggebrood 

met boter en spek, delen broodjes 

bal of rookworst uit en trakteren op 

appeltaart en apfelstrudel. Een be-

dankje voor de tomeloze inzet van 

de Wijdemeerse vrijwilligers die in 

groten getale aanwezig zijn. Allemaal 

inwoners die actief zijn bij brandweer, 

kerk, muziek, sport, school, zorg of 

andere activiteiten in de buurt. Meer 

dan 220 mensen hebben zich aange-

meld voor deze Vrijwilligersdag en 

dat was boven verwachting. “Gewel-

dig, deze opkomst” meldt wethouder 

Sandra van Rijkom enthousiast. “We 

moesten er buiten zelfs een extra tent 

bijzetten.” Collega Theo Reijn vult 

aan: “Wij kiezen in Wijdemeren geen 

vrijwilliger van het jaar, want dan gaat 

er één persoon met een bosje bloemen 

naar huis. Op deze dag mag iedereen 

komen, nu zetten we iedereen in het 

zonnetje.”

Grote waardering

In de raadzaal heet wethouder Betske 

van Henten de gasten officieel wel-

kom: “Wat ontzettend gaaf dat er zo-

veel mensen zijn. Zoveel vrijwilligers 

uit alle dorpskernen. Wij komen jullie 

bij activiteiten in de gemeente altijd 

tegen en met deze bijeenkomst wil-

len wij onze waardering uitspreken. 

Daarnaast is dit een mooi moment 

waarop jullie elkaar kunnen ontmoe-

ten, kennis kunnen uitwisselen en er-

varingen kunnen delen.” Daarbij wijst 

Van Henten ook op de website www.

deappelboom.nl waar vrijwilligers 

met elkaar in contact kunnen komen. 

Om meer bekendheid te geven aan 

De Appelboom hangt er een groot 

bord in de zaal waar ieder zijn reac-

ties kan geven. Zo staat er bij de vraag 

Vrijwilligers in winters zonnetje

‘Wat gaat er goed?’ o.a. als antwoord ‘Het 

bijenlint’. Verder heeft iemand de sugges-

tie gegeven om lantaarns te versieren met 

bloembakken en is een ander op zoek naar 

vrijwilligers voor het knotten van bomen. 

Allemaal voorbeelden waarbij het digitale 

platform De Appelboom ook ondersteu-

ning kan bieden.

Goud van de samenleving

Burgemeester Freek Ossel is volgens ei-

gen zeggen ‘zwaar onder de indruk’ van 

de vrijwilligers in Wijdemeren. “De le-

vendigheid in de dorpen is grandioos, 

legendarisch, en wordt mogelijk gemaakt 

door vrijwilligers. Dat is het goud van de 

samenleving. Wat er in deze gemeente 

gebeurt, is buiten proporties en heb ik 

in geen enkele andere gemeente meege-

maakt. Het zijn grote getallen, bijvoor-

beeld bij projecten als Nederhorst on Ice 

en L!icht in Ankeveen, maar gaat ook om 

kleine dingen in de buurt. Juist het kleine 

is ook heel belangrijk in het grote geheel. 

Het zijn de personen, de mensen die het 

doen. Dat is een kenmerk van alle kernen 

in onze gemeente.”

De leden van de VVD Wijdemeren 

hebben vorige week de kandidaten-

lijst voor de gemeenteraadsverkie-

zingen in maart volgend jaar vastge-

steld. Lijsttrekker is Sieta Vermeulen. 

Als ervaren raadslid kent zij het klap-

pen van de politieke zweep, net als 

Michiel van Balen uit Breukeleveen 

op nummer 4 die ook eerder in de ge-

meenteraad zat. Nieuwkomers op de 

lijst zijn Jan Klink (32 jaar) uit Loos-

drecht op nummer 2, Sorrel Hidding 

uit Nederhorst den Berg op nummer 

3 en Mara Joy Faber uit ’s-Graveland 

op nummer 5. Kerstin Heuperman uit 

Kortenhoef op plaats 6 en Niek Schut 

(39) uit Nederhorst den Berg op plaats 

7. Onze kandidaat uit Ankeveen is 

Anton van Dijk op plaats 11. 

Sieta Vermeulen met Jan Klink, 

na zijn installatie als fractieassistent 

(foto: Douwe van Essen//WWK)

Sieta gaat de VVD leiden 
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 10 dec.: 09.30 uur: W. Balk,
 Wo. 13 dec.: 09.30 uur: J. Dresmé.
◗ St. Martinus     
 Zo. 10 dec.: 09.30 uur: E. Kaak,
 Wo. 13 dec.: 19.00 uur:  W. Balk,
◗ OLV Hemelvaart 
 Z9. 9 dec.: 19.00 uur: J. Dresmé,
 Do. 14 dec.: 09.30 uur: W. Balk.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 10 dec.: 10.00 uur:  
 Ds. E.J. van Katwijk.
◗ De Graankorrel    
 Zo. 10 dec.: 10.00 uur:  
 Ds. E. Aarsen.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 10 dec.: 10.00 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 10 dec.: 09.30 uur:  
 Ds. W.H. B. ten Voorde.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Zo. 10 dec.: 11.00 uur: 
 Reinier Beltman. 

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp  
 Zo. 10 dec.: 10.00 uur:  
 R. Speelman.
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 26 nov.: 10.00 uur:  
 Ds. M. de Jong,
  16.00 uur: Unité; jongerendienst.

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 06 dec. 17.45 u. Zonnebloem Amsterdamse Lichtjes Vertr: Veenstaete, Kortenhoef

wo. 06 dec. 20.00 u. Commissie Ruimte & Economie Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.

vr. 08 dec. 20.15 u. Cellorecital Honorine Schaeffer Jagthuis,Middenwg.88, NdB.

za. 09 dec. 09.30 u. Kerstmarkt Veenstaete, Kortenhoef

za. 09 dec. 10.00 u. Spotjes, kerstman timmeren Bergstube, IJshal NdB.

za. 09 dec. 14.00 u. Diersporen in de winter Bez.Centrum NM,’s-Grav

zo. 10 dec. 15.30 u. Celloduo Jagthuis,Middenwg.88, NdB.

do. 14 dec. 20.00 u. Kerstconcert koor Fun4All  Antoniuskerk, Kortenhoef

do. 14 dec. 20.15 u. Humoristisch relatiedrama ‘Doek’ Oude Kerkje, Kortenhoef

vr. 15 dec. 15.00 u. Kerstfeest voor allen Bergplaats, NdB.

vr. 15 dec. 20.15 u. Concert Amstel Strijkers Ensemble Oude Kerkje, Kortenhoef

za. 16 dec. 11.00 u. A Christmas Carol Kerstmarkt Centrum NdB 

za 16 dec 19.30 u.  Kerstzangdienst met Amicitia Herv. Kerk K’hoef

za. 16 dec. 19.30 u. Winterwandeling  Bez.Centrum NM,’s-Grav

za. 16 dec.  20.30 u. Kerst klaverjassen en biljarten   Het Wapen van Ankeveen

zo. 17 dec. 15.30 u. Dostojevski Kwartet Jagthuis,Middenwg.88, NdB.

zo. 17 dec. 19.30 u. Kerstsamenzang r.k. OLV- kerk, NdB. 

Activiteiten agenda

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen

M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66

W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam, Hoflaan 1 035 - 656 16 16

C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19 035 - 656 47 62

L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96

J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03 (spoed: 254862)

Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/vanBaarda) 0294 - 25 18 54

Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15

Huisartsenpost avond, nacht en weekend 0900-93 59

Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 

Tandartspraktijk Vonk 035 - 656 91 28

B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56

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) 0294-253519

Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136

Annemarie 0294 - 25 58 38

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:

Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50

Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com

Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95

Versa Welzijn  035 - 623 11 00

Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50

Klusjesteam Kortenhoef  035 - 6561860

Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001

Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767

Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 6565073

Kinderopvang:

KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 6004750

Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965

Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785

In de Heksenketel 035 - 5338982

Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260

Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035

Eigen&Wijzer BSO Ankeveen & PSZ/PO Knuttegrut 06 - 22301476

PSZ de Gruthut 0294 - 252359

Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343

Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949

Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:

Warinschool 0294 - 251351

Mr. Kremerschool 0294 - 251522

Jozefschool 0294 - 253336

Curtevenneschool 035 - 6561019

De Regenboog 035 - 6560408

Joseph Lokinschool 035 - 6561370

St.-Antoniusschool  035 - 6561067

Gemeente 

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035

Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844

Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht

Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl

Wijkagent Dennis v. Giessen (N.d.B.) dennis.van.giessen@politie.nl

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066

Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507

Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

•  24/7 zelf bereikbare opslagruimtes
• Ruimtes vanaf 5m2 t/m 35 m2

• Schoon - beveiligd - verwarmd
• Te huur p/week, zakelijk + particulier

€ 5,00 p/m3 - p/mnd 
Contact: 035-656 3517 info@verhuizers.nl

* Bedrijfsadministraties
 * Jaarrekeningen
  * Fiscale aangifte
   * Interim-management
    * Controlling
     * Adviezen

Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a 
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337) 

Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

Telescopische glasbewassing

Postbus 104

1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T

06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E



Weekblad Wijdemeren  3Woensdag 6 december 2017

Politiek DOOR: PERSBERICHT GEMEENTE WIJDEMEREN

Burgemeester Ossel heeft de raad 

en het college geschetst hoe zij de 

komende tijd hun rol als bestuurder 

zouden kunnen vervullen en welke 

rol hij als burgemeester en als por-

tefeuillehouder regionale samen-

werking hierin wil spelen. Dit naar 

aanleiding van het besluit van 7 

november van de provincie Noord-

Holland om de herindelingsproce-

dure voor een fusie tussen de ge-

meenten Wijdemeren en Hilversum 

voort te zetten.  

Het besluit van de provincie Noord-

Holland markeert een nieuwe fase in 

de herindelingsprocedure om tot drie 

gemeenten in de regio te komen. Een 

tussenstap met als beoogd eindresul-

taat op de lange termijn één gemeente 

Gooi en Vechtstreek. Eerder besloot de 

gemeenteraad van Wijdemeren in te 

willen zetten op een ambtelijke fusie 

met Gooise Meren en Hilversum op 

korte termijn. Om op de lange termijn 

op te gaan in één gemeente Gooi en 

Vechtstreek. Hiermee onderschreef de 

raad het standpunt van de provincie 

dat de vorming van één gemeente een 

oplossing is voor de lokale en regionale 

bestuurskrachtproblemen. 

Kritisch

Het college reageert deze week kri-

tisch op het besluit van de provincie. 

Ze merken op dat de provincie niet 

motiveert waarom de bestuurskracht 

zou verbeteren als er drie gemeenten 

worden gevormd. Ook betreuren zij 

dat de provincie nergens het geringe 

draagvlak onder bewoners voor een 

fusie met de gemeente Hilversum be-

noemt. Het college van B &W roept de 

provincie op het proces om te komen 

tot één gemeente in de regio actief te 

bevorderen. 

Het proces in 2018 

Volgende stap in de herindelingsproce-

dure is het opstellen van een fusieont-

werp. Verwachting is dat de provincie 

deze in oktober 2018 aanbiedt. Er is 

dan tot december 2018 ruimte voor 

de raad om breed te reageren. Burge-

meester Ossel ziet de periode naar de 

gemeenteraadsverkiezingen als het 

moment voor de politieke partijen om 

het scherpe debat te voeren en in ge-

sprek te gaan met kiezers. Het college 

heeft een faciliterende rol. Zo ontvangt 

de raad van het college in de komende 

periode informatie die bijdraagt aan 

het vormen van een standpunt. Denk 

hierbij aan een onderbouwing van de 

knelpunten in de organisatie en een 

Burgemeester schetst bestuurlijke toekomst  

voorstel voor het verder ontwikkelen van 

het kernenbeleid. 

Ambtelijke fusie 

Deze week ontvangt de raad een beeld over 

ambtelijke samenwerking in de regio. Uit 

een verkenning van burgemeester Ossel 

bij secretarissen en burgemeesters in de 

regio blijkt dat in de huidige situatie alleen 

Hilversum en Gooise Meren bereid zijn te 

praten over een brede ambtelijke samen-

werking. Ook wordt de belangrijkste infor-

matie over de herindeling toegankelijker 

gemaakt voor inwoners. Burgemeester Os-

sel pakt graag de rol van ambassadeur op. 

Ossel: “Ik wil als ambassadeur de positie 

van Wijdemeren onder de aandacht bren-

gen bij de gemeenten in de regio en de pro-

vincie Noord-Holland. Daarnaast zal ik het 

gemeentebestuur adviseren over de beste 

route en daar past soms ook een kritische 

rol bij”.  

 

Ambtelijke samenwerking
Burgemeester Ossel maakte onder-

staande quickscan over samenwerken in 

de regio Gooi en Vechtstreek: 

1.  De gemeenten Huizen, Blaricum, La-

ren en Weesp zien onder de huidige 

omstandigheden geen mogelijkhe-

den, noch voor een brede ambtelijke 

samenwerking, noch voor een ambte-

lijke fusie.

2.  De gemeente Gooise Meren heeft 

evenmin behoefte aan brede ambte-

lijke samenwerking met Wijdemeren 

onder de huidige omstandigheden. 

Gooise Meren staat open voor een 

onderzoek naar zowel ambtelijke als 

bestuurlijke allianties.

3.  Indien het initiatief ligt bij Wijdeme-

ren is voor Hilversum een ambtelijke 

fusie bespreekbaar, als tussenstap op 

weg naar een bestuurlijke fusie op een 

te benoemen datum.

Vrijwel elk Nederlands gezin krijgt 

een of meer huis-aan-huisbladen 

op de mat. Ze worden nog steeds 

goed gelezen: bijna 90% van de 

Nederlanders leest weleens een 

huis-aan-huisblad, ruim 60% zelfs 

elke week. Die uitslagen gelden ook 

voor het Weekblad Wijdemeren en 

de NieuwsSter. 

Maar het gaat niet om ‘gemiddelde’ 

Nederlanders, want het publiek is ou-

der dan gemiddeld en woont vooral 

in niet-stedelijke gebieden, terwijl 

het hoogste bereik in de laagste wel-

standsgroepen zit. In 2014 deed het 

Nationaal Onderzoek Multimedia 

(NOM) voor het eerst onderzoek naar 

de verspreiding en het leesgedrag van 

huis-aan-huisbladen. In 2016 werd 

dat onderzoek herhaald, waardoor er 

nu voor het eerst vergelijkbare cijfers 

zijn. Er werden ruim 30.000 mensen 

ondervraagd.

De titels van 336 huis-aan-huisbladen 

van deze uitgevers zitten in het onder-

zoek (303 in vorige editie), maar veel 

vragen gaan over huis-aan-huisbladen 

in het algemeen.

Bereik

Bijna 90% van de ondervraagden zegt 

‘weleens’ een huis-aan-huisblad te le-

zen, dat zou dan om bijna 12 miljoen 

Nederlanders van 13 jaar of ouder 

gaan, 81% (10,9 miljoen mensen) heeft 

het afgelopen jaar één van de 336 titels 

van de deelnemende uitgevers gezien. 

Het gemiddelde bereik van een num-

mer is 62%, wat op ruim 8,3 miljoen 

mensen neerkomt. Jongeren lezen 

beduidend minder vaak een huis-aan-

huisblad dan ouderen. Bij de jongste 

groep is dat gemiddeld iets meer dan 

30%, bij de oudste groepen ligt dat bo-

ven de 70%. Alle welstandsklassen le-

zen huis-aan-huisbladen, het bereik in 

de drie hoogste welstandsklassen ligt 

net onder de 60%, in de twee laagste 

wordt bijna 70% bereikt.

Huis-aan-huisbladen worden relatief 

vaak gelezen in het noorden van het 

land, waar het bereik ruim 70% is. In 

de drie grote steden waar veel nee/

nee-stickers zijn, ligt het bereik op 

51%.  Gemeentelijk nieuws en aan-

kondigingen (37%) en lokale activi-

teiten en evenementen (36%) zijn de 

populairste categorieën. De meeste 

ondervraagden (85%) bekijken een 

huis-aan-huisblad alleen op papier. 

Zo’n 15% van de gebruikers leest het 

blad ook digitaal – maar vrijwel al-

lemaal (14%) naast het papieren ge-

bruik. 

Dunnebier

De twee hah- bladen van Dunnebier 

Print & Marketing zijn niet onder-

zocht door het NOM. Wel zijn er an-

dere onderzoeken die aantonen dat 

bovenstaande conclusies in sterke 

mate overeenkomen met het landelijk 

beeld. In 2010 deed drs. M. Arnoldy 

een diepgaand onderzoek bij de toen-

malige De Brug ( Nederhorst den 

Berg) en de WieWatWaar (Korten-

hoef, Ankeveen, ’s-Graveland), de res-

pons was hoog, resp. 20% en 15%. Uit 

haar enquête bleek dat De Brug door 

100% elke week werd gelezen en de 

WieWatWaar had een leesdichtheid 

van 94%. Waarbij de cijfers voor lees-

intensiteit (welke artikelen) en kwali-

teit ook hoog waren. De gemiddelde 

leeftijd was ongeveer 58 jaar. 

In 2014 was er een onderzoek bij het 

Burgerpanel van de gemeente Wijde-

meren waaruit bleek dat het Weekblad 

Wijdemeren door 55% van de inwo-

ners de voornaamste informatiebron 

was, gevolgd door de Gooi- en Eem-

lander en de NieuwsSter (31%). Face-

book en de websites scoorden nog la-

ger: 13%. Twee jaar later bleek uit een 

ander onderzoek van het Burgerpanel 

onder 536 deelnemers dat verreweg 

de meeste Wijdemeerders de ge-

meentelijke pagina’s in het Weekblad 

Wijdemeren en de NieuwsSter lezen 

voor gemeentelijk nieuws (58% vaak, 

28% af en toe). Hoe hoog het aantal 

bezoekers is van de digitale kranten 

is nog niet onderzocht. Wel scoren de 

Facebook-verwijzingen naar de web-

sites regelmatig meer dan 1000 per 

week (www.weekbladwijdemeren.nl 

en www.denieuwsster.nl). 

Bron: SvdJ, Piet Bakker

Huis-aan-huisbladen goed gelezen
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Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl, 

inclusief de betaling daarvan. Aanleveren tot maandag 12.00 u voor verschijning. 

Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel.  
Wijdemeertjes

Binnenkort in City of Wesopa: 

do.7 dec. film, za. 9 dec. Koren-

festiva, zo. 10 dec. Wesopa Live 

Muziekpodium, wo. 13 dec. Ci-

tyquiz, do. 14 dec. film, vr. 15 

dec. toneel. Info: www.wesopa.

nl

Iedere vrijdag gratis inloop-

spreekuur van Versa Welzijn op 

de Lindelaan 98, Loosdrecht. 

Van 09.30 – 11.00 uur. Voor 

vragen over (financiële) admi-

nistratie en beantwoord en (di-

gitale) formulieren.

Kort nieuws

www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

VAN PARIDON BUSSUM

Loodijk 15, ‘s-Graveland

afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers

Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

Harrit Automatisering

Voor een nieuwe computer, 

reparatie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, 

@: info@harrit.eu

 

Tandprothetische praktijk Weesp 

Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. 

du Perronstraat 38, 1382 SZ Weesp. 

Tel. 0294-418722

Niets leuker dan muziek 

die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

RIEKO

VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

  

Cito Transport: Lev: zand, 

grond, grind, ook in bigbags 

leverbaar. Gemalen veengrond, 

menggranulaat, compost, 

boomschors, gebakken stenen/

betonklinkers. Middenweg 

106, Ned. Den Berg. 0294-

251451.

Div. bedrijfs/opslag ruimtes te 

huur Vanaf 30 m2 t/m 90 m2 

Ind. Terrein “De Slenk” Telnr: 

035-656 3517 Frans@verhui-

zers.nl

LIEVER BLOEMEN

Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623 

Glazenwasserij E. de Boer

06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Beautycenter Monique

Gedipl. Schoonheidsspecialiste

Tel. 035-6562753/06-47376085

Te koop huisje in natuur-

gebied bij Wijde Blik.

Staat op gehuurde grond

Prijs: € 9.500,- info: 

email: smi02953@planet.nl

GEZ. GASTVROUW UITVAART

Parttime overdag catering

Ervaring is niet vereist

Bel Rosco Catering H’sum

035-2019629

Te koop ovengedroogd 

berken hout. 

Per krat gestapeld 1 m3 € 120,-

Bezorging ’t Gooi € 20,-

06-2266 4828

LLF@live.nl

 

TIMMERBEDRIJF BOSSON

Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Wimper extensions/lashes 

Nw Walden, Nederh d Berg 

WefitYou 06-53534242 

Stivas gedipl. Specialist

Kwekerij Krijn Spaan

Kortenhoefsedijk 171

Kerstbomen in diverse

soorten en maten e.d.

Uw voeten verdienen ook

in de winter aandacht!

VOETZORG REEHORST

Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op

www.voetzorgreehorst.nl

Loodijk 30
1244 NL Ankeveen
Tel: 035 - 656 14 59
www.restaurant-demolen.nl

RESTAURANT        UITSPANNING         PARTYCENTRUM         VERGADEREN

                       We zijn woensdag tot en met zondag open.

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat
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Politiek DOOR: HERMAN STUIJVER

’s-GRAVELAND- Een reegeit moest 

woensdag uit haar lijden verlost 

worden op buitenplaats Boekesteijn 

in ’s-Graveland. Vier loslopende 

honden joegen een groep reeën op 

en kregen daarbij de geit te pakken. 

Het arme dier werd ernstig verwond 

en kon niet meer gered worden.  

 

“Heel triest en onnodig, maar we ko-

men het helaas veel te vaak tegen, los-

lopende honden die dieren opjagen 

met fatale gevolgen”, vertelt boswach-

ter en BOA Jelle Kaptijn van Natuur-

monumenten. Opgewonden geblaf en 

het geroep van de baasjes was indicatie 

dat het fout zat. Ter plekke constateer-

den onze boswachters vier loslopende 

jachthonden die achter de reeën aan 

zaten. Op dit moment wordt uitge-

zocht of de daders getraceerd en be-

keurd kunnen worden. 

Op de ’s-Gravelandse buitenplaatsen 

van Natuurmonumenten zijn honden 

van harte welkom, 

maar dan wel aan 

de lijn. Kaptijn: 

“Helaas houdt niet 

iedereen zich hier 

aan. Mensen be-

seffen niet wat de 

gevolgen zijn als ze 

hun hond los laten 

lopen in natuurge-

bieden. Dieren als 

reeën, konijnen en hazen worden op-

gejaagd, lopen zich klem in hekken of 

steken in paniek een weg over.” Ook 

vogels die op of laag bij de grond broe-

den zijn vaak het slachtoffer. Ze schrik-

ken op en verlaten het nest, om niet 

meer terug te keren.  

Alert 

“Laten we ons met elkaar houden aan 

de regels. Die zijn er niet om honden-

bezitters te pesten, maar om de natuur 

en de dieren in onze natuurgebieden te 

beschermen. En om te voorkomen dat 

prachtige dieren als deze reegeit onno-

dig slachtoffer worden”, aldus Kaptijn. 

De opsporingsambtenaren zijn op het 

moment extra alert op loslopende hon-

den. 

Ziet u zelf loslopende honden op de 

buitenplaatsen, dan kunt u bellen met 

boswachter en BOA Jelle Kaptijn via 06 

1267 4076. Voor baasjes die hun hond 

willen laten rennen, dat kan op het uit-

laatterrein aan de noordoostzijde van 

het Corversbos. 

Honden aan de lijn voorkomt
onnodig dierenleed

WIJDEMEREN- Vooraf maakte voor-

zitter Ossel zich zorgen over de leng-

te van de vergadering gezien het be-

lang van een aantal onderwerpen. 

Zijn oproep om lange uitweidingen 

te vermijden, werkte. Vóór 23 uur 

konden de bitterballen doorkomen. 

Wethouder Jan-Jaap de Kloet vond het 

spijtig dat zijn informatie betreffende 

de gesprekken over het  Gebiedsak-

koord Oostelijke Vechtplassen ‘niet 

helemaal klopte’. Ooit had hij gezegd 

dat bij die zogenaamde ‘integratieses-

sies’ een unanieme uitslag vereist was. 

Later bleek, zoals de wethouder in een 

brief schreef, dat hij die regel verkeerd 

had geïnterpreteerd. Nu moest er ge-

zamenlijk aan het eind van de verga-

dering gerapporteerd en geconclu-

deerd worden. Die samenvatting gaat 

via een regiegroep naar de Stuurgroep 

die wel tot een unaniem standpunt 

moet komen. De verwarring was ont-

staan naar aanleiding van protesten 

van de werkgroep Behoud Loender-

veense Plas die tegen een vaarverbin-

ding langs de Horndijk was. De Kloet 

schetste dat er nu twee integratieses-

sies waren afgerond, een over de Stille 

Plas en een over de vaarverbindingen. 

Alette Zandbergen (DLP) vroeg of de 

toezeggingen over het verloop van de 

procedure klopten. Dat kon De Kloet 

bevestigen, alleen het tijdstip waarop 

de Milieu Effect Rapportage voor de 

Loenderveense Plas wordt uitgevoerd, 

zal niet in december zijn, maar later. 

Uit dat onderzoek moet blijken of een 

kanaal door die plas juridisch en van-

uit natuurstandpunt haalbaar is. 

CCK

Met alle 19 handen in de lucht stemde 

de raad voor de bouw van een Cul-

tureel Centrum Kortenhoef aan de 

Parklaan. Dat besluit werd door de 

aanwezige leden van toneelvereniging 

DSO met applaus begroet. Ze krijgen 

het beheer over een minitheater met 

72 plaatsen dat ook beschikbaar is 

voor andere kleinschalige culturele 

uitingen. Het CCK wordt gefinancierd 

uit de verkoop van de Dobber aan 

Albert Heijn die op die plek apparte-

menten en winkels zal laten neerzet-

ten. Uit het geld dat over blijft, wordt 

tevens steun verleend aan de muziek-

verenigingen BMOL en Amicitia die 

nu ook andere podiumfaciliteiten in 

sporthal De Fuik nodig hebben. Zou-

den ze aanvankelijk 1250 per club per 

jaar ontvangen, dat werd nu ruimhar-

tig door de raad verdubbeld. Dus 10 

jaar lang samen 5000 euro. Martin 

Vuyk van OLib had wel enige moeite 

met de rechtsongelijkheid voor Cres-

cendo, Nieuw Leven en de Vriend-

schapskring. Wethouder Reijn stelde 

voor om de naam ‘Dobber’ te begra-

ven. Overigens wordt het restant van 

het geld besteed aan gele bestrating en 

bloembakken op winkelcentrum De 

Meenthof. 

Pre Eiffel

De derde hete aardappel werd voor-

uitgeschoven naar 19 december. Er 

lagen twee lange moties van OLib en 

DLP om een uitspraak te doen over 

de revindicatie. Een al jaren slepend 

Landje-Pik- dossier waarbij de ge-

meente inwoners maant om grond die 

van de gemeente is terug te geven, te 

huren of te kopen. Sinds het bureau 

Eiffel deze zaken afhandelt onder de 

eufemistische term ‘Snippergroen’ 

loopt de afhandeling een stuk soepe-

ler. Behalve voor een aantal geschillen 

van voor 2015 die door rechtszaken 

forse verliezen oplevert voor de inwo-

ners, terwijl vrijwel soortgelijke geval-

len wel hun gelijk krijgen. Rechtson-

gelijkheid dus. Wethouder De Kloet, 

gesteund door de coalitiepartijen en 

de VVD, wilde aan de status van de 

rechtszaken niets veranderen. De mo-

Gemeenteraad met 3 hot items

ties waren te ingrijpend om aan de eind 

van de avond af te ronden. Dus gingen 

de raadsleden tijdens een schorsing in 

conclaaf. Namens hen deed Robby Israel 

een dringende oproep aan B&W om die 

rechtsongelijkheid recht te trekken. Hij 

wilde hiervoor een extra raadsvergadering 

op dinsdag 19 december. Akkoord, zei 

wethouder De Kloet, waarbij ‘Eiffel-zaken 

waar we uit zijn, gewoon door laten lopen, 

alleen de meningsverschillen (rechtsza-

ken) zetten we ‘on hold’. Op 15 december 

komt het gemeentebestuur mogelijk met 

een oplossing. 

De wethouders in conclaaf met de topamb-

tenaren (foto: Douwe van Essen//WWK)

CDA kieslijst vastgesteld
Bij acclamatie kozen de CDA-leden Jan 

Verbruggen als nr. 1 op de lijst voor 

de verkiezingen van 21 maart 2018. 

Gevolgd door Rosalie van Rijn, Eric 

Torsing, Dik van Enk en Jan-Willem 

Nienhuis. Op de 6e plaats de eerste 

Loosdrechtse: Barry Rooimans (nr.6). 

Opvallend is dat de huidige CDA- wet-

houders Betske van Henten en Theo 

Reijn fungeren als lijstduwers (resp. 40 

en 39). Ze willen niet in een nieuwe ge-

meenteraad, doch zijn wel beschikbaar 

als wethouder. 

Eerste zes kandidaten D66 
D66 Wijdemeren presenteert haar con-

cept kandidatenlijst voor de gemeente-

raadsverkiezingen van 21 maart as. 

Een adviescommissie heeft de kandida-

ten die de ambitie hebben om hoog op 

de lijst te komen gesproken en geeft een 

advies aan alle leden van D66 in Wijde-

meren. De leden bepalen de definitieve 

kandidatenlijst in december. Bij D66 

bepalen de leden volgens het ‘one man- 

one vote principe’ de definitieve kandi-

datenlijst. De voordracht ziet er als volgt 

uit: 1.Joost Boermans, lijsttrekker (reeds 

gekozen); 2. Nanne Roosenschoon; 3. 

Mario Wouters; 4. Joop Onderstal; 5. 

Rob Koedijker en op de zesde plaats: 

Roos Marijn Peet.
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Proef de Kerst!
Proefstolletjes

3 + 1 gratis € 5,00
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

 

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

In maart 2014 brachten 9.750  inwoners van 

Wijdemeren bij de gemeenteraadsverkiezingen 

een stem uit op CDA, Dorpsbelangen, VVD of 

D66, ieder met een zelfstandig Wijdemeren in 

het verkiezingsprogramma 2014-2018.

Trouw of gebod

De provincie stelt dat Wijdemeren moet beslui-

ten tot een bestuurlijke fusie met Hilversum. 17 

van de 19 raadsleden komen in een onmoge-

lijke positie. Trouw zijn aan de kiezers of het 

gebod van de provincie volgen. Bovendien heb-

ben 7734 inwoners van Wijdemeren getekend 

tegen een fusie met Hilversum.

Herindeling  

Is er genoeg steun voor de herindeling? 

Nee, ruim 7000 inwoners verklaren zich tegen.

Is er een interne samenhang, een dorps- en 

kernenbeleid?

Nee, Wijdemeren kent een eigen dorps- en 

kernenbeleid. 

Hoe staat het met bestuurskracht?

De bestuurskracht Wijdemeren als gevolg van 

een ondoordachte wisseling van koers is zwak. 

Zijn er evenwichtige regionale verhoudingen?

Nee, de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek 

dragen allen verschillende oplossingen aan, in 

een poging om de fusie druk te ontlopen. 

Is er sprake van duurzaamheid.

Nee, de provincie ziet een stip op de horizon: 

een grote Gooi- en Vecht gemeente.

Democratische verantwoording

De provincie neemt geen genoegen met het feit 

dat raad van Wijdemeren ‘niet heeft besloten’ 

tot fusie met Hilversum. Gegronde redenen 

raadsleden op te leggen verkiezingsbeloften te 

schenden zijn er niet. Een integere provincie 

Noord- Holland neemt geen besluit over fusies 

voor de gemeenteraad verkiezingen 2018 en 

laat de keus aan de kiezer. 

Liesbeth Siderius, Loosdrecht

Bericht aan de heer J. van der Hoek, 
provincie Noord-Holland

Zondag open
van 13.00 - 17.00 uur in 

november en decemberBij  Blokker Meenthof Kortenhoef

Op maandag 20 november 2017 gaf wethou-

der Sandra van Rijkom de aftrap voor de 

bouw van vijf woningen op het Schutse-ter-

rein, vlak naast kasteel-museum Sypesteyn in 

Loosdrecht.  Maar er is iets vreemds aan de 

hand met die plannen. 

De Schutse, een van de bijgebouwen van Sypes-

teyn, was ooit in gebruik als herberg en later als 

restaurant. Daarna raakte het in verval.  In 2004 

kreeg de gemeente acht ton subsidie, de helft 

van de EU en de helft van de provincie Noord-

Holland, waarmee, zo staat in een persbericht 

van de provincie van oktober 2004, het gehele 

historische complex van De Schutse en de kas-

teeltuin in oude glorie hersteld zou worden. 

Een van de voorwaarden van de subsidiegevers 

was dat het allemaal binnen 5 jaar gerealiseerd 

zou worden, d.w.z. uiterlijk in 2009. Dat is niet 

gebeurd. En De Schutse? Het bestemmingsplan 

uit 2012 zegt daarover: ‘Op deze locatie wordt 

de bebouwing waarin nu ‘De Schutse’ is geves-

tigd gesloopt. Hiervoor in de plaats komen 12 

zorgeenheden in vier woningen.’

Het slopen van De Schutse plus het bouwen 

van vijf nieuwe woningen is echt wel iets an-

ders dan de gemeente zei te zullen gaan doen 

toen zij subsidie aanvroeg. De EU en de pro-

vincie gaven die acht ton niet voor sloop en 

woningbouw.  De bedoeling van de subsidie-

gevers was dat ‘het gehele historische complex’ 

in oude glorie hersteld zou worden ‘en aantrek-

kelijk gemaakt voor toeristische en recreatieve 

activiteiten’.  De gemeente gebruikt dat geld dus 

voor iets anders. Dat is misbruik van EU-geld 

en provinciale middelen. Zoiets heet fraude. 

Het lijkt me niet meer dan fatsoenlijk dat de ge-

meente die 800.000 euro teruggeeft. Òf dat geld 

alsnog gebruikt waarvoor het bedoeld was.

Cor Koster, Nederhorst den Berg

Fraude met Europees geld
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KORTENHOEF- Het was een behoor-

lijke tijdsinvestering: anderhalf jaar 

lang om de week een dag weg van 

de boerderij om in de schoolbanken 

te zitten. Leren hoe je als boer kunt 

ondernemen in een natuurgebied. 

En hoe je ervoor zorgt dat de koeien 

voldoende voer hebben én tegelij-

kertijd de ontwikkeling van de na-

tuur stimuleert. 

Als eerste natuurboer uit de Vecht-

plassen, rondde Wilko Kemp uit 

Kortenhoef deze maand het cursus-

programma ‘Natuurbeheer en Onder-

nemerschap’ met goed resultaat af. Re-

den genoeg voor Natuurmonumenten 

om een bloemetje te brengen.

Natuurbedrijfsplan

De laatste stap in het behalen van het 

diploma was het presenteren van een 

natuurbedrijfsplan. “Ik heb een plan 

gepresenteerd over hoe Natuurmo-

numenten en natuurboeren op een 

goede manier kunnen samenwerken,” 

legt Kemp uit. “Natuurdoelen behalen 

kan op verschillende wijzen. Het gaat 

erom dat je naar de beste manier zoekt 

voor zowel de boeren als de natuur. 

Daarnaast moet je met elkaar blijven 

praten en respect en begrip voor el-

kaar kunnen opbrengen.” Niet voor 

niets is een van de opleidingsdoelen 

dat boeren en natuurbeschermers 

dezelfde taal gaan spreken om elkaar 

beter te begrijpen.

Win-winsituatie

Natuurinclusief boeren in een natuur-

gebied is alleen kansrijk als beide par-

tijen er baat bij hebben. “Er moet echt 

sprake zijn van een win-winsituatie”, 

aldus Kemp. “Als veehouder gebruik 

ik het gras uit het natuurgebied als 

hooi voor de koeien. Doordat ik het 

natuurgebied maai en het maaisel 

gebruik als voer, bespaart Natuurmo-

numenten tegelijkertijd op de beheer-

kosten van het gebied. Anders hadden 

ze een loonwerker het werk moeten 

laten doen!”

Kruiden

In anderhalf jaar tijd heeft Kemp be-

hoorlijk wat waardevolle kennis op-

gedaan. Bijvoorbeeld over kruiden: 

“Veel boeren zien alles wat geen En-

gels raaigras is als onkruid. Er zijn 

natuurlijk probleem-kruiden, zoals 

lidrus en ridderzuring, die schadelijk 

kunnen zijn voor het vee. Maar er zijn 

ook kruiden, die wél welkom zijn. Zo 

is de Spaanse ruiter, een zeldzame dis-

telsoort, een indicator een gezonde 

bodem en een hoge natuurkwaliteit.”

Pilotgroep

Kemp nam deel aan de landelijke pi-

lotgroep, die de vernieuwde versie 

van het cursusprogramma volgde. 

“De deelnemers kwamen uit heel het 

land, zoals Terschelling en Lage Zwa-

luwe. Het was interessant om te horen 

waar mijn collega’s tegen aanliepen.” 

De lessen werden verzorgd door ver-

schillende docenten. “Omdat het een 

pilot was, waren veel leraren en bos-

wachters nieuwsgierig naar de les-

sen. Soms zaten er meer docenten in 

de klas dan leerlingen”, vertelt Kemp. 

Het cursusprogramma is ontwikkeld 

door Stichting vangroenewaarde in 

samenwerking met Natuurmonumen-

Diploma voor Kortenhoefse natuurboer   

ten, Staatsbosbeheer, Aeres Hogeschool 

Dronten en HAS Den Bosch. Meer info is 

te vinden op www.vangroenewaarde.nl

’s-GRAVELAND- Op de Facebook-

pagina van Fijn ’s-Graveland staat 

dat de gemeente Wijdemeren 

gratis hanging baskets aanbiedt 

voor de lantaarnpalen langs het 

Noordereinde en Zuidereinde. 

Als u er ook een wilt adopteren alleen 

of in samenwerking met een buurman/

vrouw wordt u verzocht een persoon-

lijk bericht te sturen naar Madeleine 

Winnubst, mhwinnubst@gmail.com 

met het nummer van uw lantaarnpaal 

(zie gele sticker op de lantarenpaal), 

met uw adres en contactgegevens. 

Consequentie is wel dat u de basket in 

de zomer elke dag water moet geven. 

Daar is een apparaat voor. Het lijkt de 

leden van Fijn ’s-Graveland een super 

gezicht, zo’n hanging basket bloemen-

lint.

Doe mee en maak ’s-Graveland fleurig
GooiTV

Vanaf 6 december zendt GooiTV de 

volgende programma’s uit:

TV Magazine met o.a.: Vrijwilligersdag in 

Wijdemeren, Sinterklaas in Muiden en rol-

stoelhockey in Naarden; RegioHub gaat over 

KiesZo;  In In Derde Termijn aandacht voor 

Crailo. Ruud gaat in gesprek met wethouder 

Hendrik Boland, Marieke Munneke Smeets 

(Hart voor BNM) en 2 bewoners van de Anne 

Franklaan in Bussum; Het tweewekelijks 

gesprek met Han ter Heegde, burgemeester 

van Gooise Meren. 

GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. Kijk 

voor alle kanalen op gooitv.nl

REGIO - De afgelopen periode heb-

ben verschillende partijen, waaron-

der bewoners, netbeheerders, wa-

terschap, regiogemeenten, woning-

corporaties en energiecoöperaties 

samengewerkt aan een Regionale 

Energiestrategie. Op vrijdag 24 no-

vember onderschreven alle betrok-

ken partijen de intentie om samen 

te werken aan de energietransitie in 

Gooi en Vechtstreek. 

 

“Zo’n 80% van ons energieverbuik in 

de gebouwde omgeving heeft te ma-

ken met verwarmen. Deze warmte 

wordt voornamelijk opgewekt met 

behulp van aardgas. Deze bron is 

straks niet meer beschikbaar. Dat 

maakt duidelijk hoe groot de op-

gave rond de energietransitie is in 

de komende decennia. Niet alleen 

voor gemeenten, maar ook voor een 

groot aantal andere partijen.” Gerrit 

Pas, wethouder van Huizen en voor-

trekker van de Energietransitie in 

de regio, benadrukte het belang van 

samenwerking tijdens de Energie-

conferentie. Wethouder Jan-Jaap de 

Kloet was namens Wijdemeren een 

van de ondertekenaars

Een energieneutrale regio 

Sint Nicolaas bedankt
De kinderen en verpleging van het 

Emma Kinderziekenhuis A.M.C en van 

het Prinses Maxima Centrum voor kin-

deroncologie in Utrecht bedanken de 

Sint uit Nederhorst den Berg heel harte-

lijk voor de traktatie die zij weer kregen, 

echt een zeer gewaardeerde verrassing! 

Nogmaals heel hartelijk dank!

De familie Kemp 
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ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

SEAN Lid ABAN

J.F. van Heumenhof 22 • 1241 DK Kortenhoef
035 - 656 42 00 • 06 - 51062530

KAN Nieuws 
december

Door: Willeke Veens – van der Wal en diaken Wim Balk 

Eerste Communie

De eerste ouderavond voor de 

eerste communie in 2018 was 

goed bezocht. Het project is 

gepresenteerd en ouders heb-

ben onderling afspraken ge-

maakt. Fijn dat de voorberei-

dingen zijn gestart en iedereen 

weer enthousiast is. In zowel 

Kortenhoef als Nederhorst 

den Berg zullen kinderen zich 

gaan voorbereiden op die bij-

zondere en feestelijke dag. Als 

uw zoon of dochter in mini-

maal groep 4 zit, maar geen 

uitnodiging heeft gehad en 

toch mee wil doen, dan kunt 

u hem of haar nog tot 1 janu-

ari 2018 opgeven via het paro-

chiesecretariaat in Kortenhoef 

of in Nederhorst den Berg. 

Vormsel

Op zondag 5 november was 

de regioviering voor de paro-

chies in Hilversum. In deze 

viering zIjn ook de jongeren 

gepresenteerd die zich dit jaar 

voorbereiden op het vormsel. 

In totaal gaat het om 19 jonge-

ren voor de regio Hilversum, 

waarvan ook onze KAN- pa-

rochies deel van uitmaken. 

Op donderdag 16 november 

was alweer de 3e projectavond 

voor het vormsel. Het thema 

van deze avond was ‘Missie’. 

Jezus wilde graag zorgen voor 

een betere wereld, het konink-

rijk van God. De vormelingen 

hebben verschillende teksten 

gelezen waarin naar voren 

kwam hoe Jezus zich inzette 

voor een betere wereld. Van te 

voren hebben ze een filmpjes 

op Youtube gezocht waarin 

dit te zien was. Ook hebben 

zij aandacht besteed aan hun 

dromen voor zichzelf en voor 

de wereld. Hier hebben ze een 

mooie tekening van gemaakt.

De volgende bijeenkomst staat 

gepland op 15 december. Het 

thema is dan ‘Vuur’.

KAN-vieringen

Op 12 november was het pa-

rochiefeest van de Sint Mar-

tinusparochie in Ankeveen. 

Een prachtige viering waarbij 

zowel het Maria Martinuskoor 

als All Directions prachtig 

hebben gezongen. Op 26 no-

vember vierden al onze drie 

parochies gezamenlijk ‘Chris-

tus Koning’ in Ankeveen. 

Daarmee kwam het kerkelijk 

jaar ten einde en begint een 

zondag later de advent op weg 

naar Kerstmis. 

Advent

Voorafgaand aan het kerst-

feest, begint de advent op zon-

dag vier weken voor Kerstmis. 

De zondagen van deze tijd he-

ten 1e, 2e, 3e, 4e zondag van de 

Advent. Zo leven wij in de Ad-

vent naar het kerstfeest toe. In 

deze periode worden wij uit-

genodigd om verwachtingsvol 

uit te kijken naar Kerstmis. 

U bent van harte welkom, ze-

ker ook bij een of meerdere 

van onze Kerstvieringen in de 

KAN-parochies. De data en 

tijden van de vieringen zijn 

binnenkort te vinden op de 

website van de KAN parochies 

http://www.kanparochies.nl/

vieringen.

De Vormsel- regioviering
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Gemeentehuis
eerder gesloten

Op dinsdag 12 december zijn het 

gemeentehuis en de telefooncentrale 

vanaf 16:00 uur gesloten in verband 

met een personeelsfeest. 
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Op woensdag 21 maart 2018 zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. Heeft 
u al plannen voor deze dag? Nee? 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste 
mensen die mee willen helpen als 
stembureaulid of teller. 

Als stembureaulid zorgt u ervoor dat kiezers 

hun stem op een juiste manier uitbrengen. 

Bijvoorbeeld door de controle van stem-

passen en identiteit en het uitreiken van 

stembiljetten aan de kiezers. 

Drie teams
Op ieder stembureau zijn drie teams. Eén 

team werkt van 07:00 tot 14:00 uur. Het 

andere team werkt van 14:00 tot 21:00 uur. 

Deze teams bestaan uit vier leden, waarvan 

één voorzitter of plaatsvervangend voor-

zitter. Het derde team bestaat uit tellers die 

vanaf 21:00 uur de uitgebrachte stemmen 

gaan tellen. De telploeg bestaat uit acht 

personen waaronder de voorzitter en 

plaatsvervangend voorzitter.

Wat bieden wij?
Als stembureaulid of teller krijgt u een kijkje 

achter de schermen van de verkiezingen. 

Het staat goed op uw cv en u krijgt er een 

leuke vergoeding voor. De voorzitter en 

plaatsvervangend voorzitter krijgen een 

vergoeding van 175 euro. De stembureaule-

den krijgen 100 euro en de tellers 50 euro. 

Voordat u aan de slag gaat op een stem-

bureau zorgen we dat u voldoende kennis 

heeft. Hiervoor doet u een e-learning en 

woont u een informatiebijeenkomst bij.

Meld u aan!
Bent u flexibel, nauwkeurig en minimaal 

18 jaar op 21 maart 2018? Dan zijn we op 

zoek naar u! Meld u vóór 15 januari aan 

via www.wijdemeren.nl/stembureau. 

#mooiWijdemeren

Op vrijdag 24 november onder-
tekenden gemeenten, woning-
corporaties, energiecoöperaties, 
netbeheerders en het waterschap 
de regionale energiestrategie. 
Samen gaan we aan de slag om 
van de Gooi en Vechtstreek een 
energieneutrale regio te maken.

In de komende jaren ligt de focus op 

energieneutrale wijken. Wijken waarin 

niet meer gekookt wordt op gas, maar op 

elektriciteit en waar we woningen op al-

ternatieve manieren verwarmen.  Nieuwe 

huizen bouwen we zo veel mogelijk vrij 

van aardgas. 

Lever ook een bijdrage
Als inwoners kunt u ook alvast een bij-

drage leveren. Gaat u (ver)bouwen? Of is 

uw CV-ketel aan vervanging toe? Dan is 

dit een mooi moment om te kijken naar 

aardgasvrije alternatieven.

Volledige rapport
Benieuwd naar de volledige energiestra-

tegie? Deze is te vinden op: 

www.wijdemeren.nl/energiestrategie.

Energieneutrale Gooi en Vechtstreek

>   Bijdrage chronishe ziekte of 
beperking

Leven met een chronische ziekte of 

beperking brengt extra kosten met zich 

mee. Bijvoorbeeld voor zorg, vervoer of 

hulpmiddelen. Wist u dat u een bedrag 

van 250 of 400 euro per jaar kunt te-

rugkrijgen van de gemeente? De hoogte 

is afhankelijk van uw inkomen en ge-

zinssituatie. Vergeet niet ieder jaar een 

nieuwe aanvraag te doen. 

Meer informatie en aanvragen 

www.wijdemeren.nl/chronischziek 

of bel met 14 035.

>    Inloopavond 
Oud-Loosdrechtsedijk

Eind oktober is een aannemer geselec-

teerd die in tien weken het werk aan de 

Oud-Loosdrechtsedijk kan uitvoeren. 

Om tijdens de feestdagen geen overlast 

te vooroorzaken starten de werkzaam-

heden in januari. We informeren u graag 

over het werk en de planning tijdens 

een inloopavond op donderdag 14 de-

cember tussen 19:00 en 20:00 uur op 

het gemeentehuis (Rading 1). U bent van 

harte welkom! 

>    Save the date! 

Zet onze nieuwjaarsreceptie ook alvast 

in uw agenda. De receptie vindt plaats 

op maandag 8 januari vanaf 19:30 uur. 

We luiden 2018 feestelijk in bij 

Theater De Dillewijn in Ankeveen 

(Stichts End 57).

>   Campagne houtstook

Vindt u een vuurtje in de open haard 

of houtkachel ook zo gezellig tijdens 

deze donkere dagen? Helaas heeft het 

stoken van hout ook een keerzijde. Veel 

mensen hebben last van de rook en het 

zorgt voor luchtvervuiling. Wat weet u 

over houtstook? En over de alternatie-

ven voor een open haard? 

Doe de quiz op www.milieucentraal.nl/

kennisquizhoutstoken. 

Gezocht: stembureauleden!



>  Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

Ankeveen
- Cannenburgerweg 63: bouwen opslaghal (17.11.17)

Kortenhoef
-  Emmaweg 50 en 51: samenvoegen woningen (18.11.17)

Loosdrecht
- Bloklaan 26: plaatsen bedrijfsgebouw (16.11.17)

- De Kreek 26: plaatsen veranda (21.11.17)

- Graaf Wichmanlaan 2: plaatsen erker (20.11.17)

- Meidoornlaan 30: plaatsen dakopbouw (27.11.17)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 106: gebruik loods in afwijking 

van bestemming (15.11.17)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 208b: vergroten jachthaven 

(24.11.17)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 253: vervangen botenloods 

(21.11.17)

- Rading 108a: plaatsen dakkapel (27.11.17)

- Rembrandtlaan 64: plaatsen dakkapel (17.11.17)

- Sectie E 1494: aanbrengen rietbakken (21.11.17)

Nederhorst den Berg
-  Vreelandseweg 31 kavel 3: plaatsen tijdelijke woonunit 

(22.11.17)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 

tel. (035) 65 59 557. U kunt geen zienswijze of bezwaar 

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-

ningen (reguliere procedure)

Kortenhoef
-  C. Vreedenburghgaarde 34: uitbreiden woning (28.11.17)

-  C. Vreedenburghgaarde 34: vervangen garagedeur door 

pui (30.11.17)

Loosdrecht
- Horndijk 17:vervangen steiger (28.11.17)

- Rembrandtlaan 64: plaatsen dakkapel (27.11.17)

-  Trekpad 19: vervangen berging, wijzigen gevelindeling 

recreatiewoning (28.11.17)

Nederhorst den Berg
- Sniplaan 8: uitbreiden woning (24.11.17)

- Wilgenlaan 58: bouwen woning (22.11.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Kortenhoef
-  Kromme Rade 19 achter: graven sloot, kappen bomen 

en aanleggen terreinverharding

>  Verleende vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten

Nederhorst den Berg
-  Fantasy Evenementen, Plein-Voorstraat-Brilhoek-Kerk-

straat-Brugstraat, A Christmas Carol Kerstmarkt op 16 

december 2017 (29.11.17)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzend-

datum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij 

cluster Vergunningen). Belanghebbenden kunnen binnen 

deze termijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij degene die het besluit genomen heeft. 

>  Kennisgeving incidentele 

festiviteiten

Loosdrecht
-  Rosa’s Cantina, Oud-Loosdrechtsedijk 272, op 8 

december 2017

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Collectieve Festiviteiten 2018

Het college heeft op 28 november 2017 besloten de 

volgende collectieve festiviteiten voor het kalenderjaar 

2018 aan te wijzen: 

- 26 en 27 april, Koningsnacht en Koningsdag;

- 5 mei, Bevrijdingsdag;

Conform artikel 4:2, lid 9 en 10 van de Algemene Plaat-

selijke Verordening, worden de volgende voorschriften 

verbonden aan de collectieve festiviteiten voor het 

kalenderjaar 2018:

-  Het geluidsniveau als bedoeld in artikelen 2.17, 2.19A, 

lid 2 tot en met lid 4 en 2.20 van het Activiteitenbesluit 

Milieubeheer, geldt voor het bebouwde gedeelte van de 

inrichting en niet voor de buitenruimte van de inrichting.

-  Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid zijn ramen 

en deuren gesloten, behalve voor het onmiddellijk 

doorlaten van personen of goederen.

Op dit besluit is geen bezwaarprocedure van toepassing.

>  Meldingen APV en Bijzondere 

Wetten

Kortenhoef
- Sporthal De Fuik aan de Zuidsingel 56, 4xG Rommel-

markten op 3 februari, 14 april en 17 november 2018

Op een melding is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Tijdelijke verkeersmaatregel

Nederhorst den Berg
- Op vrijdag 15 december vanaf 16.00 uur tot zaterdag 16 

december 07.00 uur geldt er een parkeerverbod voor alle 

voertuigen op de Brilhoek, Kerkstraat, Brugstraat en Voor-

straat. Ook is er verkeershinder op de Brilhoek, Kerkstraat, 

Brugstraat en Voorstraat in verband met marktkramen die 

op de weg geplaatst worden of op de weg staan.

-  Op zaterdag 16 december geldt er tussen 07.00 uur 

en 18.00 uur een tijdelijke afsluiting voor alle verkeer 

van de Brilhoek, Kerkstraat, Brugstraat en Voorstraat 

(inclusief het plein).

>  Verkeersbesluiten 

Nederhorst den Berg
- Blijklaan naast huis nr. 18: aanleggen gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap 

belanghebbende (29.11.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Offi  ciële bekendmakingen

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op 

afspraak, inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in 

Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen met 

afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 

(035) 65 59 557. 

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 dit niet uit. Is een 

uitspraak van de rechter op korte termijn noodzakelijk? 

Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij 

de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-

Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 

voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een 

ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). U kunt uw zienswijze ook mondeling 

indienen. Maak hiervoor een afspraak met afdeling 

Ruimtelijke  Ontwikkeling, via telefoonnummer: (035) 65 

59 557. Het indienen van een zienswijze is vereist om later 

beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-

den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 

bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 

o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

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

Afspraaktijden: Dagelijks van 8.30 - 12.30 uur, extra afspraaktijden burgerzaken: maandag 16.30 - 19.30 uur, woensdag tot 15.00 uur

Bouwen en wonen

Festiviteiten

Verkeer

6 december 2017

Elke maand zetten we een ander 
onderdeel van de vernieuwde 
De Appelboom in de spotlights. 
Deze keer zijn dat de vrijwilligers. 
Ramia Shaker is De Appelboom-
vrijwilliger van de maand.

Ramia gaat wekelijks op bezoek bij me-

vrouw Van Norden. Zij is aan huis gebon-

den vanwege haar gezondheid en zocht 

gezelschap.  Ramia bleek aan de overkant 

van de straat te wonen. 

Hulp met taal
“Tijdens mijn inburgeringscursus ben ik 

als taalstagiaire klassenassistent geweest 

op een basisschool. Dat vond ik heerlijk, 

maar ik wilde liever met ouderen werken. 

Mevrouw Van Norden heeft me erg gehol-

pen met de taal. Ik ben geslaagd met ze-

vens, achten en tienen”,  vertelt Ramia.

Eenzaamheid weg
Mevrouw van Norden: “We spelen veel 

spelletjes, eten samen en praten over onze 

families, culturen en verleden. Als ik verha-

len over Syrië hoor van voor de oorlog lijkt 

het net alsof ik zelf op reis ben! Mijn een-

zaamheid is helemaal weg.”

Zoekt u ook vrijwilligerswerk? 
Of juist iemand die u helpt bij een klus 

of die u gezelschap houdt? U kunt een 

oproep plaatsen en vrijwilligerswerk 

vinden op www.deappelboom.nl.

Vrijwilliger Ramia bezoekt ouderen

Wijdemeren
informeren

6 december 2017

Heeft u een minimuminkomen en 
woont u in Wijdemeren? Dan kunt 
u via de gemeente deelnemen aan 
de Collectieve Zorgverzekering 
voor Minima (CZM) van Zilveren 
Kruis Achmea. 

Van Zilveren Kruis Achmea krijgt u korting 

op de basisverzekering. Op de aanvullende 

verzekering geeft de gemeente korting. Er 

zijn uitgebreide vergoedingen voor o.a. bril-

len, fysiotherapie, tandartskosten en eigen 

bijdragen Wmo. Kinderen tot 18 jaar zijn 

gratis meeverzekerd.

Voorwaarden
De voorwaarden voor deelname zijn 

dat u inwoner bent van de gemeente 

Wijdemeren. Ook is uw inkomen niet hoger 

dan 120% van het voor uw huishouden gel-

dende sociaal minimum. De aanvraag loopt 

altijd via de gemeente.

Aanvragen
Bekijk het vergoedingenoverzicht voor 

2018 en vraag de verzekering aan via 

www.wijdemeren.nl/zorgverzekering of 

bel met 14 035 voor meer informatie.

Zorgverzekering via de gemeente
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Cultuur

HILVERSUM- In de Korporaal van 

Oudheusden- kazerne aan de 

Noodweg was het afgelopen vrij-

dagavond genieten geblazen. Op de 

agenda stond het benefietconcert 

voor Wings for Aid. De avond werd 

muzikaal ingevuld door onder ande-

ren het Tim Kliphuis trio en Het Orkest 

van de Koninklijke Luchtmacht.

Het evenement was een initiatief van 

Rotary Club Wijdemeren. Deze club 

heeft van huis uit een sterk sociaal ka-

rakter. Dit uit zich in allerlei initiatie-

ven om zwakkeren te helpen en ver-

bindingen tussen mensen te leggen. 

Met dit concert steunen ze Wings for 

Aid. Wings for Aid heeft voor huma-

nitaire organisaties een systeem met 

drones ontwikkeld dat onherberg-

zame gebieden bereikbaar maakt. Dit 

is van levensbelang wanneer het gaat 

om oorlogs- of rampgebieden. De 

opbrengst van het concert wordt ge-

bruikt bij het verder ontwikkelen van 

zogeheten valdozen. Deze valdozen 

kunnen 20 kilo aan hulpgoederen dra-

gen en zijn geschikt om in de desbe-

treffende gebieden te worden gedropt.

Concert

De hoofdrollen bij het concert waren 

weggelegd voor het Orkest van de 

Koninklijke Luchtmacht en het Tim 

Kliphuis Trio. Het orkest kent een bij-

zondere bezetting. In de concertfolder 

staat: ‘Nergens ter wereld vind je 41 

blazers en een 7-koppige ritmesectie 

in een orkest’. Het is ook de vraag in 

hoeverre er strakkere en meer swin-

gende formaties te vinden zijn. Mu-

ziek gedijt heel goed onder militaire 

precisie. Discipline legt een vrucht-

bare bodem om je spel een vlucht te 

laten nemen. Dat is wat je de hele tijd 

voelt. Het orkest is van een hoog ni-

veau met uitstapjes naar echt bijzon-

der. Zeer geschikt voor symfonische 

popmuziek met geregeld een sappige 

groove en stevige beat.

Ze begonnen de avond met een swin-

gende versie van Strauss’ Also sprach 

Zarathustra. Daar gingen in stijgende 

lijn de registers al bijna vol open. Na 

een zeer bijzondere bewerking van 

nog een klassiek werk (een Hongaarse 

dans van Brahms), bewoog de avond 

zich richting de opkomst van het won-

der op viool: Tim Kliphuis. Met zijn 

vrienden Nigel Clark en Roy Percy, 

respectievelijk gitarist en bassist, 

vormt hij zijn wereldberoemde trio. 

Ze spelen een mix van gypsy jazz, folk 

en klassiek. Een van de (vele) hoog-

tepunten was ‘El tango de Roxanne’ 

gebaseerd op Roxanne van The Police. 

Iedereen speelde op de toppen van 

zijn kunnen. Het was ronduit specta-

culair. Zeer vermeldenswaard was het 

sterke optreden van de drie opvallend 

goeie zangeressen Michelle Knip-

scheer, Irma van Pamelen en Lotte 

Nobelen. Zij spreidden hun gave ten-

toon tijdens de popnummers, waar-

onder verder ook We Are the World 

van Michael Jackson.

Tim Kliphuis

Tim Kliphuis is een fenomeen. Zijn 

spel is als het surfen op de grootste golf 

zonder dat je kan vallen. Hij blijft vlie-

gen. De landing van de ene muzikale 

hoogstaande frase is het opstijgen van 

de volgende. Talloze syncopen (dat is 

wanneer een of meer tonen niet op de 

tel vallen, waardoor de accenten ver-

legd worden) speelden dit in de hand. 

Toch neemt hij je moeiteloos mee en 

je raakt hem ook nooit kwijt. Je bent 

op reis als je zijn spel volgt en de verruk-

king verwarmt het water van de koude 

douche als de trip weer voorbij is. Op de 

vraag hoe het voor hem is om te spelen gaf 

hij aan geïnspireerd te worden door van 

alles: een lichtstraal, een gezicht, iemand 

uit het orkest. Dat neemt hij dan mee en 

vertaalt hij meteen op z’n viool. Daarbij 

lijkt het of alles vanzelf gaat. “Ach, tiendui-

zend uur jazz spelen en tienduizend uur 

klassiek, helpt ook”, aldus Kliphuis.

Wings for Aid, een gevleugelde avond

DOOR:  NIELS VAN DER HORST

KORTENHOEF- Op donderdag 14 

december presenteert Kunst aan de 

Dijk de theaterhit DOEK! van Maria 

Goos. Het Oude Kerkje wordt omge-

toverd tot een intiem theater waarin 

de acteurs Lilian Korzelius en Rocco 

van Loenen het hilarische en succes-

volle stuk opvoeren. Het gaat over 

de onmogelijke keuzes: het comfort 

van een saai huwelijk of de leegte 

van een uitbundig gevierd liefdes-

leven. De onderliggende vraag is: 

wat is echt en onecht op toneel, in 

de kunst en in de liefde?

De gevierde acteur Richard van Berk-

hoven en de ooit beroemde actrice Lies 

Oorthuizen repeteren een stuk dat ze 

20 jaar geleden al eens samen speel-

den op de toneelschool. Zij wilde toen 

kiezen voor de musical. Hij hield haar 

tegen en samen schitterden ze jaren-

lang op het toneel. Totdat Lies samen 

met Wouter’. De regie is in handen van 

Ronald de Bruin.

De Telegraaf: ‘…diepere laag geeft 

komische scènes en gevatte dialogen 

hun scherpe randje…soepel schake-

len tussen het grote theatrale gebaar 

en momenten van verstilling…als toe-

schouwer op het puntje van je stoel…

een compliment aan alle makers van 

DOEK!’

GPD: ‘…wonder van eenvoud, timing 

en vakmanschap. Een ouderwetse ko-

medie in de goede zin van het woord: 

het is een uitermate scherpe en geestige 

tekst, met soms briljante vondsten…

een topvoorstelling.’

Het Parool: ‘Goos op dreef met bitse 

dialogen en oneliners…een geslaagde 

voorstelling.’

ikhouvantheater.nl:… De voorstelling 

is compact, begrijpelijk en ontroerend. 

Er komt veel humor in voor, maar het 

wordt geen komedie of slapstick… 

Mocht u last hebben van een begin-

nende winterdepressie, kom dan zeker 

14 december naar DOEK! en ga met 

een glimlach de kerstdagen in. 

Donderdag 14 december; 20:15 uur; 

Oude Kerkje aan de Kortenhoefsedijk 

te Kortenhoef. Kaarten: www.kunst-

aandedijk.nl of via de vaste voorver-

koopadressen: Wijnkoperij en Slijterij 

De Meenthof in Kortenhoef en Libris 

Boekhandel Voorhoeve in Hilversum. 

Entree: donateurs € 17; bezoekers: € 21.

‘Doek!’ bij Kunst aan de Dijk

Schrijven helpt 
Op woensdag 17 januari 2018 start bij 

Viore de workshop ‘Schrijven helpt’. Be-

doeld voor mensen die kanker hebben 

(gehad). Veel mensen ervaren na de di-

agnose kanker dat er allerlei levensvra-

gen op hen af komen. In deze situatie 

kan het helpen om het eigen leven in 

kaart te brengen.

Bent u geïnteresseerd, laat ons dat dan 

weten via programma@viore.org. Bel-

len kan ook: 035 685 35 32. De work-

shop wordt voorafgegaan door een in-

takegesprek.

Deelname kost €5,- per keer. Bij Viore, 

centrum voor mensen die leven met 

kanker, staan de deuren op het Oos-

tereind 115 open op alle weekdagen tus-

sen 10 en 16 uur. 

Gratis taxatiedag 
Gratis taxatie voor munten, postzegels, 

bankbiljetten en oude ansichtkaarten 

in Hilversum op dinsdag 19 december. 

Wie deze dag zijn of haar verzameling 

munten, postzegels, ansichtkaarten of 

papiergeld deskundig wil laten beoor-

delen, kan zonder afspraak tussen 12.00 

en 16.00 uur terecht in de Openbare 

Bibliotheek, ’s -Gravelandseweg 55 te 

Hilversum. Meer inlichtingen MPO, tel. 

030-6063944.



Woensdag 6 december 201712 Weekblad Wijdemeren

Kerst

KORTENHOEF- Sinterklaas, in een 

koets, reed mijn huisje voorbij, ter-

wijl ik net mijn nieuwe kerstorna-

ment uitpakte. De andere kerstbal-

len had ik in het voorjaar al tevoor-

schijn gehaald en in de hulstboom 

in mijn tuin gehangen, om zo de 

kaalslag van de snoei een beetje 

te verdoezelen. Dit, tot groot ver-

maak van het buggy-grut dat langs 

kwam en altijd wel even aan ballen 

of windgongs wilde komen. Maar ja, 

wat in de hulst hangt, hangt niet in 

de kerstboom.

Door: Karin van Hoorn 

Nou was ik toevallig even bij Nim-

merdor, bloemist aan de Kerklaan, en 

daar zag ik heel bijzondere kerstorna-

menten. Ornamenten. Niet zomaar 

kerstboomartikelen, nee, sieraden! 

Versieringen! Voor in de boom die nog 

moet komen. Als Sinterklaas weer naar 

Spanje is.

“In januari waren we op een kerstbeurs 

in Frankfurt”, vertelt Mark Baatje. “Je 

moet je voorstellen, een gebouw, vier 

keer zo groot als de RAI,  vol kerstarti-

kelen. Wij zagen de stand van de firma 

Impuls en waren verkocht. Het is een 

Pools familiebedrijf, dat zelf glas blaast 

en met de hand beschildert. Er komen 

geen kinderhandjes aan te pas, en de 

glasblazers en –schilders worden eer-

lijk betaald. Elk ornament is anders, elk 

exemplaar is uniek”.  Er zijn zo’n twintig 

verschillende versiersels,  sommige zijn 

nogal opvallend, van afbeelding, van 

kleur, andere zijn wat traditioneler.  Dit 

jaar heb ik één ornament gekocht en 

ik zal er zorgvuldig mee omgaan. Wie 

weet, vinden mijn nazaten het mooi 

genoeg om in hun eigen kerstboom te 

hangen, straks, als ik er niet meer ben. 

Zoals ik nog de glazen ijspegels van 

mijn grootmoeder heb, die ook in de 

kerstboom bij mijn ouders thuis heb-

ben gehangen.

Net als de kerstornamenten zijn ook 

andere artikelen in de bloemisterij, 

volgens de filosofie van het team van 

Mark Baatje,  duurzaam en zo eerlijk 

mogelijk: prachtige kaarsen, de cho-

colonely van Tony, en de Nordmann 

kerstbomen uit 

Oost-Duitsland 

Kerstornamenten Nimmerdor

(met de plaatsingsservice van de bloemist).  

www.nimmerdor.eu

Administratie voor Elkaar

Inloopspreekuur, 
ook voor u
WIJDEMEREN - Iedere vrijdag 

kunnen inwoners terecht 

tijdens het gratis inloop-

spreekuur van Versa Welzijn 

op de Lindelaan 98, 1231 CN 

Loosdrecht. Het spreekuur 

wordt gehouden van 09.30 – 

11.00 uur  (met uitzondering 

van schoolvakanties). Tijdens 

dit spreekuur worden vragen 

over (financiële) administra-

tie en beantwoord en wordt 

geholpen bij het invullen van 

(digitale) formulieren.

Het bijhouden van een admi-

nistratie en het invullen van 

(digitale) formulieren kan 

lastig zijn en vragen oproe-

pen. Een vrijwilliger van Versa 

Welzijn helpt snel en efficiënt 

bij vragen over administratie 

en/of formulieren. De privacy 

van de hulpvrager is hierbij ge-

waarborgd. Let op: wij nemen 

het niet van u over, u blijft zelf 

verantwoordelijk.

Vrijwilligers helpen bij het 

ordenen en opzetten van 

een administratie. Hierdoor 

wordt overzicht gekregen 

over inkomsten en uitgaven. 

Zo nodig regelt/controleert 

de vrijwilliger de bankzaken 

van de hulpvrager. Als u twij-

felt over het door u ingevulde 

formulier, bijvoorbeeld voor 

het aanvragen van toeslagen 

of heffingskortingen, kijkt een 

vrijwilliger graag even met 

u mee. Ook met vragen over 

andere financiële regelingen 

kunt u bij de vrijwilligers te-

recht.

Het digitaal inschrijven of re-

gelen van zaken bij banken 

en overheidsinstanties kan 

problemen geven omdat niet 

iedereen vaardig is met een 

computer of een computer 

thuis heeft. Ook hiervoor kunt 

u terecht tijdens dit spreek-

uur. Denk aan inschrijven en 

online reageren op Woning-

net of een aanvraag doen bij 

de Voedselbank. Kom langs 

bij het inloopspreekuur met 

uw vragen over formulieren 

en regelingen. Neemt u al uw 

financiële administratie mee? 

Dan gaat u weer ‘opgeruimd’ 

naar huis met uw administra-

tie overzichtelijk in mappen.

Met nieuws voor Ankeveen, ‘s-Graveland, Kortenhoef en Nederhorst den Berg in samenwerking met de NieuwsSter voor Loosdrecht

Het Weekblad Wijdemeren van woensdag 

27 december (week 52) zal 

i.v.m Kerst niet verschijnen!

Het eerste Weekblad Wijdemeren  in 2018 zal verschijnen 
op donderdag 4 januari i.p.v. woensdag 3 januari
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Sociaal DOOR:  KARIN VAN HOORN

KORTENHOEF- Gerda van Deutekom 

en Irma Kubbenga zitten klaar met 

de kannen koffie en de koekjestrom-

mel: waar je kijkt, zie je rekken met 

schone, gebruikte kleding, “We zijn 

al in de kerstsfeer, kijk eens, glit-

terjaponnen!”, daarbovenop sta-

pels truien, glanzende jasjes, op de 

koffietafel staan dozen vol nieuwe 

kindersokken: “Heeft iemand gedo-

neerd”. 

“Anderhalf jaar geleden zijn we begon-

nen”, vertelt Gerda van Deutekom, “sa-

men met vriendinnen. Nu al zijn we 

niet meer weg te denken uit het win-

kelcentrum de Meenthof”. Irma Kub-

benga, medewerkster van het eerste 

uur, vult aan: “Dankzij Peter en Johan 

Landwaart, van Albert Heijn, konden 

wij hier anderhalf jaar gratis zijn, drie 

dagen per week, dinsdag, woensdag en 

donderdag, van 10.00 tot 15.00 uur. Nu 

De Dobber verkocht is, moeten wij er-

uit. Op deze plek komen woningen en 

nieuwe winkels. Peter en Johan Land-

waart denken wel mee voor een nieuw 

onderkomen, maar dat lukt nog niet 

erg. We zouden het zo fijn vinden, als 

de gemeente Wijdemeren inzag hoe 

belangrijk  de Kledingbank is voor ons 

dorp”. Ze zucht even. “Maar misschien 

komt dat nog”.

De Kledingbank is er niet alleen voor 

mensen met een kleine beurs, ook 

mensen die zich eenzaam voelen of 

zijn, komen er graag. Er is altijd kof-

fie. Er zijn toiletten, “heel belangrijk in 

zo’n winkelcentrum! Er is ook een in-

validentoilet”, benadrukt Gerda. Soms 

bloeit er ineens een liefde. Mensen 

komen voor een kersttrui of een mooi 

jasje (“ach joh, omdat jij het bent: 3 

euro”, roept Gerda naar een jongeman), 

en sommigen blijven, helpen mee met 

opvouwen, uit- en inpakken…”zo voel 

ik me ook nog nuttig”, zegt 

Beppy.

Sociaal

Niet alleen Gerda, Irma en 

andere vrijwilligers zien de 

sociale functie van Kleding-

bank: ook de huisartsen van 

Kortenhoef erkennen dat 

belang. Op donderdag 14 

december a.s., om 19.30 uur, 

komen ze bij elkaar, in de 

Dobber,  samen met andere 

mensen die zich met dat 

ziekmakende fenomeen, de 

eenzaamheid, bezighouden. Zo maken 

ook zij zich sterk voor het behoud van 

de Kledingbank.

Gerda en Irma hebben er bijna sla-

peloze nachten van. Waar moeten ze 

naar toe? “We moeten hier in de buurt 

blijven, want de mensen uit Veenstaete 

kunnen niet helemaal naar bijvoor-

Meer dan een Kledingbank

beeld de Fuik lopen. Dat is te ver! Het liefst 

blijven we hier, want naast dat bakkie koffie 

kunnen ze dan meteen hun boodschappen 

doen. Soms is het hier een echte koffiecor-

ner. “We zijn méér dan een kledingbank, we 

zijn óók een ontmoetingsplek! Er zijn men-

sen voor wie wij een wekelijks uitje zijn”. 

Sociaal vermogen

En wat hebben ze nou helemaal nodig? 

Helpende handen hebben ze al. Luisterende 

oren ook. Warme harten op de goeie plaats!  

Koffiekannen en –kopjes. En een bulk so-

ciaal vermogen! Er zijn eigenlijk alleen 

nog maar een paar muren, ramen, deuren, 

toiletten en een dak nodig. Meer niet. Zo’n 

ruimte moet er in de buurt van Veenstaete 

en het winkelcentrum toch wel te creëren 

of in te passen zijn? Zeker als je beseft dat 

de Kledingbank meer is dan het ‘ruilen’ van 

kleding, dat het ook het eenzaamheidspro-

bleem kan verlichten, waardoor mensen 

minder depressief, en dus gezonder zijn. 

Als dat geen mooie kerstgedachte is: een 

gemeente Wijdemeren die empathisch met 

zijn gemeenteleden omgaat, die zijn sociaal 

vermogen wil inzetten voor het dorp. Wat 

zou het mooi zijn als er snel een nieuwe 

ruimte gevonden wordt voor de Kleding-

bank.

NEDERHORST DEN BERG - Op zon-

dagavond 17 december a.s. wordt 

weer de traditionele kerstsamen-

zang gehouden in de R.K. O.L.V. 

Hemelvaartkerk aan de Dammerweg 

in Nederhorst den Berg. 

Medewerking wordt verleend door 

de muziekvereniging Crescendo on-

der leiding van Christian de Jongh, 

het Gemengd Koor Wijdemeren, het 

Maria-Martinuskoor, alsmede de Wil-

librordcantorij.

Koren en cantorij staan onder leiding 

van Rob van Surksum. Voorts werken 

mee: organist/pianist Hugo de Graaff 

en fluitiste Nicolien de Graaff.En na-

tuurlijk is er ruim gelegenheid voor 

samenzang van bekende kerstliede-

ren. Het belooft weer een mooie avond 

te worden en wij nodigen u van harte 

uit om op 17 december a.s. te komen 

meezingen en luisteren. We beginnen 

om 19.30 uur.  De kerk is open vanaf 

19.00 uur. De toegang is vrij; bij de 

uitgang van de kerk zal een collecte 

worden gehouden ter bestrijding van 

de onkosten. Komt allen tezamen! 

 

Kerstsamenzang Nederhorst den Berg

Kerstfeest voor alle ouderen 
NEDERHORST DEN BERG- Een actief 

comité en een grote groep vrijwilligers 

staan weer klaar om alle ouderen boven 

de 65 jaar in Nederhorst den Berg een 

sfeervol en gezellig Kerstfeest te bieden. 

Kerst is een feest van vrede en wij wil-

len dan ook samen zingen, luisteren 

naar een kerstverhaal en de maaltijd ge-

bruiken om te proeven van een sfeervol 

Kerstfeest in ons eigen dorp. De middag 

wordt georganiseerd door de gezamen-

lijke kerken en de samenwerkende ou-

derenbonden. Het feest is vrijdagmid-

dag 15 december en wordt gehouden 

in de Bergplaats. Om half drie is de zaal 

open en we beginnen om 15.00 uur. U 

dient zich van tevoren op te geven bij 

Carla Pouw tel: 0294- 253747 of Joke 

Portengen tel: 0294- 253103.  Voor ver-

voer kan gezorgd worden. 

KORTENHOEF- Zin in een uitbun-

dig en ouderwets warm kerstge-

voel? Dat gaat Fun4All u bezorgen 

op 14 december vanaf 20.00 uur 

in de Antonius van Paduakerk in 

Kortenhoef. 

Ruim 50 koorleden brengen u in de 

stemming met een breed kerstre-

pertoire: van prachtige traditionele 

werken tot onvervalste Amerikaanse 

Christmas Carols. Meezingen is niet 

verplicht, maar wordt zeker gewaar-

deerd. Fun4All is het koor uit Loos-

drecht met dirigent Pieter 

van den Dolder. Speciaal 

voor deze gelegenheid zingt 

het koor samen met soliste 

Maja Roodveldt, Santa’s 

Combo en het Wijdemeren 

Brass Ensemble. Het belooft 

een sfeervolle avond te wor-

den. De mooie kerk, de bran-

dende kaarsen, de prachtige 

klanken en het welbekende 

enthousiasme van het koor zullen u 

een warm kerstgevoel geven. Kom 

met ons genieten, u bent van harte 

welkom. De Antoniuskerk; Kerklaan 

26, Kortenhoef; deur open: 19:30 uur; 

kaarten aan de deur: € 8,- .

Merry Christmas with Fun4All   

‘Nu zijt wellekome’. Bekende 

woorden van Gezang 145 waar-

mee de Hervormde Gemeente van 

Kortenhoef u uitnodigt om op za-

terdagavond 16 december de kerst-

zangdienst te bezoeken. 

Naast dit vertrouwde vers is er tijdens 

de dienst veel samenzang met mooie 

kerstliederen als Stille Nacht Heilige 

Nacht, Komt allen tezamen, Midden in 

de winternacht en uiteraard het Ere zij 

God. Bij de Kortenhoefse zangdienst 

biedt muziekvereniging Amicitia voor 

de vijfde achtereenvolgende keer de 

muzikale begeleiding. Daarbij laat 

het fanfarekorps ook enkele solower-

ken horen, zoals de fraaie ‘a Spanish 

Christmas Carol’. De sfeervolle dienst 

wordt geleid door dominee Teding van 

Berkhout. Zij leest voor uit het evan-

gelie van Lucas 2 en verzorgt een korte 

meditatie. De vertrouwde liederen, af-

gewisseld met prachtige muziek en de 

lezing van het kerstverhaal maken het 

beslist tot een inspirerende en welbe-

stede avond. We nodigen u dan ook 

van harte uit om deze kerstzangdienst 

bij te wonen in de Hervormde kerk 

aan de Kortenhoefsedijk 168. Aanvang 

Kerstzangdienst Kortenhoef
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HILVERSUM- Vrijdag 8 december is het 

zover, de eerste Kerstmarkt van het 

Gooi en dat in de leukste winkelstraat, 

Winkelgebied de Gijsbrecht in Hilver-

sum. Dit gaat geheid het begin van 

een traditie worden, Kerstmarkt op de 

Gijsbrecht.

De bezoekers kunnen genieten 

bij ruim 80 verlichte kramen, be-

mand door bevlogen ondernemers 

van de Gijsbrecht en Hilvertsweg aan-

gevuld met ondernemers van buiten. 

De eigen ondernemers staan tegenover 

hun eigen winkel op zo’n manier dat je 

als bezoeker tussen de kramen en win-

kels doorloopt en zo omringd wordt 

door allerhande mooie producten en 

fraai ingerichte etalages.

Aan de inwendige mens is ook ge-

dacht. Er zijn verschillende kramen 

met allerlei lekkers en terrassen om ter 

plekke iets te nuttigen. Ook een kraam 

met snert is niet vergeten.

Vrij winkelen
Aan de kleintjes is ook gedacht. ‘s Mid-

dags knutselt Kinderatelier Bibbelebon 

er met de kinderen lustig op los. Daar 

worden de mooiste wensen geknutseld 

om ze vervolgens in de kerstboom te 

gehangen, waardoor een gewone kerst-

boom een wensboom wordt. ‘s Avonds 

is Pakketje Plezier er om de kinderen 

te vermaken. De hele markt wordt 

gelardeerd met lichtjes, kerstgroen en 

wie weet hier en daar een kerstlied. 

De markt is van 15.00 uur tot 21.00 

op de Gijsbrecht van Amstelstraat en 

een deel van de Hilvertsweg tussen 

Neuweg en Bosdrift . Dit gedeelte van 

de straat is voor alle verkeer afgesloten 

van 10 tot 23 uur.

Winter Trots op de Gijsbrecht
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Met nieuws voor Ankeveen, ‘s-Graveland, Kortenhoef en Nederhorst den Berg in samenwerking met de NieuwsSter voor Loosdrecht

Het Weekblad Wijdemeren van

woensdag 27 december (week 52)

zal i.v.m Kerst niet verschijnen!

Aanleveren van tekst Kopij in Word (doc 

bestand) opsturen voor vrijdag16.00 uur en 

voor de weekendactiviteiten is de sluitings-

tijd: zondag 20.00 uur. Foto’s aanleveren als 

JPG bestand, let op de beeldgrootte.

Kijk voor meer informatie op: 

Kopij

Sint

AMV Crescendo op 
Kerstmarkt
NEDERHORST DEN BERG- Zaterdag 

16 december a.s. wordt op het Plein in 

Nederhorst den Berg een Kerstmarkt ge-

houden. Tijdens deze markt zal de mu-

ziekvereniging AMV Crescendo vanaf 

11.00 uur tot 12.00 uur kerstmuziek ten 

gehore brengen. Het geheel staat o.l.v. 

Christiaan de Jongh. Na afloop is er ge-

legenheid om u aan te melden als dona-

teur of wellicht vind je het leuk om een 

keer mee te spelen op dinsdagavond in 

ons clubgebouw aan de Reigerlaan 7 in 

Nederhorst den Berg. Formulieren lig-

gen voor je klaar in de muziektent. Wij 

kijken uit naar jouw bezoek.

NEDERHORST DEN BERG - Zaterdag 

9 december zijn de Spotjes te gast 

in de Bergstube van de ijshal in 

Nederhorst den Berg. Het is voor 

de kinderen en leidsters altijd een 

feestje om daar ieder jaar weer een 

leuke activiteit te doen.

We hebben Sint en zijn Pieten uitge-

zwaaid en gaan geleidelijk aan in kerst-

sfeer komen. Dit jaar gaan de kinderen 

een Kerstman timmeren en versieren. 

Die Kerstmannen worden ongetwijfeld 

héél uitbundig en bijzonder kleurrijk. 

Het beloofd een gezellige boel te wor-

den. Om 10 uur gaat de ijshal open. We 

beginnen dus een half uur later dan jul-

lie gewend zijn. De ochtend duurt tot 

12 uur.

We zijn erg blij dat de ijsclub ons ieder 

jaar hun gezellige locatie aanbiedt en 

de stichting de Spotfabriek het moge-

lijk maakt dat de toegang gratis is. De 

kinderen krijgen drinken en wat lek-

kers en na afloop een broodje.

Iedereen is welkom in de leeftijd van 4 

t/m 12 jaar. Bij het Spotjesteam zit de 

feeststemming er weer in, zij zijn super 

blij jullie te verwelkomen! Tot 9 de-

cember in de ijshal.

Kerstman timmeren in de ijshal

NEDERHORST DEN BERG - Doe bood-

schappen in Nederhorst en maak 

kans op mooie prijzen! In iedere win-

kel of horecagelegenheid kunt u uw 

kassabon, voorzien van naam en te-

lefoonnummer, in een speciale doos 

deponeren. Iedereen die iets koopt 

maakt kans. Uw kassabon is uw lot-

nummer. 

Het prijzenpakket bestaat uit:  

•  Twaalf keer een pakket  van 25 euro. 

Ieder pakket is samengesteld door 

een andere winkelier; 

•  Een dinerbon voor 4 personen te be-

steden bij Het Spieghelhuys; 

•  Een dinerbon voor 4 personen te be-

steden bij Golden Crown. 

De actie duurt van 1 tot en met 31 de-

cember 2017. In de eerste week van ja-

nuari  2018 vindt de trekking en prijs-

uitreiking plaats bij Brinkers Mode en 

Lingerie.  

 

Positieve decemberactie 

Klanten, horeca en winkeliers in Ne-

derhorst den Berg hebben de afgelo-

pen maanden veel hindernissen moe-

ten nemen en geduld moeten hebben. 

Door de werkzaamheden aan riole-

ring en renovatie waren verschillende 

zaken rondom het plein sinds half 

mei slecht bereikbaar. Nu alle hek-

ken weg zijn, veel plekken opnieuw 

zijn bestraat, lantaarnpalen en bomen 

zijn geplaatst is het einde in zicht. Het 

eindresultaat verwachten we half fe-

bruari 2018. Hoog tijd voor deze po-

sitieve decemberactie! 

 

Deelnemende winkeliers en horeca 

Deze zaken doen mee aan de decem-

beractie: Brasserie Het Spieghelhuys, 

Brinkers Mode en Lingerie, Passiflora 

Bloembinderij, Restaurant Golden 

Crown, Bakkerij De 7 Heerlijkheden, 

Cafetaria Happy Food, Apotheek Ne-

derhorst, Kroon Tweewielers, Kapsa-

lon La Papilotte, Slagerij Ton Vernooij, 

Bloemsierkunst Lydi en Albert Heijn. 

Decemberactie winkeliers 
Nederhorst den Berg

NEDERHORST DEN BERG- Jonge mu-

sici die in de voetsporen willen tre-

den van hun beroemde voorgangers 

moeten moeite doen zich te onder-

scheiden. En dat doen de leden van 

het Dostojevski Kwartet. 

Hebt u ooit gehoord van Maddalena 

Lombardini Sirmen? Deze Venetiaan-

se was in de 18e eeuw een beroemde 

violiste en componiste. Opgeleid in 

de weeshuizen van Venetië verdiende 

ze met haar optredens geld voor die 

weeshuizen. Haar huwelijk zorgde er-

voor dat ze uit het weeshuis weg kon 

en tournees kon maken door Europa. 

In Parijs werden zes strijkkwartetten 

van haar uitgegeven. Daarnaast trad 

ze ook op als zangeres. Het Dosto-

jevski Kwartet speurde naar onbekend 

repertoire en speelt 17 december het 

tweede strijkkwartet van deze Mad-

dalena Lombardini. Daarnaast staan 

het prachtige kwartet van Ravel en 

het derde strijkkwartet van Schnittke 

op het programma. Het Dostojevski 

Kwartet bestaat uit vier vrouwen die 

elkaar leerden kennen op het Amster-

dams Conservatorium. Sinds drie jaar 

timmeren ze als kwartet aan de weg. 

Het zijn violistes Charlotte Basalo Va-

zquez en Julia Kleinsmann, altvioliste 

Lisa Eggen en celliste Emma Kroon. In 

de korte tijd dat ze samen zijn, speel-

den ze meer malen in 

het Muziekgebouw aan 

het IJ en als onderdeel 

van verschillende ka-

mermuziekseries in 

heel Nederland. En 

nu dus in het Jagthuis. 

Een mooi concert in de 

decembermaand, van 

harte aanbevolen!

Dostojevski Kwartet: 

zondag 17 december, 

aanvang 15.30 uur, en-

tree 17,50 euro (tot 25 jaar 10 euro). 

Reserveren via de website www.jag-

thuis.nl, per e-mail via stal@jagthuis.

nl of telefonisch 0294-252609. De 

Dostojevski Kwartet in het Jagthuis

locatie van het concert is Het Jagthuis, 

Middenweg 88, Nederhorst den Berg 

(Horstermeer).

In twee integratiesessies van het Ge-

biedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 

werden de plannen voor de Stille en 

Loenderveense plas besproken. Vol-

gens wethouder De Kloet waren de 

besprekingen ‘een blauwdruk van hoe 

het moet gaan’. 

Op 13 november ging het over de aan-

leg van natuureilanden in de Stille Plas. 

Onder leiding van beleidsbemiddelaar 

Frans Evers waren er eerst presentaties, 

waarna in kleinere groepjes verder 

werd gepraat over het plan. Daarbij 

waren veel groeperingen aanwezig, o.a. 

aanwonenden, recreatieondernemers, 

watersport, gemeente Wijdemeren en 

de provincie Noord-Holland. Eenieder 

kreeg ruimschoots de gelegenheid om 

zijn zegje te doen. Er kwam een nieuwe 

variant op tafel, waarbij de aanleg van 

één of twee natuureilanden meer in 

westelijke richting is gepland. De eer-

der genoemde plek ligt in een populair 

recreatiegebied, dichtbij een aantal 

recreatieparken in Nieuw-Loosdrecht. 

Wat het gaat worden, is nog niet be-

kend. Alle varianten worden nog eens 

bekeken, met name of het natuurdoel 

gehaald kan worden. Uiteindelijk 

neemt de stuurgroep een besluit.

Dat geldt ook voor wat er op 23 no-

vember is besproken. Toen stonden de 

vaarverbindingen tussen Kortenhoef 

en Loosdrecht op de agenda. Na lang 

Stille en Loenderveense plas delibereren waren er zelfs 6 varianten die 

door de stuurgroep worden afgewogen, 

waarbij niet bij voorbaat vast staat dat ze 

allemaal haalbaar zijn. Die van het kanaal 

langs de Horndijk, een door de Raaisloot 

(bij Intratuin), twee verbindingen via de 

Vuntusplas, een verbinding langs Mijnden 

en tenslotte via de Wijde Blik naar de Vecht. 

De Werkgroep Behoud Loenderveense Plas 

kan meedoen aan de voorbereiding van 

de MER-procedure die onderzoekt of een 

vaarverbinding langs de Horndijk mogelijk 

is. In de eerste fase wordt een toets uitge-

voerd of het past in de wet- en regelgeving.
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We hebben nu een ploeg in 

Den Haag die de gewone bur-

ger als speerpunt heeft geko-

zen. Deze gloednieuwe ploeg 

staat dan wel weer onder lei-

ding van de ons vertrouwde 

vrijgezel Mark R. Ze hebben 

als regeermotto, we gaan die 

sukkel burgertjes die de laatste 

jaren alles goed hebben ge-

vonden wat we voorschreven, 

nu eens in de watten leggen. 

Jarenlang hebben we ze gene-

geerd en regelmatig wat meer 

laten betalen. Zeg maar ge-

mangeld en uitgeknepen, dat 

gaan wij, VVD, CDA, D66 en 

CU, nu eens anders doen. Ik 

wreef me al in mijn handen, 

eindelijk staat mijn groepje, 

de gewone burger, er bij de 

belangrijkste stropdassen en 

jurkjes van ons land goed op. 

Hè hè riep ik, nu krijgen de 

loonslaven, verzorgenden, 

gepensioneerden met enkel 

AOW en de laagste ambtena-

ren, er ook eens iets bij. De 

linkse geitenwollensokken en 

broekpakken van SP, Groen-

Links en de geminimaliseerde 

PvdA hebben maar mooi het 

nakijken, want ze nemen juist 

hun punten over. Tot ik be-

greep dat niet alleen de belas-

tingtarieven voor de minst be-

taalde omlaag gaan, maar dat 

Mark ook had geregeld dat de 

buitenlandse aandeelhouder 

wordt gezien als de hoeksteen 

van de Nederlandse samenle-

ving. En dat die hoeksteen wel 

wat steun kon gebruiken. Die 

steun aan die buitenlandse rij-

ke hoeksteunen met daarbij de 

rijkste grote bedrijven, heeft 

hij geregeld door de dividend-

belasting af te schaffen. En dat 

is voor hen een voordeeltje 

van 1,4 miljard. Waar heb ik 

dat bedrag van 1,4 miljard de 

laatste tijd meer gehoord? O ja 

dat was voor beter onderwijs 

voor onze prinsjes en prinses-

jes, daar hebben ze dat zeker 

niet meer nodig. Dan nog iets 

wat me opviel, deze nieuwe re-

geerploeg wil geen algemeen 

kinderpardon. Ik heb begre-

pen dat VVD en CDA daar 

tegen waren. Het heeft maar 

een aanzuigende werking naar 

Nederland bij asielzoekers, zo 

denkt men bij VVD en CDA. 

Er was lang geleden ooit eens 

een belangrijk persoon, ik 

weet niet meer zo goed wie, 

die juist stelde, laat de kinde-

ren tot mij komen. Van deze 

persoon zullen ze bij de VVD 

en het CDA wel nooit gehoord 

hebben, en zo wel, dan zijn ze 

vast geen fan van hem.

slotsom@ziggo.nl 

Neb, laat de kinderen…..

NIEUW-LOOSDRECHT – In de 

breed gewaardeerde reeks 

COM-missieconcerten zal op 

vrijdag 8 december a.s. om 

20.00 uur ‘The Musix’ concer-

teren.

Maria Knops – harp, Corrie 

Wielink – viool, Martha van 

Gent – fl uit, Cor Coppoolse – 

cello, Arie van der Vlist – piano 

en orgel, Lennert Knops – pi-

ano en orgel vormen samen dit 

unieke ensemble. Het belooft  

een Adventsavond met gevari-

eerde en inspirerende mu-

ziek te worden in de his-

torische Sijpekerk aan de 

Nieuw-Loosdrechtsedijk 

171 te Nieuw-Loosdrecht.

De COM-missie biedt u 

als altijd een kopje koffi  e 

of thee aan in de pauze. De 

aanvang is 20.00 uur en de 

kerk is open vanaf 19.30 

uur. De toegang is zoals 

altijd vrij.

‘Geprezen’ COM missieconcert

Geprezen
The Musix
Maria Knops, harp

Corrie Wielink, viool
Martha van Gent,  uit

Csaba Erdös, cello
Arie van der Vlist en Lennert Knops, 

piano en orgel

Vrijdag 
8 december

Sijpekerk 
Nieuw-Loosdrecht

Aanvang 20.00 uur
Kerk open 19.30 uur

Een gevarieerde avond
Toegang vrij

De COM-missie (Cantus, Organum et Musica – Zang, Orgel
en Muziek mèt een Missie) heeft tot doel met een afwisselend
programma de veelzijdigheid van het mooie orgel samen met

het Woord voor een ieder tot haar recht te laten komen.
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NEDERHORST DEN BERG - 

Stichting Evenementen BRC 

organiseert op zondag 18 

maart de 11e editie van de 

Seneca Spiegelplasloop. De 

Bergse Runners werken er 

hard aan om ook in 2018 

weer een uniek loopevene-

ment te organiseren. 

Nieuw in het organisatie-

team is de Bergse Brenda van 

Schaijk. En met het aanstel-

len van de Louran van Keulen 

(eigenaar van hardloopwin-

kel Run2day Hilversum) als 

wedstrijdleider is de Spiegel-

plasloop weer verzekerd van 

een sterk deelnemersveld. De 

Spiegelplasloop geldt dit jaar 

ook als het officieuze kampi-

oenschap 10 km van Midden-

Nederland. Ook nieuw op 

het programma is de 10 km 

bedrijven/teamloop. Bedrij-

ven, familie of vrienden teams 

kunnen met elkaar de strijd 

aangaan in de Spiegelplasloop. 

De teamloop start gelijktijdig 

met de 10 km wedstrijd-/pres-

tatieloop. Naast de klassering 

als team worden deelnemers 

aan de teamloop ook als in-

dividuele loper in de uitslag 

opgenomen. Als voorwaar-

den voor deelname geldt dat 

ze een gemixte samenstelling 

hebben van (minimaal) twee 

heren en een dame. En er geldt 

een maximum van vijf deel-

nemers per team. Bedrijven, 

sportclubs of families kunnen 

natuurlijk meerdere teams in-

schrijven.   

Er zijn aantrekkelijke ‘ere’-

prijzen te verdienen voor het 

snelste team. Speciaal voor de 

bedrijvenloop is er na afloop 

een Meet & Greet nabij de 

finish. Onder het genot van 

een hapje en drankje kunnen 

deelnemers na afloop napra-

ten in een gezellige ambiance. 

Van 28 januari tot 18 maart 

kunnen teams in voorberei-

ding op de Spiegelplasloop 

kosteloos deelnemen aan de 

looptrainingen van de Bergse 

Runnersclub (op de woens-

dagavond). Onder begelei-

ding van de looptrainers van 

de BRC wordt de loopcondi-

tie stap voor stap opgebouwd 

voor deelname aan de Spie-

gelplasloop. Via de nieuwe 

website www.spiegelplasloop.

nl kunnen teams en indivi-

duele lopers zich aanmelden. 

Het Weekblad Wijdemeren zal 

regelmatig een update geven 

over de aanmeldingen voor de 

Bedrijven-en Teamloop.   

Spiegelplasloop uitgebreid met 
bedrijven en teamloop

de ontmoetingen met de prachtige men-

sen en hun verhalen. 

De gesprekken, momenten van delen, 

soms is er een lach soms een traan. Wat 

beweegt deze mensen en wat raakt ze? In 

mijn portretten wil ik graag hun verhalen 

vertellen. Mijn hart voelt en mijn ogen 

zien, een moment van hun leven in beeld 

gevangen.”

U kunt gerust eens langs komen om haar 

fantastische werk te zien. Ook komt er een 

boekje met dit winnende portfolio. In de 

nabije toekomst wil Marjolijn een boek 

uitgeven met haar reisfoto’s. 

www.marjolijnlamme.nl; Nieuw Loos-

drechtsedijk 82b; 1231 LA Loosdrecht; 

035 582 50 85; 06 22 20 94; fotostudio@

marjolijnlamme.nl

LOOSDRECHT – Volkomen on-

verwacht werd de Loosdrechtse 

fotograaf Marjolijn Lamme ruim 

een week geleden in Rome geëerd 

met de titel Qualified European 

Photographer. Ze behoort nu tot 

het selecte gezelschap van 60 top-

fotografen in Europa. Er zijn slechts 

vier Nederlanders die zich QEP mo-

gen noemen. 

“Ik had een portfolio van 12 foto’s in 

de categorie ‘reportagefoto’s’ opge-

stuurd. Ik zat een beetje zenuwachtig 

te wachten en plotseling kreeg ik een 

mailtje ‘See you tomorrow in Rome’. 

En toen ben ik inderdaad de volgende 

dag gevlogen.”

In de meest fotogenieke stad ter we-

reld werd Marjolijns werk beoordeeld 

door een internationale jury uit zeven 

landen. Haar serie bestond uit por-

tretten van 60 bij 60 cm. die ze had 

gemaakt tijdens reizen naar Nepal 

en Griekenland. De jury was onder 

de indruk van de consistente kwali-

teit onder moeilijke lichtsituaties. In-

dringende en storytelling- portretten, 

vaak met een vleugje humor.

“Ik ben waanzinnig trots en dank-

baar!” vertelt Marjolijn “ het is een er-

kenning voor wat ik in 25 jaar heb op-

gebouwd. Een proces waarin je altijd 

bezig bent jezelf te verbeteren. Het is 

een continue ontwikkeling.”

Je kunt Marjolijn typeren als een vak-

idioot. Dat wordt duidelijk aan de 

hand van diverse voorbeelden hoe ze 

te werk gaat. Naast de techniek is de 

omgang met de mensen het allerbe-

langrijkste. Ze vertelt dat ze een aan-

tal straatkinderen in Nepal zag. Dan 

is het niet even een snapshot maken, 

klaar. Nee, een professional als Mar-

jolijn wint het vertrouwen van de 

kinderen die aanvankelijk wat bang 

zijn. Ze komt drie à vier keer terug, 

probeert te communiceren, vraagt 

toestemming. En maakt dan op res-

pectvolle wijze een foto waaruit je veel 

kunt zien, waar een verhaal achter zit. 

Inderdaad, een foto zegt meer dan 

1000 woorden. 

“De mooiste kant van mijn werk zijn 

Marjolijn Lamme nu bij select gezelschap

’s-GRAVELAND- Wandel op zaterdag 

9 december (14.00- 15.30 u.) mee 

met de boswachter over de buiten-

plaatsen van ‘s-Graveland. Ga samen 

met de boswachter op ontdekkings-

reis door de ’s-Gravelandse buiten-

plaatsen Boekesteyn en Schaep en 

Burgh. 

Neem je camera mee om onderweg 

foto’s te maken. In de winter zijn de 

diersporen in het bos soms heel goed 

zichtbaar. Zorg dat je een tasje bij je 

hebt voor bijzondere vondsten. In het 

bezoekerscentrum krijgen de vond-

sten een plek in de interactieve na-

tuurwand.

Neem op zaterdag 16 of 23 decem-

ber (19.30 – 21.00 u.) een verfrissend 

voorproefje op de winter. Wandel 

door het bos in gezelschap van onze 

boswachter. Een tocht van 3 kilometer 

lang, in het stille donker over de prach-

tige ‘s-Gravelandse buitenplaatsen. 

Door de natuur in winterrust. Ont-

dek hoe dieren zich warm houden en 

welke dieren in winterslaap zijn. Aan 

het eind van de wandeling staat in het 

Bezoekers-

c e n t r u m 

een warme kop chocolademelk met 

slagroom voor je klaar!

Handig om te weten

Het zijn gezinsexcursies; zorg dat je 

je warm aankleedt; trek stevige wan-

delschoenen aan; er is een maximum 

aantal deelnemers. Reserveer snel! 

Voor alle activiteiten geldt deelname 

uitsluitend na aanmelding en betaling 

vooraf via de website.

Bezoekerscentrum Gooi en Vecht-

streek, 035 - 656 30 80; kind t/m 12 

jaar lid/OERRR € 4,00, kind niet-lid € 

7,00; volwassene lid € 5,00, niet lid € 

8,00. 

Natuurmonumenten in december

Cultuur DOOR:  HERMAN STUIJVER

www.natuurmonumenten.nl/bcgooien-

vechtstreek

foto: © Natuurmonumenten 

Pauline Joosten

Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg

Tel. 0294 - 253461/06 1070 2089 www.frankvermeulenmakelaardij.nl

Ankeveensepad 1c, Nederhorst den Berg

Vrijwel nieuwe 4 kamer hoekwoning nabij de dorpskern 

en de Spiegel- en Blijkpolder plas. De woning maakt deel uit 

van het in 2014 gerealiseerde nieuwbouwplan Molenvliet. 

De achtertuin op het zuiden  en de eigen parkeerplaats voor 

de deur maken dit een gewilde woonplek! Nieuwsgierig ge-

worden? Wij maken graag een afspraak met u.

Vraagprijs € 298.000 k.k. 

NIEUW
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NEDERHORST DEN BERG- Vanaf het

eerste jaar is er een curlingcompeti-

tie geweest. Eerst met houten stenen

op een kort baantje met zes teams, 

en verf op de baan; Nu met super-

stenen (eigen fabricaat) en mooie, 

met ledverlichting gemaakte, cirkels

en dertig teams. Elk jaar worden de 

teams weer prachtig uitgedost en zijn 

ze voorzien van prachtige bezems.

De grote vraag is, wie gaat er dit seizoen 

winnen? De vijf nieuwe teams wisten 

zich kranig te weren. Het was weer een 

gezellige avond met veel strijd en soms 

perfecte worpen. Veel spelers kunnen

zich zo aanmelden bij het Nederlandse

curlingteam dat meespeelt op het WK.

De IJsclub Kortenhoef, IJsclub Neder-

horst en het 4e liggen nu op kop met ie-

der 7 punten! Dat het spannende weken

gaan worden is wel zeker. Donderdag-

avond 7 december bent u van harte

welkom om de teams aan te moedigen,

aanvang 19.30 uur!

IJshockey en schaatsles
Wat hebben we een succesvolle start 
gemaakt met de schaatslessen en de 
ijshockey! Veel enthousiaste kinderen 
waren er aanwezig. Wat voor ons vrij-
willigers het natuurlijk ook de moeite 
waard maakt! 

Muziekbingo
De muziekbingo was een succes en zul-
len we zeker nog een keer herhalen t.w. 
op 22 december.

Zondag
Zondagmiddag is het altijd een gezel-
lige boel; opa’s, oma’s, vaders en moe-
ders… en de kinderen natuurlijk op 
het ijs! Let even op wanneer de Kerst-
man komt! 

Disco on Ice

Vind je het leuk om een verjaardagspar-

tijtje te vieren bij de ijsbaan? Dan is dat

bij de Disco on Ice natuurlijk extra leuk.

Wie wil dat nou niet; discoschaatsen!

Nederhorst on Ice

10 jaar curlingcompetitie

Openingstijden
wo. 06-12 13.00-18.00 uur

do. 07-12 14.30-17.00 uur

vrij. 08-12 14.30-23.00 uur

za. 09-12  10.00-23.00 uur

zo. 10-12  12.00-19.00 uur 

ma. 11-12 14.30-21.00 uur

di.  12-12 14.30-21.00 uur

wo. 13-12 13.00-18.00 uur

do. 14-12 14.30-17.00 uur

vrij. 15-12 14.30-23.00 uur

Bergse Winterspelen
Elke week op vrijdagavond zijn er voor 

iedereen van 5-100 de Bergse Winter-

spelen. Een competitie met leuke spel-

len op het ijs. Vanaf 19.00 uur start de 

inschrijving en kan iedereen meedoen 

met bijv. Jeu de Puck, ijs-sjoelen of prik-

sleeën. Je bent niet verplicht om elke 

week te komen, maar wil je kans maken 

op de titel én beker is het wel handig!

Bergse garnituuruur
Vanaf 17.00 uur een gezellige zaterdag-

middagborrel in de Bergstube.

Het rustige uurtje
Wil je graag een achtje kunnen draaien, 

beetje zwieren of op een rustige manier, 

(omdat je een beetje angstig bent om te 

vallen) een uurtje schaatsen. Dan kan dit 

op zondagmorgen van 9.00 tot 9.55 uur.

do. 7 december 
Curling  19.30 uur

IJsclub Nederhorst den Berg 
Blijklaan 1a www.nederhorstonice.nl
         U kunt ons ook vinden op 

zo. 10 december  
Schaatslessen  10.00-12.00 uur

wo. 6 december 
Ijshockey-clinic  
19.00 uur

vr. 8 december  
Bergse winterspelen  
19.00 uur

10
 jaar

za. 9 december  Garnituuruur   17.00 uur
 Disco-on-Ice   19.00 uur

Handschoenen 
zijn verplicht tijdens 

het schaatsen!

Sport
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Kortenhoever Raimon Knip werd afge-

lopen zaterdag 33e op het WK Masters 

in Mol (België) in de klasse 45-49 jaar. 

Op een pittig circuit onder winterse 

omstandigheden moest de wielrenner 

vaak van de fiets af op de vele zand-

stroken. De wedstrijd werd gewonnen 

door de ex-prof Erik Dekker. In het in-

ternationale deelnemersveld (84) ein-

digde Knip als 4e Nederlander. 

Raimon Knip 4e 
Nederlander op WK

Sport DOOR: RICHARD BAAR, MARC DEGEKAMP EN DICK BLOM

Voor de tweede week op rij verloor 

Nederhorst met minimaal verschil. 

Nu was Wasmeer de Bergers met 0-1 

de baas in een van Bergse zijde geen 

hoogstaande wedstrijd.

Als Adilio Augustin in de 8e minuut 

de score had weten te openen, zou de 

wedstrijd mogelijk een ander verloop 

hebben gekregen. Alleen voor de kee-

per wist hij de bal niet in het net te 

krijgen. Even daarvoor had Jesse van 

Huisstede gescoord, maar had daar-

bij volgens de arbiter een overtreding 

gemaakt. Na een half uur pakte Was-

meer tegen de verhouding in uit het 

niets een voorsprong. Vanaf de rand 

16 meter was een laag ingeschoten bal 

keeper Oscar Vrijhoef te machtig. Twee 

minuten voor de pauze voorkwam Os-

car met een fraaie redding een grotere 

achterstand. Nederhorst kreeg wat mo-

gelijkheden, maar de goede Wasmeer-

keeper stond succes in de weg. Na de 

pauze een onmachtig aanvallend Ne-

derhorst dat maar weinig uitgespeelde 

kansen wist te creëren tegen een zich 

fel verwerende tegenstander. De gelijk-

maker zou verdiend zijn maar Neder-

horst speelde toch grote delen te slap 

tegen een tegenstander die de wed-

strijd professioneel op slot deed, via 

veel vertragende acties. Door de twee 

nederlagen op rij verliezen de Bergers 

de aansluiting bij de bovenste ploegen.

Senioren

Nederhorst-2 pakte vlak voor tijd de 

wel verdiende maar zwaar bevochten 

volle winst op AS’80 via een treffer van 

junior Tijmen Sibbing. Het derde had 

weinig in te brengen tegen AS’80 en 

verloor kansloos met 1-7.

Jeugd

JO19-1 gingen met 0-6 kansloos on-

deruit tegen koploper SO Soest JO19-

1. JO17-1 won uit bij Saestum met 3-2 

en de meisjes O17-1 wonnen overtui-

gend met 6-1 van BVV. JO15-1 vocht 

zich terug in de wedstrijd en behaalde 

nog een 3-3 uit bij AS’80. JO15-2 moest 

in een doelpuntrijke wedstrijd met 8-4 

hun meerdere erkennen in Vlug en 

Vaardig JO15-1.

www.vvnederhorst.org of facebook.

Nieuws Club 4711
Uitslag + stand herfst-

competitie biljarten

Maandag 27 nov.: W. 

Clements (6 pt.), B. 

Worp (5 pt.), M. Ziele-

man (5 pt.), J. van Greuningen (2 pt.), J. 

Vrijburg (2 pt.), Mw. D. Giavarra (1 pt.)

Stand aan kop: M. Zieleman 7-30, B. 

Worp 7-28

Zaterdag 2 dec.: M. v.d. Velden & J. 

Vrijburg (24 pt.), R. van Huisstede & 

M. Zieleman (24 pt.), K. Jacobs & J. van 

Wijnen (20 pt.), J. van Greuningen & M. 

Verlaan (4 pt.)

Stand aan kop: M. v.d. Velden 6-55, M. 

Zieleman 6-48, J. van Wijnen 6-46

Uitslag BV Overmeer tegen BV De 

Tram: 7-4

Donderdag 30 nov.: M. v.d. Velden - C. 

UitdenBosch 0-2, J. Kloosterman - J. v.d. 

Berg 2-0, M. Verlaan - K. Voorn 0-2, P. 

van ‘t Klooster - E. Hilhorst 3-0, T. Ot-

ten - J. Hagen 2-0

Programma

Donderdag 7 dec. 19.30 uur: onderlinge 

competitie BV Overmeer, zaterdag 9 

dec. 16.00 uur: maandtoernooi kop-

pelklaverjassen, maandag 11 dec. 19.30 

uur: herfstcompetitie biljarten.

Openingstijden bar (ook voor niet-

leden) + contactgegevens

Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur, Overmeerseweg 5a Nederhorst den 

Berg, tel. 06.20.40.80.58

In Amsterdam kwam ASV ‘65 al snel 

op een 0-1 voorsprong via Sherrick 

Krind en was bij vlagen zelfs iets 

beter dan Ankaraspor. De ruststand 

was 1-1. 

Kort na rust leken de Ankeveners 

door te drukken, want in de 52ste mi-

nuut was het weer raak via Sherrick 

Krind en werd het 1-2. Daarna was 

Ankaraspor veel feller en beschikte 

duidelijk over meer conditie. De 

krachten vloeiden weg, in 10 minuten 

tijd boog de stand om naar 2-4 en de 

wedstrijd was gespeeld . Uiteindelijk 

werd het zelfs nog 6-2. Hierdoor dui-

kelt het team van Yoessef Bouali naar 

de onderste regionen, hetgeen gelet 

op de kwaliteiten van de spelers een 

slechte zaak is.

JO19 verliest

De Ankeveners kwamen op een 0-1 

voorsprong via Jeffrey Vierhout. De 

wedstrijd ging gelijk. De rust brak aan 

met een 1-1 stand, vlak hierna maakte 

Camiel Hiddinga de 1-2. SDO scoor-

de daarna 2 keer waardoor het 3-2 

voor de Bussummers werd. Matthijs 

van de Riet maakte nog gelijk. Het kon 

alle kanten uit. Een gelijkspel zou gelet 

op het spelbeeld de juiste verhouding 

zijn geweest. Uiteindelijk was SDO de 

meest gelukkige en scoorde vlak voor 

tijd de winnende 4-3.

Zaterdag-2 winterkampioen 

Victoria nam brutaal een 1-0 voor-

sprong in deze topper. Topscorer 

Voetballen in Ankeveen

Eerste kan Ankaraspor slechts helft bijhouden

Voetballen in Nederhorst 

Eerste opnieuw met 1-0 onderuit

Voor het eerst dit seizoen heeft ’s-

Graveland gelijk gespeeld. Tegen 

GeuzenMiddenmeer bleef het 0-0 

en dat was gezien de verhoudingen 

een juiste uitslag. Komende zondag 

de laatste wedstrijd voor de (lange) 

winterstop.

Senioren zondag

Het tweede maakte het nog spannend 

in de slotfase, maar de 4-1 voorsprong 

werd uiteindelijk niet uit handen gege-

ven. Door het verlies van de koploper 

Hercules kan het 2e dat team aanstaan-

de zondag in een rechtstreeks duel ach-

terhalen. Het 3e verloor met 2-5 en het 

4e won met 4-2. 35+ was afgelast. 

VRouwen 

In tegenstelling tot vorige week was het 

nu VR2 dat alleen in actie kwam. Het 

kwam langzaam op gang tegen SCH’44 

VR2. Na rust (0-6) kwam er slechts een 

tegendoelpunt bij. Leuker dan de ne-

derlaag was dat VR2 vooraf op de foto 

gingen in de nieuwe shirts. De speel-

sters mochten zelf bepalen welke recla-

me/boodschap er op het shirt kwam te 

staan: Stichting Tbutterfly dat zich inzet 

voor apploos fietsen.

 

Senioren zaterdag

De recreanten van zaterdag-2 gingen tot 

de rust gelijk op met Argon 12. Na rust 

ging het minder: 0-4.

JO17 nipte nederlagen

Ondanks de 2-1 nederlaag tegen VVZ 

’49 JO17-1 blijft JO17-1 tweede op de 

ranglijst achter het ongenaakbare NVC 

JO17-1. Het is afhankelijk van de con-

Voetballen in ’s-Graveland 

Doelpuntloos gelijk

Luuk Hilhorst maakte een wereldgoal na 

een assist van Mika Kisjes. Na rust was het 

de kopgrage Fabian Degekamp die met 

zijn hoofd snoeihard de 1-2 binnen kopte, 

na een mooie voorzet van Luuk Hilhorst. 

Het werd 3-1 via Jordi Blokker die na een 

fraaie soloactie een strak onhoudbaar 

schot losliet en de wedstrijd daarmee be-

sliste op het Jagerspaadje. Voor de statis-

tiek werd het nog 2-3. De Ankeveners 

konden feest vieren, want de overwinning 

kwam niet meer in gevaar.

currentie of het 2e blijft. JO17-2 speelde 

in Bussum tegen JO17-4 en beide ploegen 

staan na het kleine verlies van JO17-2 (3-

2) precies gelijk met tien punten uit negen 

wedstrijden.

Voetbalplaatjesactie JUMBO

JUMBO Kortenhoef gaat samen met S.V. ‘s-

Graveland groot uitpakken met een unieke 

plaatjesactie. In navolging van landelijke 

voetbalplaatjesacties zullen nu alle jeugd- en 

seniorleden van S.V. ’s-Graveland als voet-

balplaatje te verkrijgen zijn. De actie start op 

woensdag 10 januari als de plaatjes te ver-

krijgen zijn bij € 10,00 besteding en/of actie-

artikelen bij JUMBO Kortenhoef.



Woensdag 6 december 201720 Weekblad Wijdemeren

Achterpagina DOOR:  HERMAN STUIVER

Wethouder Van Rijkom, omringd door Syrische, Iraakse en 
Iraanse statushouders, tolken en begeleiders bij de laatste 

sessie van de Participatieverklaring. 
Wijdemeren in Beeld

Colofon
Uitgave/administratie
Dunnebier Print, Nieuw Walden 6, 
Ned. den Berg Tel. 0294 25 62 00

Redactieadres: 
Postbus 88, 1394 ZH Nederhorst den Berg

Aanlevering Kopij:
redactie@dunnebier.nl 

Aanlevering Advertenties:
advertentie@dunnebier.nl 

Advertenties Info & prijzen,
Tel. 0294 25 62 00
advertentie@dunnebier.nl

Redactie:
•  Herman Stuijver eindredactie

h.stuijver@hetnet.nl

Kijk voor meer informatie op:
www.weekbladwijdemeren.nl

Vrijdag om 7.15 uur is het zover. 

Dan vertrekken vader en zoon 

Bert en Mark Schipper vanaf het 

Mediapark in Hilversum op weg naar 

de Noordkaap. Ze rijden 7500 km. in 

een kolossale Volvo 740 de kou in om 

zich in te zetten voor een goed doel: 

de Stille Ramp waarbij kinderen door 

oorlogen en natuurrampen geschei-

den leven van hun familieleden. 

Door: Herman Stuijver

Wereldwijd zijn meer dan vier mil-

joen familieleden elkaar kwijt door 

een ramp of conflict. Bij Bert en Mark 

speelt het idee om mee te doen aan 

de Noordkaap Challenge voor 3FM 

Serious Request al jarenlang door het 

hoofd. “Het is de combinatie. Aan de 

ene kant de uitdaging om een spor-

tieve prestatie neer te zetten en na-

tuurlijk ook daadwerkelijk iets doen 

voor een goed doel, wat ons enorm 

aantrok” vertelt Bert Schipper die vrij-

wel elke Loosdrechter kent van Jacht-

haven/ Botenverhuur Manten aan de 

Oud- Loosdrechtsedijk. 

Het toeval wil dat de heren Schipper 

ook beide autogek zijn. Ze tikten een 

echte Zweedse blokkendoos op wie-

len uit 1991 op de kop. De viercilin-

dermotor bleek destijds al snel een 

degelijk stukje techniek te zijn. Het 

herkenbare design en de oerdegelijke 

techniek hebben deze Volvo tot een 

ware cultstatus verheven. Mark: “Hij 

verkeert in een uitmuntende staat en 

de motor loopt als een zonnetje. Die 

7500 km. zal voor deze wagen een la-

chertje zijn.” Of dat ook geldt voor de 

chauffeurs is de vraag, want deze stoe-

re Loosdrechtse boys zijn vooral lief-

hebbers van de zon. “Wij zijn eigen-

lijk allebei koukleumen” geeft Mark 

lachend toe. 

Op zijn smartphone heeft de 25-ja-

rige gezien dat het in Midden Finland 

momenteel -28° C. is. Gelukkig is het 

rond de Noordkaap vanwege de war-

me Golfstroom een stuk minder koud. 

Vanaf Denemarken gaat het via Stock-

holm naar Finland en onderweg terug 

via Zweden. 

Heen en terug zijn de mannen 12 da-

gen onderweg. Ze rijden vaste etap-

pes. Het is de bedoeling dat even-

tuele sponsors onderweg bepaalde 

opdrachten voor het tweetal beden-

ken. “Dat kan van alles zijn, zoals 

wakvissen of in je tentje buiten slapen. 

We hebben er veel voor over, hoor” 

voegt Mark eraan toe. Deze ‘challen-

ges’ leveren geld op. Momenteel staat 

de teller op ruim 2500 euro, Bert en 

Mark gaan toch wel uit van 5000 euro. 

Bij de voorbereiding hebben vader en 

zoon bij een Meet & Greet op circuit 

Zandvoort kennis gemaakt met de 

teams. In totaal doen er 46 teams mee 

met 101 deelne-

mers. “Het leek ons 

een leuke groep die 

net als wij niet kun-

nen wachten om te 

starten” vond Bert. 

Naast een brie-

fing over de tocht 

kregen ze ook een 

slipcursus en wat te 

doen als de auto op 

zijn kop zou liggen. 

Dat de Loosdrecht-

se boys serieus 

toeleven naar dit 

superevenement 

blijkt ook uit de website die profes-

sioneel in elkaar is gezet door hun 

maatje Bastiaan Miché. Daarop kun 

je ook zien dat auto 106 ruimschoots 

wordt gesponsord door voornamelijk 

Oud- Loosdrechtse bedrijven. “Als de 

mensen willen doneren, dan graag via 

onze deelname” hoopt Bert “dan kun-

nen we misschien in de Top-5 komen. 

En dan mogen we opdraven bij het 

Glazen Huis van Serious Request in 

Apeldoorn.” Petje af voor de Loos-

drechtse boys die de challenge aan-

gaan. “Wij hopen echt dat vrienden en 

relaties ook een donatie willen doen 

zodat wij iets kunnen doen aan die 

verscheurde gezinnen. Dat is een echt 

goed doel” sluit Mark af. 

Meer info: www.loosdrechtseboys.nl 

Twee koukleumen naar de Noordkaap

Foto: Bastiaan Miché




