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Luisterhelden Doek! De ‘Schoonste’

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

Ruim een week voor Kerst was 

het al druk met vijf kerstcon-

certen.  Donderdag: Fun4All in 

de Antoniuskerk te Kortenhoef. 

Vrijdag: Nieuw Leven & Friends 

in de Sijpekerk te Loosdrecht, ’t 

KOOR in het MCO te Hilversum 

en de Vriendschapskring in de 

Dillewijn te Ankeveen. Zaterdag: 

fanfare Amicitia in de NH – kerk te 

Kortenhoef. Dat was dus gevarieerd 

genieten. 

Vrolijk de kerst in met Fun4All

Het kerstconcert van Fun4All vond 

plaats in de (sfeer)volle Antonius van 

Paduakerk in Kortenhoef. Fun4All 

zong daar samen met soliste Anitra Jel-

lema. Het was een avond met een ener-

gieke afwisseling van traditionele wer-

ken, waarbij het publiek meezong, tot 

Christmas Carols. Na de afsluiting met 

We wish you a merry Christmas volgde 

een daverend applaus. Hoewel de voe-

ten intussen koud waren geworden, 

gingen alle bezoekers naar huis met 

een warm kerstgevoel: missie geslaagd!  

Adembenemende Kerstsamenzang 

door Nieuw Leven & Friends 

Na een sfeervolle ontvangst door het 

14- koppig Vocaal Ensemble Voices in 

Dickens-kledij klinkt er een geweldig 

concert van Nieuw Leven & Friends 

o.l.v. Gert Jan van den Dolder. Door de 

extra trombones ontstaat er een warm 

bed van klanken. Knap van de dirigent 

dat hij door kleine aanpassingen in de 

bezetting bij diverse nummers het ge-

heel anders kan laten klinken. Organist 

Bart van Loenen levert een topprestatie 

door zowel het pijporgel als een digi-

taal kistorgel te bespelen. Ds. Evert- Jan 

van Katwijk beschrijft in symbolische 

vorm de geboorte van het Christuskind 

dat tot inkeer is gebracht door zorgen, 

geestelijke en vaak materiële nood.

’t Koor! bezorgt een ‘Joyful evening 

’t KOOR! heeft het 250 -koppige pu-

bliek vrijdag jl. in het MCO te Hilver-

sum een ‘Joyful evening’ bezorgd. In sa-

menwerking met ‘The Amstel Gospel 

Choir’, cellist Gé Bartman, trompettist 

Bruce Skinner en pianiste Ludmila de 

Klerk en onder leiding van de flam-

boyante dirigent Vladimir Pairel liet  

’t KOOR! de aanwezigen genieten van 

een zeer afwisselend programma met 

traditionele kerstliederen, swingende 

gospels, opzwepende tangomuziek en 

samenzang. Bij de gezamenlijke afslui-

ting ‘Joyful Joyful’ ging het dak van stu-

dio 4 eraf. Een geweldige afsluiting van 

het eerste jaar met de nieuwe dirigent. 

Dat belooft wat voor de toekomst!

Swingend kerstconcert 

van De Vriendschapskring 

“Met zo’n sfeervol concert kom je pas 

echt in de kerststemming,” zei een toe-

schouwster vrijdagavond na afloop van 

het kerstconcert van Muziekvereniging 

de Vriendschapskring in een gezellig 

gevuld Dillewijn-theater in Ankeveen. 

Het blaasorkest speelde onder leiding 

van dirigent Ronald de Haan bekende 

en minder bekende kerstnummers. 

Het publiek genoot zichtbaar en was 

ook lyrisch over het Dames Barber-

shop Kwartet ‘Challenge’ uit Rotter-

dam, dat in perfecte ‘close harmony’, 

vierstemmig ‘a capella’, of met subtiele 

orkestbegeleiding, het ene na het an-

dere kerstnummer bracht. Wat een 

prachtige stemmen en wat een klank. 

Een daverend applaus kon dan ook niet 

uitblijven, terwijl de uitsmijter er ook 

mocht zijn: het orkest bracht samen 

met ‘Challenge’ de ultieme kersthit 

‘I’m dreaming of a white christmas’, die 

door de zaal luidkeels werd meegezon-

gen. Een prachtig slot van een sfeervol 

kerstconcert

Amicitia, verbinding 

tussen toen en nu

Voor een uur kerstzang en bezinning 

kwamen zaterdagavond dorpsgeno-

ten en muzikanten bijeen in de Her-

vormde kerk van Kortenhoef. Onder 

leiding van dirigent Henrie Pastoor 

begeleidde Amicitia de samenzang 

Vijf kerstconcerten op drie avonden

van traditionele kerstliederen, waarbij Ds. 

J. Teding van Berkhout een korte meditatie 

gaf over Lucas 2, de geboorte van het Kerst-

kind. Eeuwenoude woorden weerklonken 

in de kerk, of zoals de dominee sprak: “De 

engelen gingen ons voor in het zingen, bij 

de herders op het veld. Daar waren het de 

fonkelende sterren die de hemel verlicht-

ten. Hier zijn het de kaarsen die branden. 

Een koor van engelenzang bracht God eer 

en glorie. Dat mogen wij ook laten klinken. 

Fun4All opende de serie concerten 

in de Antoniuskerk 

Pampus 19 
1231 SP Loosdrecht 
T 035 – 582 42 81 

M 06 – 100 290 67 
E info@vuister.com 

I www.vuister.com 

Wij wensen u fijne 
kerstdagen toe en 
veel woongenot 

in 201 ! 

Met nieuws voor Ankeveen, ‘s-Graveland, Kortenhoef en Nederhorst den Berg in samenwerking met de NieuwsSter voor Loosdrecht
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De redactie wenst u veel 
liefde, geluk en gezondheid tijdens 
de kerstdagen en in het nieuwe jaar.
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Do. 21 dec.: 09.00 uur: 
 W. Balk,
 Zo. 24 dec.: 19.00 uur: 
 Parochianen,
 Zo. 24 dec.: 21.00 uur: 
 W. Balk,
 Ma. 25 dec.: 09.30 uur: 
 J. Dresmé,
 Wo. 27 dec.: 09.30 uur: 
 J. Dresmé,
 Zo. 31 dec.: 09.30 uur: 
 E. Kaak.
◗ St. Martinus     
 Zo. 24 dec.: 09.30 uur: 
 W. Balk,
 Zo. 24 dec.: 22.00 uur: 
 R. Simileer,
 Di. 26 dec.: 09.30 uur: 
 W. Balk,
 Za. 30 dec.: 19.00 uur: 
 W. Balk,
 Ma. 1 jan.: 10.00 uur: 
 L. Wenneker en W. Balk.

◗ OLV Hemelvaart 
 Zo. 24 dec.: 19.00 uur: 
 W. Balk,
 Ma. 25 dec.: 09.30 uur: 
 L. Wenneker,
 Ma. 25 dec.: 11.30 uur: 
 Liturgiegroep,
 Zo. 31 dec.: 09.30 uur: 

 W. Balk.

Verzorgingshuizen 
◗ De Kuijer 
 Wo. 3 jan.:  11.00 uur:  
 W. Balk.
◗ Veenstaete 
 Vr. 22 dec.:  14.30 uur: 
  W. Balk.

WANNEER TIJD WAT WAAR
do. 21 dec. 14.00 u. Inloopspreekuur Kon. Visio Tjalk 41, Loosdrecht

do. 21 dec. 19.30 u. Kerstconcert BMOL en Bluez Veenstaete, Kortenhoef

do. 21 dec. 20.00 u. Gemeenteraad (?) Rading 1, Loosdrecht

za. 23 dec. 14.00 u. Ontdek de Buitenplaatsen Bez.Centrum NM,’s-Grav.

za. 23 dec. 19.30 u. Winterwandeling  Bez.Centrum NM,’s-Grav.

zo. 24 dec. 19.00 u. Kerstviering met Emotions OLV Hemelvaart, NdB.

zo. 24 dec. 19.00 u. Kindervesper Willibrordkerk, NdB. 

zo. 24 dec. 19.00 u. Kindje wiegen Antoniuskerk, Kortenhoef

zo. 24 dec. 19.30 u. Kerstzangdienst met Inspiration De Graankorrel, Zuid 15. Grav.

zo. 24 dec. 21.15 u. Kerstnachtdienst met Rijnforellen Oude Kerkje, Kortenhoef

ma. 25 dec. 11.30 u. Kindje wiegen OLV Hemelvaartkerk, 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

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 

tel. 035-6562680

www.kvwoninginrichting.nl

Het team van

Krijn Voorn Woninginrichting

wenst u gezellige feestdagen

en een sfeervol 2017

Stukadoorsbedrijf 

R. Kostelijk
Wenst u fijne kerstdagen

J.H. Valkenburglaan 36 • 1241 BH Kortenhoef
Telefoon 035 - 6560407 • Mobiel 06 - 20079104
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Het gebeurt niet vaak, maar een enkele 

keer slaat een bezorger weleens een brie-

venbus over. En dat vindt u uiteraard heel 

vervelend, want de meeste mensen kijken 

uit naar dit blad. Geen Weekblad Wijde-

meren ontvangen?  Dan graag direct bellen 

naar:  0294-25 62 00. 

Dan proberen wij dat op te lossen. Hebt u 

internet, dan kunt u dit blad ook altijd di-

gitaal lezen: www.weekbladwijdemeren.nl. 

Geen Weekblad?

REGIO- Het onderzoek naar de be-

reikbaarheid van het gebied tussen 

Amsterdam, Almere, Amersfoort 

en Utrecht is afgerond. De afgelo-

pen drie jaar hebben het Ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat 

en de regionale partijen (provincies 

Noord-Holland, Flevoland, Utrecht, 

regio’s Gooi en Vechtstreek en 

Amersfoort) samengewerkt aan een 

studie naar de bereikbaarheidspro-

blematiek in dit gebied en de moge-

lijke oplossingen hiervoor. 

Het onderzoek valt binnen het Meerja-

renprogramma Infrastructuur, Ruimte 

en Transport van het Rijk, kortweg 

MIRT. 

Aanleiding 

Het knelpunt op de A1 tussen de 

knooppunten Muiderberg en Eem-

nes na 2020 was de aanleiding om in 

het najaar van 2014 te starten met het 

MIRT-Onderzoek Oostkant Amster-

dam. Samen met betrokken partijen is 

onderzocht hoe de doorstroming van 

het verkeer aan de oostkant van Am-

sterdam zich in de toekomst ontwik-

kelt, in samenhang met ontwikkelin-

gen en opgaven op het gebied van de 

economie, landschap, natuur en water. 

Overheden, bedrijfsleven, kennisin-

stellingen, maatschappelijke organisa-

ties én jongeren hebben bijgedragen 

aan het onderzoek.  

In het gebied is sprake van een toene-

mende ruimtelijke spreiding van wo-

nen en werken en een forse en groeien-

de pendel als gevolg daarvan. Mensen 

reizen vaker en verder van huis naar 

werk. Hierdoor neemt de druk toe 

op de weg en het spoor. Ondanks ca-

paciteitsuitbreidingen tussen 2010 en 

2030 blijven er problemen bestaan 

in de doorstroming van delen van de 

A1, A27 en A28. Ook het treinverkeer 

wordt op meerdere trajecten zwaar be-

last en soms moet een reiziger zo vaak 

overstappen dat de keuze sneller valt 

op de auto. 

 

Voorgestelde maatregelen 

Het resultaat is een pakket aan maat-

regelen die variëren in looptijd en ef-

fectiviteit. De korte termijn maatrege-

len dragen beperkt bij aan een betere 

MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam afgerond 

De kerstdagen staan weer voor de 

deur. Een tijd van samenzijn, warmte 

en gezelligheid. Maar ook een mooi 

moment om terug te blikken op het af-

gelopen jaar.

In juni begon ik als burgemeester van 

deze prachtige gemeente. Inmiddels 

heb ik kennis gemaakt met de diverse 

kernen en met vele bijzondere inwo-

ners van Wijdemeren. Ook heb ik een 

aantal nieuwe inwoners mogen verwel-

komen.

Tijdens de feestdagen zoeken we elkaar 

vaak op; familie, vrienden en andere 

mensen die u dierbaar zijn. Ik hoop dat 

we ook in het nieuwe jaar oog blijven 

houden voor elkaar. 

We kennen in Wijdemeren het goede 

gebruik om elkaar te ontmoeten tij-

dens de nieuwjaarsbijeenkomst. Een 

goed moment om stil te staan bij het 

afgelopen jaar én om samen het nieu-

we jaar in te luiden. 

Ik start samen met dit college ook 

graag een nieuwe traditie. Voortaan 

houden we de nieuwjaarsbijeenkomst 

afwisselend in een van de dorpen van 

Wijdemeren. De dorpen maken im-

mers de gemeente! Ik hoop u maandag 

8 januari vanaf 19.30 uur te treffen bij 

Theater De Dillewijn, Stichts End 57, 

Ankeveen.

Namens het gemeentebestuur van Wij-

demeren wens ik u goede kerstdagen 

en een fijne en veilige  jaarwisseling  

toe. Graag tot 8 januari!

 

Freek Ossel,  

burgemeester van Wijdemeren

Elkaar ontmoeten

Cabomba, het aquari-

umplantje dat welig tiert 

in de regionale plassen-

gebieden, zorgt voor 

problemen voor de wa-

tersport en verdringt de 

inheemse plantengroei. 

In de afgelopen periode 

is er lokaal een aantal 

pilots gestart om de 

Cabomba aan te pakken.  

In het Gebiedsakkoord 

Oostelijke Vechtplassen, 

dat onlangs door 21 par-

tijen ondertekend werd, 

staat dat de aanpak van 

zogenaamde invasieve exoten, waar-

onder Cabomba (en het daarop lij-

kende Vederkruid), de komende jaren 

prioriteit heeft. In het kader van het 

Gebiedsakkoord wordt begin 2018 

bij de provincie Noord-Holland een 

projectleider aangesteld die een plan 

moet opstellen voor de aanpak van 

dergelijke exoten en die de uitvoering 

van dat plan gaat coördineren.  

 

Burgerinitiatief Cabomba 

Vooruitlopend op het aanstellen van 

de projectleider heeft het Burgerini-

tiatief Cabomba, met financiële steun 

van de provincie Noord-Holland en 

de gemeente Wijdemeren, in de af-

gelopen maanden een aantal lokale 

pilots uitgezet. De opbrengst van de 

pilots wordt gebruikt bij de bredere 

aanpak vanuit het gebiedsakkoord. 

Dit najaar is de Cabomba in de vaart 

langs het Moleneind bijvoorbeeld met 

een zogenaamde harkboot zo veel 

mogelijk mét wortel verwijderd. Ook 

zijn borden verstrekt die waterspor-

ters vertellen hoe zij de verdere ver-

spreiding van de Cabomba kunnen 

Pilots aanpak Cabomba 
gestart 

tegengaan. Deze borden zijn aangebo-

den aan diverse jachthavens. 

 

Gebiedsakkoord 

Oostelijke Vechtplassen 

Vanuit het gebiedsakkoord Oostelijke 

Vechtplassen werken overheden, bewo-

Wethouder Jan-Jaap de Kloet en 

HISWA- bestuurslid Jasper Blom 

(rechts) 

Vorige week hebben de D66 kandi-

daat-raadsleden Rob Koedijker en 

Joop Onderstal een training gevolgd, 

georganiseerd door het landelijk bu-

reau van D66 voor kansrijke kandi-

daat-gemeenteraadsleden. Op deze 

dag werden diverse elementen behan-

deld om als raadslid goed te kunnen 

functioneren. Naast de theorie wa-

ren er ook diverse werksessies om in 

kleine groepen te discussiëren over 

uiteenlopende onderwerpen: contro-

lerende functie van de raad, beleid, 

financiën en campagne-activiteiten. 

Het was een lange dag van 09.00  tot 

18.00 uur, maar beide keerden huis-

waarts met een voldaan gevoel en ho-

pen de opgedane kennis in de praktijk 

te kunnen uitvoeren

D66 -kandidaten volgen training

ners, ondernemers en natuurorganisaties 

de komende tien jaar samen om de kwa-

liteit van de natuur en het water te verbe-

teren. Ook worden de mogelijkheden voor 

watersport en andere recreatie aangepakt. 

Meer info: www.gebiedsakkoordoostelij-

kevechtplassen.nl 

doorstroming op de A1. Voorbeelden zijn 

slimme bus- en meerijddiensten, verdich-

ting rondom knooppunten, snelfietsrou-

tenetwerk, verbeteren van de aantrek-

kelijkheid van het openbaar vervoer. De 

vervoersbewegingen worden beïnvloed 

door stimulering van de werkgelegenheid, 

het concentreren van nieuwe woningen bij 

OV-knooppunten en het verbeteren van 

de aantrekkelijkheid van OV. Voor de mid-

dellange termijn wordt een capaciteitsver-

groting van de A27 – tussen knooppunt 

Eemnes en de A6 – voorgesteld. Op lange 

termijn (2040) is een grootschalige maat-

regel aan het OV of de A1 noodzakelijk.  
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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

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

 

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.

Tandprothetische praktijk 

Weesp Kunstgebitten en reparaties 

klaar terwijl u wacht (ind. moge-

lijk). 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.

  

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 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

Aangeboden Computerhulp
Student ICT laatste jaar 

€ 20,- p/u 06-44990406

BELLE MAKELAARDIJ 
Je bent zo verkocht !!! 

GRATIS waardebepaling ? 

035 - 656 0235 

VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.

Wenst u een fijne kerst 

en een voorspoedig 2018.

0294-741464 of kijk op

www.voetzorgreehorst.nl

Garagebox t.h. gevraagd 
in Horn en Kuijer. Tel.

06-13528508 na 18.00 u.

Scheiden los je samen op 
www.scheidenopmaat.nl

0294-253444

Onafhankelijk financieel 
advies? 

www.smitvernooij.nl 

0294-253444

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 24 dec.: 10.00 uur:  
 Ds. P.H. van Gilst,
 19.00 uur: Kinderkerstfeest,
 22.00 uur: Kerstnachtdienst,
 Ma. 25 dec.: 10.00 uur:  
 Ds. E.J. van Katwijk.
 Zo. 31 dec.: 10.00 uur:  
 Ds. E.J. van Katwijk,
 19.30 uur: Ds. E.J. van Katwijk.
◗ De Graankorrel    
 Zo. 24 dec.: 10.00 uur:  
 Ochtendgebed,
 19.30 uur: Kerstnachtdienst,
 Ma. 25 dec.: 10.00 uur:  
 Drs. J. Ronday,
 Zo. 31 dec.: 10.00 uur:  
 Ds. R. Beltman.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 24 dec.: 10.00 uur:  
 Dr. M. Verduin,
 22.00 uur: Ds. G.J. van Meijeren,
 Ma. 25 dec.: 10.00 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren,
 Zo. 31 dec.: 10.00 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren,
 Ma. 1 jan.: 10.30 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 24 dec.: 09.30 uur:  
 Dhr. J.B. Mulder,
 Ma. 25 dec.: 09.30 uur:  
 Ds. J. Berkhout,
 Zo. 31 dec.: 09.30 uur:  
 Ds. J. Berkhout,
 19.30 uur: Dhr. J.B. Mulder. 
◗ Oec. Streekgemeente  
 Zo. 24 dec.: 22.00 uur: 
 Kerstnachtdienst,
 Ma. 25 dec.: geen dienst.

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp  
 Zo. 24 dec.: 10.00 uur:  
 geen opgave ontvangen,
 Ma. 25 dec.: 10.00 uur:  
 Kerstfeest,
 Zo. 31 dec.: 10.00 uur:  
 L. Sterkenburg.
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 24 dec.: 10.00 uur:  
 Ds. Klaas de Vries,
  20.00 uur: Kerstzangdienst HK.
 Ma. 25 dec.: 10.00 uur:  
 Kerstfeest kringen,
 Zo. 31 dec.: 10.00 uur:  
 Ds. E.J. Hempenius,
  19.00 uur: Oudejaarsdienst. GK

* 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

•  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

Wij wensen u mooie kerstdagen en veel 
gezondheid en voorspoed in 2018!

Het team van De Witte Raaf Makelaars
Anita van Dijk, Monica Tournier en Ineke Schotanus
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KORTENHOEF- Bewoners van 

Veenstaete, andere senioren en 

hun families zijn van harte welkom 

om op donderdag 21 december om 

19.30 uur in de Brasserie naar het 

kerstconcert van BMOL te komen 

luisteren. 

De harmonie en zanggroep BlueZ 

brengen bekende kerstmuziek en wis-

selen dit af met andere in het thema 

passende muziek.  En ook de bezoe-

kers kunnen meedoen met enkele sa-

menzangwerken. 

Kerst is bij uitstek een mooi moment 

om elkaar te ontmoeten, bij wat er al-

lemaal gebeurd is het afgelopen jaar. 

Het is ook het feest van het nieuwe 

leven en de nieuwe kansen die dit 

biedt. BMOL heeft in 2017 veel suc-

cessen gehad: de Jeugddag in de voor-

jaarsvakantie bijvoorbeeld, en een 

zeer goed bezochte en gewaardeerd 

voorjaarsconcert. We hebben helaas 

ook afscheid moeten nemen van twee 

(ere)leden die heel nauw bij onze ver-

eniging betrokken waren. En helaas is 

sinds enkele weken onze dirigent van 

BlueZ ziek uitgevallen. BlueZ is speci-

aal naar Utrecht gegaan om hem toe 

te zingen in de revalidatiekliniek waar 

hij verblijft. We hopen op een volle-

dig herstel. Tot die tijd staat René de 

Groot op de bok. Hij zal ook BlueZ 

dirigeren in Veenstaete.

BMOL sluit jaar af met Kerstconcert in Veenstaete

KORTENHOEF- Directeur Carole van 

Zuilen van de St.-Antoniusschool 

wees erop dat de Kerstmatinee voor 

ouderen paste onder het onder-

wijskundig speerpunt ‘What Really 

Matters’. Waarbij de school leer-

lingen extra mogelijkheden biedt 

om zich te ontwikkelen als individu 

én lid van de gemeenschap. Voor 

de kinderen en het publiek van ou-

deren was het gewoon een leuke 

Kerstmatinee.

Juf Agnes presenteerde alle groepen, 

het was haar laatste keer, voordat 

ze zich volgend jaar kan scharen bij 

de ouderen in de aula. Het was een 

mooi schouwspel, soms vertederend, 

dan weer grappig of vreugdevol. De 

kleuters van juf Frieda zongen over 

‘snowballs’ die ze tijdens het zingen 

moesten doorgeven. Niet iedereen 

had daar zin in. Daarna mochten ze 

hun tekeningen uitdelen aan de opa’s 

en oma’s en andere ouderen. Dat was 

een dankbaar moment. 

De kinderen uit groep 3 keken enigs-

zins beduusd naar de volle zaal, maar 

na enige aansporing zongen ze ‘Kom 

erbij, ik wil je iets vertellen’. De heup-

bewegingen van de zesdegroepers 

van meester Loek onderstreepten dat 

inderdaad ‘niets cooler is dan Kerst’. 

De kinderen van groep 4 mochten wel 

drie keer optreden, zij bleven ook in 

de aula zitten. Ze wilden zo graag naar 

de warme herberg ‘Hier is ut’ maar ze 

moesten buiten sneeuw schuiven. In 

groep 8 zitten al een paar aankomende 

bassen, want die kon je goed horen op 

het Engelse ‘Jingle Bells’. Met rode kos-

tuums, omslagdoeken, kroontjes en 

hoofddoeken vormden de kinderen 

uit groep 1 een kerststal, met Maria 

centraal. Het was een prachtig beeld. 

In groep 6 zingen ze ook al bijna feil-

loos een Engels aftelliedje, het klonk 

enthousiast. Met Boom Whackers 

produceerden de jongens en meisjes 

uit groep 7 muziek die leek op een 

compleet orkest. Door ritmisch met 

diverse kunststof kleurenbuizen op je 

hand te slaan, kreeg je een goed klin-

kend ‘We wish you a merry Christ-

mas’. Ook de achtstegroepers maakten 

hun eigen muziek door op de vloer 

‘Rudolf the Reindeer’ op de maat mee 

te tikken. Heel vertederend waren de 

knipwerkjes die de kleuters van juf 

Annie hadden gemaakt. Voor twee 

Adventkaarsjes zongen ze opvallend 

helder hun liedje. Dat ze ook hun pa-

pieren kunststukjes uitdeelden, vond 

Kinderen Antonius delen Kerst met ouderen

grote waardering bij het publiek. Het was 

een mooie Kerstmiddag waarbij groep 4 

nogmaals afsloot met een zesstemmig ‘Va-

der Jacob’- liedje over brandende kaarsjes. 

Leuk dat de Antonius-jeugd het kerstge-

voel deelt met ouderen.  

Komen jullie ook naar de stal?
Hallo lieve kinderen, komen jullie 24 

december ook naar de stal? Hij staat dit 

jaar weer in de Willibrordkerk in Ne-

derhorst den Berg. Vanaf 18.45 uur is 

de deur open en om 19.00 uur begint 

de kindervesper met verhalen en lied-

jes in een volle stal. Neem niet alleen 

papa, mama, broertjes en zusjes, maar 

ook opa en oma mee, dan wordt het nog 

gezelliger. Het kan ons niet ontgaan. Er branden 

lampjes bij en in de winkels en over-

al is iets leuks te doen. Het is bijna 

Kerstmis; in de kerk en thuis berei-

den we ons weer voor op een groot 

feest. Terecht, Kerstmis mag worden 

gevierd. Natuurlijk, thuis gezellig met 

familie en vrienden rond de tafel en 

een mooie banketkerstkrans bij de 

koffie. We komen tezamen en dat is 

goed! Laten we dat feest vooral thuis 

vieren en tegelijkertijd weten dat in 

de kerk Kerstmis ook wordt gevierd. 

Er is extra mooi versierd; de kerst-

stallen en kerstbomen staan er weer 

en de kaarsen aan de adventskransen 

branden met Kerstmis allemaal. Heel 

veel vrijwilligers helpen hieraan mee! 

Vier weken lang hebben we ons op 

dat grote feest voorbereid, het feest 

van de geboorte van Jezus. 

De mensen in onze gemeente Wij-

demeren die een niet makkelijk jaar 

hebben gehad, die een vervelend jaar 

achter de rug hebben, wens ik in deze 

tijd wat extra vriendschap en ware 

liefde. Want er zijn mensen die blij 

zullen zijn als het weer 2 januari is, 

want 2017 was niet best. Dat het u, 

dat het jullie goed mag gaan in 2018, 

dat het een beter jaar mag worden 

van liefde en vriendschap. De woor-

den die de engelen zongen toen zij 

aan de herders verschenen, zijn ook 

voor u: “Eer aan God in den hoge en 

op aarde vrede onder de mensen in 

wie Hij welbehagen heeft.” Die men-

sen dat zijn wij allemaal, welkom als 

u bij één van onze kerstvieringen wilt 

zijn in Kortenhoef, Ankeveen, Ne-

derhorst den Berg of Loosdrecht. 

Fijn dat u er bent, fijn dat jij er bent! 

Zalig Kerstmis voor u en voor jullie 

allemaal, mooie, goede en gezegende 

dagen toegewenst.

Wim Balk, R.K. diaken

Op aarde vrede onder de mensen

De leden en het bestuur van muziekver-

eniging BMOL wensen u fijne feestdagen 

en een gelukkig en gezond 2018 toe.

Kindje wiegen Nederhorst 
Kom je ook naar het kerstverhaal luis-

teren? Op Eerste Kerstdag (maandag 

25 december) om 11.30 uur in de OLV- 

Hemelvaarkerk aan de Dammerweg. 

Of trek je je engelenkostuum, konings-

kroon of schapenpak aan en doe je ge-

zellig mee? Natuurlijk mag je ook alleen 

luisteren en mee zingen!

DOOR: HERMAN STUIJVER
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Ingezonden brief 

Alles voor een heerlijk kerstfeest!

Zondag 24 december gesloten

Zondag 31 december geopend 

van 10.00 – 16.00 voor 

oliebollen en appelbeignets

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl
 

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Zondag open
van 13.00 - 17.00 uur in 

november en decemberBij  Blokker Meenthof Kortenhoef

Maandag van 09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 17.30 uur.
Dinsdag t/m Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 - 17.30 uur,  zaterdag gesloten

c.v.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

NIEUW

Sleutel
Service

PRETTIGE FEESTDAGEN !

In de donkere dagen voor 

Kerstmis, als de duisternis 

al in de middag het daglicht 

verdringt, is de tijd voor be-

zinning aangebroken. Naast 

die enkele simpele kaars in 

de huiskamer denk ik na over 

wat ik in het bijna afgelopen 

jaar niet helemaal goed heb 

gedaan. Bekende ik mijn 

ongelijk? Heb ik iemand be-

ledigd? Had ik een andere 

beslissing moeten nemen? 

Dat soort dingen. Bezinning 

voordat het jaar verdwijnt, 

dan mag het bijgezet in de 

vergetelheid, voorgoed, nooit 

mee bij stilstaan.

Want er is nieuw licht ver-

schenen. Het is Kerstmis, feest 

van hoop, geloof en liefde, van 

feest en vrolijkheid. Kerstmis 

verdrijft  verdriet en somber-

heid, en geeft  de toekomst 

een nieuwe glanzende gloed. 

We zijn weer vrienden van 

elkaar, wensen familie en 

bekenden voorspoed en 

vrede en de wereld straalt 

als nooit tevoren. Ja, het 

is maar voor even, we 

weten dat het niet lang zal 

duren, maar daar is dat 

geluksgevoel niet minder 

om. Die laatste dagen van 

december geven mij altijd 

weer de vaste overtuiging 

dat het nu ineens allemaal 

veel beter zal gaan. Die paar 

dagen, tussen kaarslicht en 

vuurwerksterren is de wereld 

voor iedereen die de bood-

schap verstaat een dansfeest. 

Mag het even?

Kiest u voor Bethlehems stal 

of voor Bing Crosby? Hoeveel 

roodborstjes op besneeuwde 

tak zitten er op uw kerstkaar-

ten? Wordt het de Kerstman 

of de nachtmis? Is het weer 

die gelauwerde Christmas 

Carol of de bakkerswinkel van 

Anton Pieck? Hangen er wat 

overdreven veel gouden bal-

len in de kerstboom?

Hoe dan ook: Kerstmis is een 

blij bericht, de aankondiging 

van een nieuw begin, hoe de 

start ook mag zijn. Ieder jaar 

weer. Een boodschap die zich 

al eeuwenlang blijft  herhalen: 

laten we lief zijn voor elkan-

der. In ieder geval van Kerst 

tot Nieuwjaar. Daarna zien we 

wel weer.     

Ria Hennis, 

raadslid DorpsBelangen

Lief zijn voor elkaar

Door mijn sterk achteruit gegane mobiliteit kan 

ik geen auto meer rijden en ben afhankelijk van 

een scootmobiel. Besloten om een invalidepar-

keerkaart aan te vragen bij de gemeente. Tot 

mijn verbijstering kom ik daar niet voor in aan-

merking. Ik kan niet rijden en als mijn vrouw 

rijdt, mag de kaart niet gebruikt worden. Dus 

thuis blijven! Of extra meters afleggen Wetge-

ving waar niet over na is gedacht.

 

Henk Stuyver, Nederhorst den Berg

Misser in wetgeving
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“We beschikken in Wijdemeren over 

ontzettend veel mensen die het 

verschil maken en waar ik gren-

zeloos veel bewondering voor 

heb.” Lovende woorden van bur-

gemeester Martijn Smit tijdens 

de nieuwjaarsreceptie op 9 ja-

nuari. Jan Zwagerman Holding 

BV en de gemeente Wijdemeren 

hebben in goed overleg besloten 

het initiatief ‘opvang statushou-

ders’ niet verder uit te werken. 

Hierbij zouden 33 wooneenhe-

den voor starters en statushou-

ders gecombineerd worden met een 

leer- en werktraject en ondernemer-

schap in het pand De Nieuwe Harmo-

nie. 

Kortenhoever Jordin Schouten wil als 

DJ Gio Lennox de muzikale ladder be-

klimmen. Zijn benoeming tot Ambas-

sadeur van The DJ Experience lijkt een 

eerste stap. Kunst aan de Dijk trakteer-

de het publiek in het Oude Kerkje op 

een swingend begin van 2017 met een 

optreden van de succesvolle altsaxofo-

nist Benjamin Herman.

Ondanks waarschuwingen voor onbe-

trouwbaar en onveilig ijs, waren er eind 

januari genoeg waaghalzen op de An-

keveense Plassen te vinden. 

Gesterkt door de opmerking van hun 

oude werkgever bij Davina: “Als ik het 

over mocht doen dan begon ik in Loos-

drecht’ openden Bas Kreugel (notaris) 

en Martin Moerenhout (notarisklerk) 

nu alweer tien jaar geleden de deur van 

Notariaat Wijdemeren. Na ruim der-

tien jaar gaf voorzitter Bart ten Herkel 

de SLOEP- voorzitterspeddel door aan 

Siep Scherpel. 

De grote toestroom mensen kenmerkte 

de grote belangstelling voor het bouw-

project  Erve Knorr op vrijdag 27 janu-

ari.

Bakkerij Mur is een begrip in Loos-

drecht. Al ruim 110 jaar wordt de liefde 

voor het bakkersvak doorgegeven van 

vader op zoon. Willem en Gea Mur 

stoppen na 40 jaar, Loosdrechters kun-

nen blijven genieten van de bolletjes bij 

de Jumbo. 

In het Canadese Big White wist de 

Loosdrechtse parasnowboardster Bibi-

an Mentel zondag 5 februari wederom 

goud in de Snowboard Cross finale te 

bemachtigen, ze prolongeert hiermee 

haar wereldtitel.

Nog elke dag gaat Frans Wikkerman 

met plezier naar zijn werk op de St. 

Antoniusschool te Kortenhoef, maar 

na 43 jaar nam hij op 15 februari toch 

afscheid van het onderwijs. 

En Loosdrecht heeft een eigen 

ster in de productie Ciske de 

Rat op de planken staan: Jari van 

Dort die op de Lindeschool zit.

In de gemeenteraad werd er ge-

discussieerd over steun voor de 

regionale pers, specifieker De 

Gooi- en Eemlander. Jan Willem 

Nienhuis van het 

CDA zei terecht 

dat ‘onze krant 

onze waakhond’ 

is. In de commis-

sie Ruimte en Econo-

mie bleek de weerstand 

tegen de bouw van 12 

seniorenwoningen aan 

het Ankeveensepad in 

Nederhorst den Berg 

onverminderd krachtig. 

VVD, D66 en De Lokale 

Partij schoten het bouwplan af, terwijl 

coalitiepartijen CDA, PvdA/Groen-

Links en Dorpsbelangen voorzichtig 

afwachten wat de officiële zienswijzen 

zullen opleveren.

Kort na de brief van Gedeputeerde Sta-

ten van Noord- Holland waarin wordt 

aangekondigd dat de provincie een 

procedure start om te komen tot drie 

gemeenten in de Regio Gooi en Vecht 

reageren Wijdemeerse raadsleden met 

verbijstering en begrip. 

Deze maand bestaat de weekmarkt van 

Ankeveen alweer 12 jaar. Dat wordt 

gevierd met een feestje op zaterdag 4 

maart. Naar Jan Stadelaar die slechts 

één jaar burgemeester van Kortenhoef 

was (1816-1817) is een fraaie straat in 

Kortenhoef genoemd, maar een Jan 

Warmoltslaan bestaat er niet. Die was 

30 jaar Kortenhoefs burgervader. In het 

boek van Jan A. Hendriks ‘Arbeiders 

en politiek, in de St.-Antoniusparochie’ 

kunt u onder andere veel lezen over 

deze burgemeester in moeilijke tijden. 

Een bijzondere eer valt te beurt aan 

Willem de Kwant die door De Schuim-

likkers unaniem wordt uitgeroepen tot 

‘Man van het Jaar’ vanwege zijn ver-

dienste met de kermis, de Kop van Jut 

en de vuurwerkverkoop.

Al bij de eerste klanken in de 

OLV Hemelvaartkerk in Neder-

horst den Berg weet je dat dit 

een mooie avond gaat worden. 

Als de gezusters Charlotte en 

Josefien Stoppelenburg zingen 

over Stabat Mater dolorosa die 

huilend naast het kruis staat, 

word je direct overvallen door 

diepe emoties.

Met 84,5 % scoort Wijdemeren 

een hogere opkomst dan het lan-

delijk gemiddelde bij de Tweede 

Kamerverkiezingen van 15 maart. Ook 

in de vijf dorpen het landelijke beeld 

dat de VVD verreweg de grootste par-

tij is, op afstand gevolgd door D66 en 

CDA.

In Loosdrecht vierde men op de Ster-

renwachter het 40- jarig jubileum van 

Jos Egberink. Een fantastisch concert 

gaf Nieuw Leven & Friends op een vrij-

dagavond, met een hoge amusements-

waarde en enkel positieve reacties na 

afloop. De pilot met het baggerproject 

als onderdeel van het uitvoeringspro-

gramma Oostelijke Vechtplassen ging 

van start. Het zal naar verwachting 

de aantrekkelijkheid, 

bevaarbaarheid en toe-

gankelijkheid van de 

Loosdrechtse plassen 

verbeteren.

Een koninklijke onder-

scheiding werd uitge-

reikt aan Arie de Kloet 

voor dertig jaar trouwe brandweer-

dienst. Arie, Robert van den Dolder (25 

jaar dienst) en Miriam Schaarsberg (16 

jaar dienst) namen tegelijkertijd ook af-

scheid van het korps.

Op 2 april kwam het treurige nieuws 

dat Adriaan Doets is overleden op 

81-jarige leeftijd. De markante per-

soonlijkheid, Loosdrechter, vriend, 

‘burgemeester’, echtgenoot en (groot)

vader zal gemist worden. In een volle 

raadzaal waren de kinderen uit groep 

acht van vijf scholen vertegenwoor-

digd voor de Jeugdraad, georganiseerd 

door de Rotaryclub i.s.m. de gemeente 

Wijdemeren. De Jozefschool kreeg de 

meeste stemmen, zodat ze spullen voor 

een nieuw oefen Verkeersplein kun-

nen aanschaffen. Zaterdagmorgen 8 

april heeft burgemeester Martijn Smit 

samen met brandweercommandant J. 

van der Zwan van de brandweer Gooi 

en Vechtstreek de brandweerkazerne 

van Loosdrecht officieel geopend. Na 

62 jaar gaf de christelijke koorvereni-

ging Cantemus vrijdagavond 7 april 

haar afscheidsconcert in een volle Sij-

pekerk. Het werd een hartverwarmend 

afscheid met een lach en een traan. SV 

’s-Graveland won in 1967 de KNVB-

Districtsbeker van ETO uit Hoofddorp. 

Een unieke prestatie die 50 jaar later 

werd herdacht op een stralend sport-

park zondag in april. ‘Natuurlijk Wijde-

meren’ had een succesvolle start van het 

Repair Café Kortenhoef in de Brasserie 

van Veenstaete. Voortaan elke eerste 

woensdag van de maand. Maar liefst 13 

deelnemers aan de Talentenjacht Wij-

demeren streden zaterdagavond 

in het Wapen van Ankeveen om 

die felbegeerde 1e prijs van 250 

euro. Een avond met heel veel 

ups en geen enkele down die ge-

wonnen werd door de 12-jarige 

Yara Beeks uit Doetinchem. “De 

hele jeugd van Nederhorst zit 

hier” stelde wethouder Sandra 

van Rijkom. Samen met col-

lega Jan-Jaap de Kloet opende 

zij vrijdagochtend 21 april op de 

sportvelden van VV Nederhorst 

de Koningsspelen. Een evenement voor 

alle leerlingen van de basisscholen. 

Woensdag 26 april reikte burgemeester 

Martijn Smit twee lintjes uit aan twee 

inwoonsters van Wijdemeren. In een 

klassieke dubbeldekker ging de bur-

gemeester vergezeld door vrienden en 

familie van de betrokkenen naar hen 

toe. Eerst bij Trees Lamme-Bottelier 

uit Loosdrecht. Daarna trok de lintjes-

karavaan naar Nederhorst den Berg. 

In het Sociaal Cultureel Centrum werd 

Gretha Jager-Kuiper verrast. 

Begin mei worstelde de gemeenteraad 

met een rapport van bureau Rijncon-

sult waarin een analyse en drie scena-

rio’s voor de toekomst van Wijdemeren 

staan. En alle toekomstbeelden gaan 

veel geld kosten. De raadsleden Martin 

Vuijk en Robby Israel (tweederde van 

de fractie VVD Wijdemeren) hebben 

met onmiddellijke ingang het lidmaat-

schap van de VVD opgezegd, omdat zij 

hun goede naam niet langer aan deze 

partij kunnen verbinden.

Januari

Februari

Maart

April

Mei
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aannemersbedrijf

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

Schouten Groen B.V.
H o v e n i e r s b e d r i j f

ontwerp, aanleg, onderhoud, schuttingen, (sier)bestrating,
polyester, plantenbakken, vlonders, vijvers, waterpartijen

Loodijk 9, 1243 JA ‘s-Graveland • Tel.: 035 - 656 00 61 • Fax: 035 - 656 18 80
www.schoutengroen.nl • E-mail: hoveniers@schoutengroen.nl

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

De afgelopen dagen werd het 

even helemaal wit in Loos-

drecht en dat geeft aan de 

wereld iets moois en zachts. 

Door de sneeuw lijkt de 

doodsheid van de winter even 

verdwenen. Het voelt lang 

niet zo koud aan als het in 

werkelijkheid is. Misschien is 

dat ook wel de reden dat veel 

mensen verlangen naar een 

witte Kerst. Omdat zo’n dik 

pak sneeuw ook staat voor 

een wereld waarin het even 

helemaal goed is tussen men-

sen. Want soms kan het best 

heel koud zijn, ook in onze 

gemeenschap: Er zijn men-

sen die zich eenzaam voelen, 

omdat diegene die er vorig 

jaar bij was er nu niet meer is. 

Er is verdeeldheid omdat we 

niet allemaal hetzelfde den-

ken, en daardoor tegenover 

elkaar komen te staan. Wat 

is het mooi als dat alles 

voor even naar de ach-

tergrond verdwijnt om 

met elkaar het kerstfeest 

te vieren. 

Voor mij is zo’n dik pak 

sneeuw ook een mooi 

beeld voor wat de komst 

van Jezus Christus voor 

ons betekent. Kerst is 

tenslotte het feest van 

Zijn geboorte te Bethle-

hem. De Zoon van God 

is gekomen om de kou uit 

de wereld weg te nemen en 

mensen bij elkaar te brengen 

door Zijn liefde. Alles wat 

verkeerd is in deze wereld 

kan Hem daarvan niet weer-

houden. Het is zelfs de reden 

dat Jezus gekomen is, om 

ons te redden. Jezus wil alles 

bedekken met Zijn liefde als 

was het een dik pak sneeuw. 

Het hoeft niet meer zo koud 

aan te voelen, omdat Hij je 

liefheeft. Je hoeft niet meer 

tegenover elkaar te staan om-

dat Zijn liefde je helpt om 

weer tot elkaar te komen. 

Het is die liefde van Christus 

die ik u toewens zodat Kerst 

ook dit jaar een prachtig feest 

mag worden. 

Ds. M. Roelofse, 

predikant van de Sijpekerk

Witte Kerst

Ingezonden brief 

Graag wil ik reageren op het 

artikel over het Ankeveen-

sepad op de voorpagina van 

WW van 13 december jl. 

waarin de heer Ambachtsheer 

uitgebreid wordt geciteerd, 

omdat ik niet helemaal be-

grijp, los van stemmingsma-

kerij, wat hij beoogt te berei-

ken met de opmerking dat het 

Ankeveensepad een puinhoop 

is. Iedereen kan zien dat het 

Ankeveensepad een puinhoop 

is. Echter, dat geldt ook in het 

recente verleden (en nog) voor 

het centrum van Nederhorst 

den Berg en in bijzondere mate 

voor het Willie Das-plein. Het 

is wel zo dat iedereen weet dat 

er hard wordt gewerkt aan de 

voltooiing  en het mooier ma-

ken van plein en omgeving 

waar we straks allemaal ple-

zier van hebben. Ook over de 

omstandigheden hieromtrent 

is geklaagd. Toch weet ieder-

een dat het straks een enorme 

verbetering zal zijn ten op-

zichte van de oude situatie. 

Zo ook het Ankeveensepad. 

Waarom zouden de omwo-

nenden klagen over de situatie 

van het Ankeveense pad, hun 

stemmen moeten laten horen? 

Er is immers duidelijk overleg, 

duidelijke toezeggingen, dat 

bomen (knotwilgen) herbe-

plant worden, de situatie van 

de schapenweide wordt her-

steld, zo dat we straks allemaal 

weer kunnen genieten van een 

mooi wandelpad (wellicht met 

wat picknicktafels langs het 

Ankeveensepad waar wan-

delaars kunnen pauzeren?). 

Met andere woorden, geen 

enkele reden om datgene wat 

gepasseerd is met betrekking 

tot de toekomst van het An-

keveensepad te bagatelliseren. 

Het Ankeveensepad was een 

mooie entree naar het natuur-

monumentengebied en de 

Spiegelplas en zal dat ook weer 

worden zoals de gemeente, als 

hier vragen over gesteld wer-

den, meerdere malen heeft 

toegezegd.   

Erik Neuteboom, 

Nederhorst den Berg

‘Natuur’ Ankeveense pad is nu een puinhoop

Gezellige Kerstdagen en gelukkig Nieuwjaar
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De stroom brieven tegen een fusie van 

Wijdemeren begint op gang te komen. 

Ex-raadslid Liesbeth Siderius schrijft: 

‘De provincie Noord- Holland heeft on-

voldoende aannemelijk gemaakt dat er 

een situatie is ontstaan om als provincie 

een herindelingsprocedure in de Gooi 

en Vechtstreek te starten’. 

Op een drukbezochte receptie bij de 

Koninklijke Watersportvereeniging 

‘Loosdrecht’ namen velen op een zon-

nige vrijdagmiddag afscheid van burge-

meester Smit. Die voor zijn verdiensten 

werd geëerd met de Erepenning. Mar-

tijn Smit werd burgemeester van Be-

verwijk. Het was even slikken voor de 

meeste raadsleden, maar gedeputeerde 

Jack van der Hoek was erg duidelijk: 

de provincie Noord-Holland wijst een 

zelfstandig Wijdemeren van de 

hand. Het Wijdemerenfonds 

trad voor het eerst naar buiten 

met vier donaties voor projecten 

die passen in het streven om de 

gemeenschap in de vijf dorpen 

te versterken. Voor en door in-

woners van Wijdemeren een 

steuntje in de rug van voorlopig 

100.000 euro.

Op zondagavond 21 mei kregen 

de hulpdiensten de melding dat 

er in de sloot langs de Midden-

weg een dode vrouw in het water 

lag. Het ging om het ex-gemeenteraads-

lid Patricia Mossinkhoff-Nieuwendijk. 

Een diep bedroevend voorval voor 

Wijdemeren. Een week als de Loos-

drechtse Feestweek valt of staat met 

het weer, de inzet en organisatie van 

vele vrijwilligers, zeker niet in de laatste 

plaats de sponsoren en goedgeluimde 

feestgangers. Je mag nooit te vroeg jui-

chen maar ‘so far so good’, wat een bof-

fen met het weer, strakke organisatie en 

wat wordt er met z’n allen genoten. He-

laas heeft S.L.O.E.P. moeten besluiten 

de waterrijke activiteiten door té frisse 

temperaturen af te gelasten. Echter, het 

Hemelvaartweekend deed Loosdrecht 

vier dagen bruisen als vanouds. Einde-

lijk was het warm weer, met oplopende 

temperaturen tot wel dertig graden, 

waardoor men verkoeling zocht, in de 

schaduw of bij het water. Men kon het 

‘oude’ Loosdrecht voor even volop (her)

beleven. Het tijdloze liefdesverhaal van 

Tony en Maria in de West Side Story 

verveelt blijkbaar nooit. De opvoering 

door de amateurs van Spotlight uit 

Loosdrecht trok een bijna volle zaal in 

Spant! En terecht, de passie en het en-

thousiasme spatten ervan af.

De oproep van Harry Griffioen in het 

Weekblad om hem te helpen aan een 

nieuwe woning of plek voor een staca-

ravan leverde veel reacties op. De ge-

meente heeft geconstateerd dat hij al 20 

jaar illegaal aan de Middenweg woont. 

100 Olympiërs nemen het tegen elkaar 

op voor de viering van 100 jaar Regen-

boog- zeilklasse, in het Pinksterweek-

end bij de Koninklijke Watersport Ver-

eeniging Loosdrecht. Rick Bos neemt 

de handbike- handschoen op. Hij gaat 

de uitdaging aan om in het Oosten-

rijkse Kaunertal met zijn handbike een 

afstand van 20 km. te overbruggen van 

1100 m. naar 2150 m. hoogte, een ge-

handicapte sporter met een enorme 

drive en wilskracht. Bij Bonnema Wa-

tersport werd na twintig jaar het stokje 

doorgegeven aan dochter Sanne en 

zoon Rin Sjoerd. Twee jonge onderne-

mers die met vernieu-

wende inzichten vol ver-

trouwen het bedrijf naar 

de toekomst leiden.   

De tweede wandeling 

langs acht historische 

buitenplaatsen in ‘s- 

Graveland was minstens 

even verlokkelijk als vijf 

jaar geleden. Toch deden 

er aanzienlijk minder 

bezoekers mee (ruim 

500 in 2012). Het Anke-

veens Havenloos Mannenkoor vierde 

zijn 3e lustrum met een groot Mee-

zingfestival, waarvoor niet minder dan 

9 koren waren uitgenodigd. Onderne-

mend Wijdemeren was bijeen voor de 

3e editie van de Wijdemeerse 

Haringparty, vergezeld door een 

wijnproeverij. Veel inwoners 

van onze gemeente zijn actief als 

vrijwilliger en zetten zich in voor 

allerlei uiteenlopende activitei-

ten. Om juist die verscheiden-

heid aan vrijwilligerswerk meer 

te laten zien, gaat het college van 

B&W de komende tijd zelf aan 

de slag. Wethouder Betske van 

Henten bijt het spits af bij de 

Loosdrechtse Avondvierdaagse. 

De tentoonstelling van Hollands por-

selein ‘Breekbare schoonheid uit de 

18de eeuw’ geeft in zeven ruimtes op 

Kasteel Museum Sypesteyn in Nieuw-

Loosdrecht een overzicht van opkomst, 

bloei en ondergang van de porselein-

manufactuur in Holland gedurende de 

18de eeuw. Na jaren van inspanning en 

anderhalf miljoen euro te hebben ge-

investeerd in onderzoek en dergelijke, 

werd de stekker definitief uit het bouw-

plan Ankeveensepad getrokken. 

Burgemeester Ossel werd officieel wel-

kom geheten bij zijn eerste raadsverga-

dering. Na twee weken vol verbazing 

rondkijken heeft de waarnemer zich 

een beeld gevormd, zei hij. Op de hoek 

van de Overmeerseweg en de Lange 

Wetering in Nederhorst den 

Berg werd in vijf uur tijd een 

riool van 670 meter aangelegd. 

Voor Wijdemeerse begrippen 

een uniek infraproject. 

Er was weer eens een volle pu-

blieke tribune in het gemeente-

huis. Bewoners van de Horndijk 

en Veendijk vrezen de aanleg 

van een kanaal met damwand 

door de Loenderveense plas. 

Met borden als ‘Behoud stilte 

natuur’ vroegen de actievoerders 

aandacht voor een stille Loen-

derveense plas zonder doorvaart vanaf 

de Wijde Blik naar de Loosdrechtse 

plassen. Op 1 juli jl. stopte Dirk van den 

Broek na 34 jaar bij de brandweerpost 

’s-Graveland. Geen officieel afscheid 

voor de 61-jarige. Die 

daar geen behoefte aan 

heeft, omdat hij zijn be-

denkingen heeft bij de 

gang van zaken. ‘Tro-

pisch’ was het thema van 

De Sloepentocht dit jaar, 

zo ook de temperatuur 

op zondag 9 juli. Het is 

hét Wijdemeerse eve-

nement dat de dorpen 

verbindt en dit jaar een 

recordaantal bezoekers 

deed toestromen. De 

voltallige gemeenteraad, 

de twee schoolbesturen, de kinderop-

vang en bovenal onderwijswethouder 

Sandra van Rijkom waren zeer blij met 

de twee Integrale Kindcentra die vanaf 

oktober 2019 in Nieuw Loosdrecht 

worden gebouwd. Om 23.48 uur ging 

het alarm af. Kort voor twaalven werd 

het brandende woonhuis aan de Beres-

teinseweg in ’s-Graveland opgeschaald 

naar ‘grote brand’. Eén huis was in die 

dramatische nacht niet meer te redden, 

het aangrenzende perceel liep water- en 

rookschade op. Ook op alle twaalf ba-

sisscholen in Wijdemeren werd door de 

leraren op ludieke wijzen actie gevoerd 

voor een verhoging van hun salaris. 

Deze maand werd er een extra (vierde) 

wijkagent aangesteld en gaat voortaan 

Herke Wiersma, voorheen wijkagent in 

Loosdrecht, zich toeleggen op waterza-

ken. De nieuwe bewoners van de tien 

fraaie energiezuinige woningen aan het 

Oppad kregen hun sleutel uitgereikt 

door wethouder Betske van Henten. 

Het driedaagse klassieke muziekfes-

tival Wonderfeel in ’s-Graveland was 

dit jaar voor de derde keer en volledig 

uitverkocht. Natuur, muziek, rollende 

keukens en vermaak voor jong en oud 

op het prachtige landgoed Schaep en 

Burgh trekt steeds meer mensen van 

veraf.

Sinds mei worden er bouwwerkzaam-

heden verricht in het centrum van 

Nederhorst den Berg. In grote lijnen 

betreft het een herinrichting van het 

Willie Das Plein, de aanleg en/of ver-

vanging van riolering, en de bestrating 

van een aantal wegen eromheen. In de 

planning staat als einddatum eind fe-

bruari. Dat betekent een projectduur 

van 10 maanden. Voor de direct be-

trokken bewoners en winkels is dit een 

flinke belasting. Dat varen op de Loos-

drechtse plassen een genot is, behoeft 

nauwelijks betoog. Voor cliënten van 

De Beukenhof en patiënten van artsen-

praktijk Hoflaan in Kortenhoef 

is een tochtje met de ponton-

boot een unieke gelegenheid 

er even tussenuit te zijn. Op de 

Emmaweg in Kortenhoef heeft 

de brandweerpost ’s-Graveland 

de hond Sjakie gered uit een huis 

vol rook. ‘We’ kunnen weer 5 

jaar vooruit in de Horstermeer-

polder, na een weekend spelen, 

feesten en ontmoeten. Onder 

een stralende zon was het een 

onbekommerd samenzijn waar 

velen de 135- jarige drooglegging vier-

den.

Juni

Juli

Augustus
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Gezegend Nieuwjaar

Zalig Kerstfeest

Wijdemeren

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!

• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis

• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst

• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

� 0294 - 25 12 00

� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Fijne Feestdagen en een
Groeizaam 2018

KORTENHOEF- Maria, Jozef, 

het kindeke, de schaapjes, 

de herders, de ster en de 

drie koningen, ze mogen 

allemaal weer uit de kist, 

waarin ze een jaar lang  la-

gen opgeborgen. Zondag 

24 december om 19.00 uur 

worden ze, op hun stokken, 

weer rondgedragen dóór 

kinderen, vóór kinderen van 

piepjong tot stokoud. In de 

Antoniuskerk in Kortenhoef 

: Kindje Wiegen. Al jarenlang 

georganiseerd door Harrie 

en Ingrid Hendriks. 

Pastor van der Weide is ermee 

begonnen, “was het in 2000, 

Ingrid?” Harrie twijfelt. Ingrid: 

“Ja, dat denk ik wel”.  Mary 

Montanus nam het over, gaf er 

haar draai aan. Het kinderkoor 

Toontje Hoger staat centraal. 

Harrie en Ingrid Hendriks 

bouwen sinds 2006 op Mary’s 

fundamenten verder.

“We vertellen het kerstverhaal 

volgens Dick Bruna. Ouders 

hebben de Bruna-kersthoofd-

personen op karton getekend, 

geschilderd, uitgezaagd en 

op stokken bevestigd. Het 

kerstverhaal bestaat uit korte 

fragmenten:  “Eens, heel lang 

geleden…,afgewisseld met be-

kende kerstliedjes”. 

Harrie laat het professionele 

draaiboek zien, Ingrid het 

boekje dat alleen nog maar 

gedrukt, gevouwen en geniet 

hoeft te worden. “Ja, dat hoort 

er allemaal bij”. Harrie: “Ik zie 

het echt als een verjaarsfeestje. 

Ik begin mijn inleiding ook al-

tijd met “Welkom op het feestje 

van de geboorte van Jezus”.

Alle kinderen van Toontje Ho-

ger hebben een rol. De een mag 

Maria de kerk ronddragen, de 

ander de kudde schapen. “Het 

kerstverhaal komt naar de 

mensen toe”, zegt Harrie. “Dat 

willen we bereiken. En na een 

fragment zingen we een kerst-

liedje: ‘De herdertjes lagen bij 

nachte’, of Twinkel, twinkel 

kleine ster’, nou ja, alle bekende 

liedjes. Iedereen kent die liedjes 

en iedereen zingt ze ook mee”.

Het ziet er eenvoudig uit, maar 

het is een enorme organisato-

rische operatie. Ingrid heeft de 

overall-regie, dochters Lotte en 

Femke hebben een taak in het 

voorlezen en de regie-assisten-

tie, Tessa en Doortje Gompel 

zorgen voor de muzikale be-

geleiding, en Sandra Nypels 

neemt de kinderen onder haar 

hoede. Harrie is de voorgan-

ger. Hij roept op een gegeven 

moment alle verklede kinde-

ren naar voren en houdt korte 

gesprekjes met ze. “Ja, alle kin-

deren mogen verkleed komen”. 

Ze laten foto’s zien: twee prach-

tige grijze ezeltjes, een beeld-

schone Engel, stoere herders. 

En vooral: stralende snoetjes! 

“Elk jaar een ander beginge-

dichtje en eindgebedje, maar 

het slotlied is altijd: Stille 

Nacht, Heilige nacht”. “Routi-

ne? Qua draaiboek zeker, maar 

de kinderen reageren elk jaar 

anders!” Harrie en Ingrid Hen-

driks. “Er was een tijd dat er 

een echte baby in de kribbe lag, 

dat mensen in de kerk moesten 

stáán. Nu is dat minder, maar 

elk jaar is de kerk toch weer 

bomvol. Iedereen is ook wel-

kom!”

Zondagavond 24 december; 

van 19.00 – ongeveer 19.45 

uur; Kindje Wiegen; Antoni-

uskerk, Kerklaan, Kortenhoef. 

Allen Daarheen! Gratis entree. 

Vol is vol.

DOOR:  KARIN VAN HOORN

Maria op een stokje

Van Leeuwen Verhuizingen wenst u

Fijne Feestdagen 

en een 

Gelukkig Nieuwjaar
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Ook deze maand kon wethouder Bet-

ske van Henten de laatste sleutels 

overhandigen aan verheugde toekom-

stige bewoners ditmaal van het wo-

ningbouwproject Mooi Anke, gelegen 

aan het eind van de Arnoud Voetlaan 

in Ankeveen. Door onverantwoord of 

opzettelijk ‘spelen’ met vuurwerk werd 

restaurant Spoon bij kasteel Sypesteyn 

getroffen door flinke brandschade. Het 

Snowe koor beleefde een overweldi-

gend avontuur in Riga waar zij koren 

uit de hele wereld ontmoetten. Het 

zeilevenement De Pampus Easy Week 

werd gewonnen door Bob Heineke en 

Oscar Paulich. Ook dit weekend deden 

verenigingen en horeca met muziek, 

goed eten, een flinke borrel en veel ge-

zelligheid het watersportdorp eer aan. 

In de nacht van woensdag 16 augustus 

heeft de politie een verwarde man in 

Nieuw-Loosdrecht neergeschoten. Het 

incident had grote impact op de be-

trokkenen en haalde de landelijke pers. 

Eindelijk werd er begonnen met de 

nieuwbouw van 40 huurwoningen bij 

de Godelindehof. Door het jarenlange 

gesteggel zullen volgend jaar nog maar 

slechts enkele bewoners terugkeren 

naar hun vernieuwde oude stekkie. 

Volkomen onverwacht kwam locobur-

gemeester Jan-Jaap de Kloet namens 

het gemeentebestuur op bezoek op het 

60-jarig huwelijksfeest van zijn ouders 

Ruut en Co de Kloet. Na een zeer ge-

slaagd kampioenschap werd Xaver Jager 

uit Volendam Nederlands kampioen 

Palingroken 2017 met 165 punten. Een 

gedenkwaardig moment vond plaats op 

1 september in Oud-Loosdrecht. Daar 

waar het dorpscentrum, de Porselein-

haven, straks moet verrijzen startte de 

eerste inschrijvingen voor koop van de 

eerste bouwfase. De belangstelling was 

groot, hier heeft men immers lang, héél 

lang, op gewacht. De Gondelvaart in 

Kortenhoef is na 33 jaar nog een groots 

feest. Naast alle glamour en lawaai 

oogde de boot van de familie Griffioen 

wat saai maar bracht, met alle opvaren-

den die naar hun telefoontje staren, de 

krachtigste boodschap, en was daarmee 

de winnaar. Als je vijftig jaar buren bent 

in Nieuw-Loosdrecht en lief en leed 

met elkaar hebt gedeeld dan kom je in 

de krant. De families Wendt, Moen en 

Dokter zijn vrienden voor het leven en 

vierden dit heuglijke feit uitgebreid. Op 

9 september opende kunstenares Ingrid 

Jansen de overzichtstentoonstelling van 

Evert Boeve, 75 jaar leven met kunst, 

in het clubgebouw van de Ankeveense 

IJsclub. Donderdag 7 september vierde 

Floralia Vereniging Gooi en Omstreken 

in De Dobber haar 110-jarig jubileum 

met een feestelijke prijsuitreiking van 

de jaarlijkse planten opkweekwedstrijd. 

Afgelopen zomer verhuisde 

de Historische Kring Loos-

drecht van Het Drieluik naar De 

Magneet aan de Nieuw-Loos-

drechtsedijk. Op 23 september 

openden wethouder Theo Reijn 

en Joop Glijn, in de hoedanig-

heid van dominee Joannes Mol, 

het nieuwe pand officieel. Kor-

tenhoever Tim van der Wiel 

verschijnt regelmatig in een tv-

reclame van Nationale Neder-

landen als de jonge opkomende 

ondernemer die soms een miljoen jon-

geren per dag trekt op Snapchat. Wat 

doet deze kleinzoon van de legendari-

sche wethouder Gerard Torsing?

Het Sociaal Cultureel Centrum voor 

de Bergers en andere inwoners van de 

vijf dorpen kan nog jaren vooruit. Te 

oordelen aan de grote belangstelling 

voor het 5-jarig bestaan. Voor de 68e 

keer trokken 80 Kortenhoefse ouderen, 

vergezeld van 12 begeleiders, erop uit. 

Dit keer naar Appeltern in het Land 

van Maas en Waal. Twee avonden top 

jazz-funk-soul op het Loosdrechts Jazz 

Festival. Een volle botenloods van Het 

Anker swingt mee met o.a. Incognito. 

Het opvallende gele boekje van Het 

Kursusproject werd dit jaar voor het 

eerst in heel Wijdemeren verspreid. Het 

grote aanbod van lezingen, workshops 

en cursussen zorgde voor lange rijen 

op de inschrijfochtend- en avond. Het 

tweede Dijkfestival in Oud-Loosdrecht 

werd mede door het prachtige weer 

drie dagen feest. Het festival is bijna 

niet meer weg te denken maar de vraag 

hangt toch in de lucht nu er op die plek 

gebouwd gaat worden, hoe moet het 

volgend jaar?

Bart ten Herkel van Drukkerij Ten 

Herkel BV en Franc Hogguer van 

Dunnebier Print & Marketing onder-

tekenden de overname 

van de NieuwsSter door 

Dunnebier. Het Bergse 

familiebedrijf ziet kan-

sen om redactie, vorm-

geving en druk van het 

Loosdrechtse huis-aan-

huisblad samen uit te 

geven met het Weekblad 

Wijdemeren. Voorlopig 

blijven beide bladen on-

gewijzigd naast elkaar 

bestaan. College en raad 

waren aanwezig op de jaarlijkse onder-

nemersdag georganiseerd door Onder-

nemend Wijdemeren. TDC ‘t Gooi, 

Gizmo Retail en Van Rijn Demontage 

en Onderdelen vertelden de aanwezi-

gen over hun bedrijfsvoering.

Of de Onafhankelijk Liberalen Robby 

Israel en Martin Vuyk krachtig de ver-

kiezingen van 2018 zullen ingaan, valt 

te bezien. De belangstelling voor hun 

eerste openbare bijeenkomst zaterdag 

jl. in de Oude School was niet bijzon-

der groot. Ieder jaar aan het einde van 

het zeilseizoen komen de kampioenen 

van de diverse zeilklassen bijeen om de 

Primus Inter Pares (eerste onder zijns 

gelijken) uit te vechten. Onder barre 

omstandigheden werd Menno Huis-

man (Valk) de allerbeste.

De commissie Ruimte & Economie 

sprak over het Gebiedsakkoord Oos-

telijke Vechtplassen van 77 miljoen, 

ondertekend door 21 partijen. Eerst 

kregen zeven insprekers de gelegenheid 

om hun mening te destilleren. 

Ruim 60 inwoners wa-

ren aanwezig op de 3e 

bijeenkomst over de her-

inrichting van de Oud 

Loosdrechtsedijk tussen 

de rotondes. Grote aan-

passingen bleken niet 

mogelijk. Het grootste 

struikelblok bleek de 

wegbreedte, waardoor 

het fietspad aan beide 

zijden niet breder kan 

dan 1.20 meter.  

Een kwart avondvullend cabaretpro-

gramma van Jan Beuving in Theater De 

Dillewijn is 85 minuten exact genieten 

van getallen en prachtige teksten, zowel 

voor alfa’s als bèta’s. De Werkgroep Be-

houd Loenderveense Plas wil de MER- 

rapportage over de aanleg van een 

vaarverbinding langs de Horndijk niet 

afwachten. Zij willen tijdens de integra-

tiesessies, vóór 6 december - als het Ge-

biedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 

wordt getekend dat een twee kilometer 

lange dijk langs de Loenderveense Plas 

eruit verwijderd wordt.

Een negental jachthoornblazers o.l.v. 

good old Harry Sevenstern bliezen in 

de tuin van kasteel-museum Sypesteyn 

een aantal voor het jachtseizoen toepas-

selijke composities.

Loosdrechter Nico Ockhuisen spaart 

Mercedessen, waarvan hij er al meer 

dan 100 heeft. Oldtimers van voor 

en na de Tweede Wereldoorlog. Zijn 

nieuwste aanwinst is een Benz K70 uit 

192O. De provincie Noord-Holland 

heeft bepaald dat Wijdemeren moet 

fuseren met Hilversum. Als einddatum 

wordt genoemd 1 januari 2021. ‘Fusie 

en samenwerking van gemeenten in 

de Gooi en Vechtstreek zijn nodig om 

de bestuurskracht van de regio te ver-

sterken’ schrijven Gedeputeerde 

Staten (GS)

Met alleen de stem van De Lo-

kale Partij tegen stemde de 

gemeenteraad vóór de begro-

ting 2018. Maar de zorgen over 

de toekomstige financiën zijn 

groot. 

Het moment suprême, als de zon 

is weggezakt achter de einder, en 

de statige boot, vol met Pieten en 

St.-Nicolaas, om de hoek van de 

Vecht komt aanvaren, blijft voor 

jong en oud een kippenvelmoment. 

Een traditie die al decennia op die plek 

aan de Loswal in Nederhorst den Berg 

plaatsvindt en die hopelijk nog heel 

lang zal blijven voortbestaan. Ook in 

Loosdrecht, Kortenhoef en Ankeveen 

werd de Goedheiligman enthousiast 

ontvangen.

Tot 26 oktober 2019 – de derde editie 

van de Ken Uw Dorp Quiz – mag de 

Daniël Stalpaert Stichting zich de beste 

kenner van ’s-Graveland en Kortenhoef 

noemen.

Kidz Support vierde zijn 10-jarig be-

staan in de Terpstraschool in Loos-

drecht. Directeur ‘Juf ’ Wimmy Hoog-

land kon er haast niet van slapen. 

Gelukkig verliep alles op rolletjes.

Op een woensdagmiddag werd basis-

school de Regenboog weer overspoeld 

door kinderen die meededen aan het 

jaarlijkse Schoolschaak Toernooi. De 

blinkende wisselbeker stond al te glim-

men in de aula en de jonge deelnemers 

van zes Wijdemeerse basisscholen ke-

ken verlangend naar die aanlokkelijke 

trofee. Na BLAUW vorig jaar nu de ex-

positie L!CHT in en om De Dillewijn, 

verlichte gevels en tuinen, een bijzonder 

schouwspel van licht-kubussen en licht-

gevende dieren in de wei, optredens en 

het Lichtgedicht van Peter Faber, een 

klein dorp met een expositie van ste-

delijk statuur. Wijdemeren maakt zich 

op voor de gemeenteraadsverkiezingen 

van 2018. De berichtgeving en perike-

len nemen toe, nieuwkomers zijn O-

September

Oktober

Foto: Lady M Artistique

November
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Oliebollen All Directions
Denkt u ook aan de Ankeveense olie-

bollen van het koor All Directions. 

U betaalt 10 stuks voor € 7,50. Bestel-

len kan door een mail te sturen naar 

k.griffioen@planet.nl ( vermeld naam, 

adres, telefoonnummer en het aantal 

oliebollen) of een briefje in de brieven-

bus van Rianne Kemphorst, Stichts End 

20a, Ankeveen.

Op zaterdag 30 december kunt u uw be-

stelling ophalen op het kerkplein aan het 

Stichts End in Ankeveen, tussen 9.00 en 

12.00 uur. Op Oudejaarsdag (zondag 31 

december) bezorgen wij versgebakken 

oliebollen gratis bij u thuis.

‘s- GRAVELAND- Inmiddels uitge-

groeid tot een traditie op kerstavond 

(24 december) is het kerstconcert in 

PKN de Graankorrel. 

Het koor Inspiration en de band 

Sound4life brengen een geweldig re-

pertoire aan kerstliederen mee. 

Zij brengen het eeuwenoude kerstver-

haal tot leven door muziek en zang. Jij 

bent natuurlijk van harte uitgenodigd 

om mee te zingen!

Om 19.00 uur staat de warme choco-

Kerstzangdienst in de Graankorrel 

KORTENHOEF- Afgelopen zater-

dagavond was weer een avond vol 

nostalgie. De magie van de oude 

toverlantaarn blijft trekken. Annet 

Duller plezierde de gasten met een 

heerlijk avondje beelden kijken. 

Niet alleen bijzonder vanwege het 

antieke beeldmedium, maar ook de 

plek van de voorstelling is een apar-

te ervaring. 

Door: Herman Stuijver

Het vond namelijk plaats in de voor-

malige werkplaats van botenbouwer 

Piet Dekker die nog vrijwel onaange-

tast is. Alles ademt hout. Naast de hete 

potkachel tref je schappen vol gereed-

schap, ook blokken hout, lieslaarzen, 

zinken emmers, paardenbeslag en tien-

tallen andere historische voorwerpen. 

Een schatkamer voor de liefhebber. In 

deze sfeervolle entourage wachten on-

geveer 40 belangstellenden op wat er 

komen wachten. 

Tingeltangel, de speeldoos klingelt een 

melodietje. Op het scherm een calei-

doscoop aan wisselende vormen en 

kleuren. We zien een houtzaagmolen 

waarbij Annet de wind nadoet en even 

later een stoomtrein over een Alpen-

landschap, dan is assistent Wim Bos 

niet te beroerd om op zijn blaasinstru-

ment de stoomfluit te imiteren. Olivier 

Haverman zingt een lied over vliegen-

de, poepende en vrijende duiven op tal 

van standbeelden. In hoog tempo weet 

Annet de beeldplaten op tijd erbij te 

schuiven. Wat zich ontvouwt, zijn de 

beelden uit de tijd van voor de Eerste 

Wereldoorlog, fraaie ingekleurde plaat-

jes over vroeger. Veel plaatjes hebben 

een moralistische boodschap, zoals 

een anti-alcoholcampagne die meer 

dan 100 jaar geleden geen overbodige 

luxe was. Waar de een rijk wordt door 

de Gin Shop, zakt de ander steeds die-

per in de goot. Godzijdank biedt het 

geloof de oplossing. Ook de zwartwit 

foto’s over de Wereld Tentoonstelling 

in Parijs (1889) bieden veel informatie. 

Over Gustave Eiffel en een tripje over 

de brede avenues van de lichtstad. Je 

kunt je voorstellen dat in de 19e eeuw 

en daarvoor mensen zich hebben ver-

gaapt aan die beelden uit verre oorden. 

Maar gek genoeg, anno 2017, trekt het 

nog steeds. Lekker langzaam maar toch 

boeiend. 

Lanterna Magica

De Lanterna Magica is een apparaat 

waarmee doorzichtige afbeeldingen ge-

projecteerd kunnen worden. Het is dus 

in feite de voorloper van de diaprojec-

tor. Aan het grote succes van de tover-

lantaarn kwam abrupt een einde toen 

omstreeks 1910 de bewegende film zijn 

intrede deed. De magie van stilstaande 

beelden was verdwenen. Tegenwoor-

dig hebben we elk moment van de dag 

multimedia op onze smartphone of ta-

blet, maar het schijnt dat ook kinderen 

nog geboeid worden door het wonder 

van de Lanterna Magica. 

Pickwick Papers

Annet Duller en Wim Bos weten het 

publiek te vermaken met een gevari-

eerde show. Zo passeert naast de ooi-

evaar en het sentimentele Tiroolse 

kerstverhaal ook een liefdeslied op het 

scherm. Olivier zingt het bekende ‘Als 

liefde zolang kan duren’ gelardeerd met 

kleurplaatjes van een stel in Victori-

aanse stijl, een prachtige tegenstelling. 

Joop Glijn, aangekondigd als oer-Kor-

tenhoever, komt verkleed als Charles 

De magie van de toverlantaarn in oude werkplaats

Lib en Christen Unie. Het was en hele 

uitdaging, maar na een hoop onzeker 

gewiebel en omvallen behaalden de 

eerste drie statushouders (alle drie da-

mes) een fietsdiploma uit handen van 

burgemeester Ossel. Na 52 jaar sluit de 

deur voor Dorothy Dress. De apotheek 

zal na de nodige aanpassingen naar dit 

pand aan de Frans Halslaan verhuizen. 

220 vrijwilligers werden extra bedankt 

door de gemeente voor hun inzet. Dit 

keer geen bosje bloemen voor één per-

soon maar een echt feestje voor ieder-

een. Burgemeester Ossel e.v.a. serveer-

den warme winterse lekkernijen en 

drankjes. 

Op de eerste vrijdag van december 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 de Korporaal van Oudheusden- 

kazerne aan de Noodweg was het op 

diezelfde eerste vrijdagavond genie-

ten geblazen. Op de agenda stond het 

benefietconcert voor Wings for Aid. De 

avond werd muzikaal ingevuld door 

onder anderen het Tim Kliphuis 

trio en Het Orkest van de Ko-

ninklijke Luchtmacht.

Volkomen onverwacht werd de 

Loosdrechtse fotograaf Marjo-

lijn Lamme ruim in Rome ge-

eerd met de titel Qualified Euro-

pean Photographer. Ze behoort 

nu tot het selecte gezelschap van 

60 topfotografen in Europa.

Het was volle bak bij watersport-

vereniging De Vrijbuiter. Maar 

liefst 21 partijen waren aanwezig 

bij de ondertekening van het Gebieds-

akkoord Oostelijke Vechtplassen.

Nederhorst on Ice draait weer als een 

tierelier. Nu al 10 jaar met een curling-

competitie. Eerst met houten stenen 

op een kort baantje met zes teams, en 

verf op de baan. Nu met superstenen 

(eigen fabricaat) en mooie, met led-

verlichting gemaakte, cirkels en dertig 

teams. Rechter K. de Meulder van de 

Rechtbank Midden- Nederland heeft 

op 8 december in Utrecht bepaald dat 

het evenement Nederhorst on Ice niet 

hoeft te worden stilgelegd.

De stichting Muziekeducatie Wijdeme-

ren blijft zich actief inzetten voor goed 

muziekonderwijs op alle basisscholen. 

Op de Regenboog in Kortenhoef kre-

gen de leerlingen van 2 groepen hun 

tweede les van Jeanne Marie Veldboer 

en Titus Koster. 

De gezamenlijke winkeliers 

rond het centrum van Neder-

horst den Berg ontketenen een 

grote decemberactie om klanten 

te trekken, na bijna een jaar el-

lende met wegwerkzaamheden. 

Iedereen die iets koopt maakt 

kans op een prijs. Voor het 

tweede jaar heeft Het Wijdeme-

renfonds (WIJ) een kerstboom 

met lichtjes in alle dorpskernen 

geplaatst. WIJ is er door en voor 

alle Wijdemeerders en werft middelen 

uit de samenleving waar de mensen een 

beroep op kunnen doen voor zijn/haar 

December

Dickens het verhaal uit de Pickwick Papers 

vertellen. Een sociaal drama waarbij de 

koster Gabriel Crubb op een winterse nacht 

wordt geconfronteerd met de Goblins. We-

zens die hem tot inkeer brengen, zodat hij 

de Hollandse jenever laat staan en zich 

tot gelovige laat bekeren. Een fraai tijds-

beeld, met ouderwetse zinnen en woorden 

(gramstorig) en fantasierijke plaatjes. Ook 

dank aan de familie Dekker die de bezoe-

kers zo gastvrij ontving met een hapje en 



Wijdemeren
informeren

De redactie van Wijdemeren Informeren 

wenst u prettige kerstdagen en een 

gelukkig nieuwjaar! De eerste editie 

van het nieuwe jaar verschijnt 

op donderdag 4 januari.

   20 december 2017   
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Wijkboa’s 
bij u in de buurt

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren (06) 12 79 45 41 www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:

#mooiWijdemeren

@schotjeman

Vanaf 1 januari 2018 kunnen 
starters tot 36 jaar die een woning 
willen kopen in Wijdemeren 
gebruikmaken van een 
Starterslening. Deze lening maakt 
koopwoningen beter bereikbaar.

De Starterslening biedt starters de mogelijk-

heid om op een verantwoorde manier nét 

dat beetje extra te lenen. 

De aankoopprijs van de woning mag dan 

maximaal 265.000 euro zijn: de grens van 

de Nationale Hypotheek Garantie in 2018. 

De Starterslening overbrugt het verschil 

tussen de prijs van het huis en de 

hypotheek bij de bank. 

Voorwaarden
Starters moeten minimaal één jaar in de 

gemeente wonen, minimaal 19 uur per 

week in de gemeente werken of binnen 

vijf jaar na afronding van de studie terug 

willen keren naar Wijdemeren. 

Lees meer over de voorwaarden op 

www.wijdemeren.nl/starterslening.  

Uitvoering
De Starterslening wordt uitgevoerd door 

het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. 

Zij controleren of de aanvraag aan de voor-

waarden voldoet en verstrekken, na goed-

keuring van de gemeente, de daadwerkelij-

ke lening. Na een jaar kijkt de gemeente of 

de regeling voldoet en of er aanpassingen 

moeten worden gedaan. 

#mooiWijdemeren

@schotjeman

Op maandag 8  januari vindt de 
nieuwjaarsbijeenkomst plaats. 
Burgemeester en wethouders 
nodigen alle inwoners, instellingen 
en bedrijven hiervoor van harte uit. 

De nieuwjaarsbijeenkomst is voor het eerst 

niet in het gemeentehuis. Voortaan houden 

we de nieuwjaarsbijeenkomst afwisselend 

in een van de dorpen van Wijdemeren. Dit 

jaar zijn we te gast bij Theater De Dillewijn 

in Ankeveen (Stichts End 57). De bijeen-

komst is van 19:30 tot ongeveer 22:00 uur. 

8 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst

>   Opening gemeentehuis

Rond de feestdagen gelden gewijzigde 

openingstijden voor het gemeentehuis. 

Op maandag 25 en dinsdag 26 decem-

ber is het gemeentehuis gesloten. Op 

dinsdag 2 januari is het gemeentehuis 

later geopend, u kunt dan vanaf 10.00 

uur bij ons terecht. Op de andere dagen 

gelden de reguliere openingstijden.

>    Inbraakpreventie

Wist u dat de meeste inbraken gepleegd 

worden met kerst? Bent u niet thuis tij-

dens de feestdagen, doe ramen en deu-

ren goed op slot, zet een tijdschakelaar 

op de verlichting en zorg dat kostbare 

spullen uit het zicht zijn. Gaat u een paar 

dagen weg met kerst? Meld het goede 

buren of bekenden. Zij kunnen een oog-

je in het zeil houden. 

>    Frituurvet inleveren 

Gaat u oliebollen bakken met oud en 

nieuw en ook het frituurvet vervangen? 

Bij verschillende scheidingsstations, ver-

enigingen en supermarkten in de regio 

kunt u uw frituurvet en oliën (zowel vast 

als vloeibaar) nu apart inzamelen. Hier 

zitten veel bruikbare stoffen in, 90% kan 

worden gebruikt voor de productie van 

biodiesel. Ook de verpakkingsmaterialen 

worden gerecycled. Inleveren dus!

>   Vuurwerk afsteken

De jaarwisseling is in aantocht. Gaat 

u ook vuurwerk afsteken? Dit mag op 

31 december 2017 vanaf 18:00 uur tot 

1 januari 2018 02:00 uur. Denk hierbij 

om andere mensen én om dieren. Steek 

geen vuurwerk af bij scholen en op 

schoolpleinen, bij sportcomplexen en 

aangrenzende parkeerterreinen en in 

de buurt van dierenweiden. Op dinsdag 

2 januari veegt de gemeente de hoofd-

wegen. Ruimt u zelf op 1 januari alvast 

uw eigen vuurwerkafval op?

Nieuw in 2018: Starterslening

Prettige 
feestdagen
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Burgemeester Freek Ossel h ielp mee op de eerste 

vrijwilligersdag in Wijdemeren “Vrijwilligerswerk 

is zo ontzettend belangrijk voor anderen, voor de 

dorpen, voor de samenleving. Het kan niet vaak 

genoeg gezegd worden: vrijwilligers bedankt, jullie 

maken Wijdemeren!”

Wethouder Sandra van Rijkom gaf les op 

de Terpstraschool: “De werkdruk is voor de 

buitenwereld vaak niet te zien. Ouders vormen 

een groep vrijwilligers die gek genoeg niet als 

zodanig bekendstaat, maar zonder hun inzet kan 

een school niet draaien.”

Wethouder Theo Reijn was gastheer op 

de Winterfair in de Beukenhof.  

“Ik doe mijn leven lang al vrijwilligerswerk. 

Dat je met elkaar veel kunt bereiken zie je 

hier ook. Dat geeft veel voldoening.”

NLDoet NLDoet NLDoet

Burendag

Burendag

Burendag

Burendag

1 2 3

Gemeente Wijdemeren is trots o

die waardering dit jaar niet alleen

zien. Burgemeester en wethoude

mouwen bij verschillende activite

zij mee met NLDoet, Burendag e

Op dit feest werden alle vrijwillig

en winters onthaald door de bur

raadsleden. “Door de rollen op h

we laten zien hoe dankbaar we z

Zij maken van de dorpen een he

kracht van Wijdemeren,” besluit w

die het vrijwilligerswerk in haar p

Kijk ook eens op www.deappelb

platform is al het vraag en aanbo

buurtinitiatieven en vrijwilligersw

Vrijwilliger



Wethouder Jan-Jaap de Kloet hielp 

Natuurmonumenten en zeilde mee 

met SailWise. “Als buitenmens en 

sportliefhebber sloot ik mij maar wat 

graag aan bij deze crew die actieve 

watersportvakanties organiseert voor 

mensen met een beperking.”

Wethouder Betske van Henten begeleidde 

de Avondvierdaagse en werkte een dag bij 

KinderVakantieWerk. “Het bijzondere is dat bij 

het KinderVakantieWerk veel jonge vrijwilligers 

betrokken zijn die hier vroeger als kind zijn 

geweest. Geweldig om te zien.”

Vrijwilligerswerk college

Vrijwilligerswerk college Vrijwilligerswerk college

Vrijwilligersdag Vrijwilligersdag

Vrijwilligersdag

2

1 3

4

4

5

5

op haar vrijwilligers. We spraken 

n uit, maar lieten dat vooral 

ers staken hun handen uit de 

eiten in de dorpen. Ook hielpen 

en tot slot: de vrijwilligersdag. 

ers op de ijsblauwe loper warm 

rgemeester, wethouders en 

het feest om te draaien wilden 

zijn met alle vrijwilligers.  

chte gemeenschap. Dat is de 

wethouder Betske van Henten 

portefeuille heeft.

oom.nl. Op dit interactieve 

od verzameld rondom 

werk in Wijdemeren. 

rs bedankt!

20 december 2017

Vrijwilligerswerk college



>  Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

Ankeveen
- C annenburgerweg 51a: bouwen bedrijfspand met 

woning (4.12.17)

- Joseph Lokinlaan 12: aanpassen voorgevel (30.11.17)

- Stichts End 78a: bouwen opslaghok (11.12.17)

- Wout Hilhorstweg 1: maken uitweg (6.12.17)

Breukeleveen
- Herenweg 85: plaatsen steiger en golfbreker (6.12.17)

’s-Graveland 
- Leeuwenlaan 10a: vervangen dakpannen (4.12.17)

- Noordereinde 345: plaatsen dakkapel (30.11.17)

Kortenhoef
- Bernard van beeklaan 121: plaatsen dakkapel (4.12.17)

- Cornelis de Wijsstraat 8: wijzigen voorgevel (11.12.17)

-  Elbert Mooijlaan 86: bouwen cultureel centrum 

(8.12.17)

- Koninginneweg 20: maken uitweg (8.12.17)

- Kortenhoefsedijk 148a: bouwen woning (8.12.17)

Loosdrecht
-  Carl Heinrich Knorrlaan 8: doorbreken muur tussen 

garage en woonkamer (14.12.17)

- Drie Kampjes 15: plaatsen dakkapel (13.12.17)

-  Industrieweg 22: bouwen brandwerend compartiment 

(7.12.17)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 294a: bouwen woning 

(6.12.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 113c C9: vernieuwen beschoei-

ing (5.12.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 285: aanpassen oeverlijn 

(5.12.17)

-  ’t Laantje 1 sectie C 5312: inritten maken voor bouwen 

drie woningen (1.12.17)

- Trekpad 45: vervangen beschoeiing (6.12.17)

- Veendijk 26: vervangen toiletgebouw (30.11.17)

Nederhorst den Berg
- Radioweg 3: inrichten nieuw peilgebied (7.12.17)

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)

Ankeveen
- Stichtse Kade 47c: uitbreiden bedrijfshal (12.12.17)

Kortenhoef
- Emmaweg 71: bouwen woning (6.12.17)

Loosdrecht
-  Boshoek 6: vernieuwen beschoeiing en slipway 

(6.12.17)

-  Boshoek 7: vernieuwen beschoeiing en steiger 

(4.12.17)

- Meidoornlaan 30: plaatsen dakopbouw (1.12.17)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 87: restaureren en isoleren 

kap van stal voormalige boerderij (Rijksmonument) 

(14.12.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 44: uitbreiden woning 

-  Porseleinhaven (Fase 1): bouwen zeven appartemen-

ten en vier pakhuizen Porseleinhaven

- Spinaker 2: bouwen botenhuis 

>  Verleende vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten

 Ankeveen
-  Café-Petit Restaurant Het Wapen van Ankeveen, 

Stichts End 41, ontheffing sluitingstijd met Oud en 

Nieuw (06.12.17)

-  Stichting Bruisend Ankeveen, parkeerplaats Stichts End 

naast RK-kerk, lichtjes- en kerstmarkt op vrijdagavond 

22 december 2017 (13.12.17)

Kortenhoef
- Parkeerplaats Sporthal De Fuik, Zuidsingel, twee 4xG 

Rommelmarkten op 21 mei en 16 september 2018 

(01.12.17)

Loosdrecht
-  Stichting SLOEP, Lindeplein aan de Lindelaan, kerstvie-

ring op zondagavond 24 december 2017 (14.12.17)

Nederhorst den Berg
-  Sportcafé De Blijk, Blijklaan 3, ontheffing sluitingstijd 

met Oud en Nieuw (13/12/17)

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. 

>  Meldingen APV en Bijzondere 

Wetten

Kortenhoef
-  Comité Ouderentocht Kortenhoef, collecteren van 23 

tot en met 28 april 2018

Op een melding is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Kennisgeving incidentele 

festiviteiten

Loosdrecht
-  Rosa’s Cantina, Oud-Loosdrechtsedijk 272, op 24 

december 2017

-  ’t Bruggetje, Oud-Loosdrechtsedijk 52, op 24 decem-

ber 2017

- KWVL, Oud-Loosdrechtsedijk 153, op 9 februari 2018

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Tijdelijke verkeersmaatregel

Ankeveen
-  In de loop van donderdag 21 december wordt het 

parkeerterrein aan het Stichts End naast de RK-kerk 

tijdelijk afgesloten in verband met de opbouw van de 

lichtjes- en kerstmarkt op 22 december. De afsluiting  

duurt tot na de reguliere markt op zaterdagmorgen 

(circa 13.30 uur).

-  De reguliere opheffing van het parkeerverbod op het 

Stichts End tussen de J. Lokinlaan en de Stichtse Kade 

op zaterdag is in verband met de lichtjes- en kerst-

markt al van kracht in de loop van donderdag, zodra 

het parkeerterrein is afgezet met rood/wit lint. 

>  Verkeersbesluiten 

Nederhorst den Berg
-  Buitendijksehof naast huisnr. 13 Nederhorst: aanleg-

gen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in 

verband met handicap belanghebbende (5.12.17) 

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

>  Vaststelling Verordening 

Starterslening

Op 30 november 2017 heeft de raad de verordening 

starterslening vastgesteld en de daarbij behorende 

toelichting. De verordening treedt op 1 januari 2018 in 

werking en is in te zien via

www.wijdemeren.nl/regelingen. 

>  Registratie aanduiding 

politieke groepering

Het centraal stembureau voor de verkiezingen van de 

leden van de raad van de gemeente Wijdemeren maakt 

bekend dat, gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet, op 

woensdag 13 december 2017 is besloten de volgende 

aanduidingen van de genoemde politieke groeperingen 

te registreren in het register voor de verkiezing van de 

leden van de raad van de gemeente Wijdemeren:

- De Lokale Partij

- Onafhankelijk Liberaal (O-lib)

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

Overig

20 december 2017

Sinds afgelopen najaar zijn de buiten-
gewoon opsporingsambtenaren 
(boa’s) van Wijdemeren beide aan-
spreekpunt voor een eigen gebied 
in de gemeente. Op deze manier 
wordt het makkelijker om een 
melding te doen of een van de boa’s 
aan te spreken bij calamiteiten. 

De wijkboa heeft in de dorpen taken op het 

gebied van leefbaarheid en veiligheid. Dit 

laatste doen zij in samenwerking met de 

wijkagenten. Daarnaast zijn de wijkboa’s 

voor de gemeente én de politie de ogen en 

oren in de wijk.

Rust en overzicht
Rik Dokter is een van de wijkboa’s: 

“Wijdemeren is een grote gemeente en er 

is veel te doen. Door deze nieuwe structuur 

is het voor inwoners duidelijker wie hun 

melding zal afhandelen. Als wijkboa ben je 

bovendien beter op de hoogte van zaken 

die in jouw dorpen spelen. Deze nieuwe 

manier van werken geeft veel rust en over-

zicht voor alle partijen”. 

Uw aanspreekpunt
In Nederhorst den Berg, Ankeveen en 

’s-Graveland is Rik Dokter het aan-

spreekpunt. Loosdrecht, Kortenhoef en 

Breukeleveen zijn het gebied van wijkboa 

Alex Buitenhuis. 

Melding doen
Wilt u een melding doen? Dat kan via het 

telefoonnummer: 14 035. U kunt dan 

vragen naar de wijkboa voor uw dorp. 

Of vul het contactformulier in op 

www.wijdemeren.nl/hulpdiensten. 

Buiten kantooruren kunt u meldingen 

doorgeven via de politiemeldkamer, 

telefoonnummer: (0900) 88 44.

 

Wijkboa’s bij u in de buurt

Wijdemeren
informeren

20 december 2017
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Wenst u Prettige Kerstdagen
en een gelukkig 2018!

Afgelopen zaterdag heb-

ben een aantal mantelzor-

gers en verzorgsters op A 

Christmas Carol Kerstmarkt 

in Nederhorst den Berg een 

loterij georganiseerd. De op-

brengst is geheel ten goede 

gekomen aan de Instuif van 

Amaris de Kuijer. 

De Instuif is de gesloten afde-

ling van het zorgcentrum en 

telt 9 bewoners. Eind novem-

ber jl. is het idee ontstaan om 

een serre/tuinkamer voor de 

bewoners te realiseren. Dit 

naar aanleiding van een gift 

van ‘Waardigheid en Trots’. De 

bewoners kunnen dan ook als 

het kouder wordt naar ‘buiten’. 

Zodra de zomer voorbij is en 

het frisser gaat worden zitten 

de bewoners veel binnen. Door 

de serre kunnen de bewo-

ners het gehele jaar door naar 

buiten.  De gift was een mooi 

startkapitaal, maar zeker niet 

voldoende om de serre/tuinka-

mer te bekostigen. 

Een aantal mantelzorgers en 

verzorgers heeft de loterij in 

zeer korte tijd georganiseerd. 

De kraam is geschonken door 

de organisatie van de kerst-

markt. Een groot aantal on-

dernemers uit Nederhorst den 

Berg, Kortenhoef, Hilversum 

en Bussum hebben belangeloos 

mooie prijzen geschonken. Een 

standhouder bood een mooi 

pakket met natuurproducten 

aan om te veilen. 

De loterij was een groot suc-

ces en heeft een bedrag van 

875 euro opgebracht. Een mooi 

resultaat met dank aan: VVV 

Gooi & Vecht, Sportcentrum 

de Zandzee Bussum, Brasse-

rie het Spieghelhuys, Brinkers 

mode en lingerie, bakkerij de 

7 Heerlijkheden, Albert Heijn 

Nederhorst de Berg, keurslage-

rij Oostveen, Aziatisch restau-

rant Dynasty, Blokker, Lobelia, 

boekhandel CW76, slijterij de 

Meenthof, Hema, Etos, Jumbo 

Kortenhoef, dierenspecialist 

Krans en Adelsport Bussum.  

875 euro voor tuinkamer 

REGIO - Inwoners in onze re-

gio brengen jaarlijks 25 kg. 

per persoon naar de glasbak. 

Ruim boven het landelijk ge-

middelde van 20 kg. U bent 

dus heel goed bezig, maar 

het kan nog beter, want in de 

grijze container zit toch ook 

nog geregeld glas. Om dit 

extra onder de aandacht te 

brengen, komt een promo-

team van ‘Glas in ’t bakkie’ 

samen met afvalcoaches van 

de GAD en wethouders langs 

in Kortenhoef, Huizen en ge-

meente Gooise Meren.

In deze maand vol feestdagen 

gaan er meer flessen doorheen 

dan in andere maanden. Hét 

moment dus om de glasbak 

extra te promoten. Wist u dat 

de dop of deksel gewoon mee 

kan in de glasbak? En dat 

glas niet omgespoeld hoeft 

te worden, maar met restjes 

en al erin mag? Om het glas 

scheiden nog gemakkelijker te 

maken, deelt het promoteam 

handige tassen uit waarin u 

het glas weg kunt brengen. 

In Kortenhoef deelde wethou-

der Jan-Jaap de Kloet op 19 

december tassen uit bij win-

kelcentrum De Meenthof. 

Glas is eindeloos

Al bijna veertig jaar – sinds 

1978 – scheidt Nederland haar 

glazen verpakkingen, maar 

liefst 350 miljoen kilo per jaar. 

Toch verdwijnt er nog steeds 

heel veel verpakkingsglas in 

het restafval. Denk aan ver-

pakkingen als wijnflessen, 

jampotjes en parfumflesjes. 

Dat is zonde, want glas kan 

eindeloos hergebruikt wor-

den zonder dat het kwaliteit of 

kwantiteit verliest. Voor meer 

info op www.glasscheiden.nl. 

Inwoners Gooi en Vechtstreek 
doen Glas in ’t Bakkie

Wij wensen u een
reislustig 201 !

T: 035-5822103 / 06-21208441 / Alice
T: 035-7508679 / 06-55367994 / José

E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: www. hetravelclub.nl

Alice & José
Uw persoonlijke reisadviseurs
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NEDERHORST DEN BERG – 

Het centrum van Nederhorst 

den Berg bruiste zaterdag jl. 

Verspreid over het Willie Das 

Plein, Voorstraat, Brugstraat, 

Kerkstraat en Brilhoek ston-

den tientallen kramen op de 

Christmas Carol Kerstmarkt. 

Muziek, zang en heel veel te 

proeven en te kopen. 

Wie was er niet? Heel onderne-

mend Nederhorst leek van de 

partij. Naast de winkels rond 

het WD- Plein, Brinkers Mode 

& Lingerie, Bakkerij de 7 Heer-

lijkheden, het Spieghelhuys, 

Albert Heijn en Bloembinderij 

Passiflora, waren er veel andere 

bekende Bergse gezichten. Het 

water liep uit je mond bij Hea-

venly Chocolate van Marjolein 

van den Brakel of even ver-

derop bij haar concollega Mats 

Smits met zijn delicious choco-

ladespullen. Mats wordt bijge-

staan door voetbalmaten Luuk 

van Huisstede en Rijk Bruins 

die ook profiteren van de hete 

glühwein. ‘In de Garage’ van 

Renate Bergman presenteerde 

veel hebbedingetjes uit haar 

creatieve workshops, maar 

ook Enerki, Feeling Healthy, 

Fotostudio68 en de dames Por-

tengen, Schaap en Veltkamp- 

Schoordijk waren van de partij.

Lekkernijen ook volop. Van 

‘Viva La Soepie’ naar de ‘Su-

garbabes’ of Daalder Kaas of 

Theewinkel de Boom, zelfs ijs-

jes bij Casa Piccola. 

Natuurlijk waren er talloze 

stands waar je kerststukjes kon 

kopen of andere accessoires 

voor de Kerst. Naast kleding, 

zoals Linnies mutsen, jurkjes, 

nepbont en echt bont, sjaals, 

warme wanten en truien. Ook 

veel brocante spulletjes, kaar-

senstandaards, fotolijstjes, 

waxinelichtjes, speelgoed, 

puzzels en diverse curiosa. 

De Historische Kring toonde 

aan dat het de moeite waard 

is om de geschiedenis van het 

Vechtdorp in ere te houden. 

Iets buiten de route, maar ui-

teraard passend in deze kerst-

sfeer, was de tentoonstelling 

van kerststallen in de OLV He-

melvaartkerk. Aimée wil in fe-

bruari mee naar Oeganda waar 

ze met een groep scholieren in 

2 weken bij een paar ontwik-

kelingsprojecten gaat helpen. 

Dat kost haar minimaal 2500 

euro. Ze verkocht vlot lekkere 

cupcakes als bijdrage in de kas. 

Met de verkiezingen in het 

vooruitzicht ontbraken de po-

litieke partijen niet. De VVD 

was present met een stapel fly-

ers en potentiële raadsleden, 

maar De Lokale Partij had een 

originele foodtruck, een om-

gebouwde campagnecaravan, 

met veel culinair-politieke ver-

wijzingen. Zoals ‘Politiek is als 

pannenkoeken bakken, er kan 

maar één kant boven liggen’. 

De grote trekker van deze 

Kerstmarkt was de aankleding 

in Dickens-stijl, althans een 

poging daartoe. Hier en daar 

liep een verdwaalde Tiny Tim 

of Cratchit of een ander perso-

nage uit het bekende verhaal. 

Ook de muzikale optredens 

leken de kers op de taart, maar 

ze trokken niet veel publiek. In 

ieder geval niet bij het vocaal 

ensemble Voices en de Beatrix 

Brass Band in de muziektent. 

Tot slot, bijna niemand ging 

voorbij aan de traditionele 

Kerstpot van het Leger des 

Heils. Al met al voor het twee-

de jaar een leuke Kerstmarkt 

die Nederhorst den Berg kan 

oppeppen.  

 

VUURWERKGIGANT
Willem de Kwant
VERKOOP OP 28, 29 EN 30 DECEMBER

Stichts End 36, Ankeveen

DOOR:  HERMAN STUIJVER

Lekker ronddwalen op A 
Christmas Carol Kerstmarkt

Geheugensteuntje
Vergeet u het niet:  de olie-

bollenverkoop start donder-

dag 28 december vanaf 9.00 

uur in de Bergplaats aan de  

Kerkstraat te Nederhorst 

den Berg.  U kunt van tevo-

ren telefonisch uw bestelling 

opgeven door een belletje 

naar 0294-254515 of met in-

gang van 28 december ook 

naar 06-17220906.
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Succesvolle statiegeld-
bonnenactie
Al heel wat jaren wordt in de maand 

november de bonnenzuil bij de embal-

lageautomaat van de Albert Heijn su-

permarkt in de Meenthof te Kortenhoef  

ingezet voor UNICEF. 

Niet eerder was de opbrengst zo hoog: 

euro 436,45 was de uitkomst van de op-

telsom van heel veel emballagebonnen! 

Hartelijk dank aan de klanten die zo ro-

yaal doneerden !

Deze donatie is zeer welkom bij UNI-

CEF, de organisatie die wereldwijd ac-

tief is om alle kinderen een eerlijke kans 

op een goede toekomst te geven, en mo-

menteel veel hulp geeft aan de kinderen 

in Jemen en Syrië.

ANKEVEEN- Op het marktplein van 

Ankeveen prijkt alweer de mooi 

verlichte kerstboom van stichting 

WIJ. Nog een paar dagen en het ge-

hele marktplein zal weer vol staan 

met verlichte kraampjes. Op 22 de-

cember om precies te zijn, tussen 

18.00 en 22.00 uur. Want dan vindt 

de supergezellige lichtjesmarkt van 

Ankeveen weer plaats. Een waar 

feestje voor iedereen. 

De Lichtjesmarkt trekt ieder jaar weer 

verschillende marktondernemers met 

een groot aanbod van kerstartikelen. 

Grote kans dat u daar een aardigheid-

je voor onder de kerstboom vindt. De 

kerstsfeer wordt uiteraard verhoogd 

door optredens van de Vriendschaps-

kring en het gelegenheidskoor All Di-

rections /Ankeveens Havenloos Man-

nenkoor. Tevens zal Barbara Schriek 

met haar dansgroepen verschillende 

optredens verzorgen. 

Schoolkraam 

Ook dit jaar stelt Bruisend Ankeveen 

een kraam beschikbaar voor de Joseph 

Lokinschool. Hierin kunnen de leer-

lingen weer eigengemaakte kerstarti-

kelen verkopen. Iets wat dit jaar nog 

meer tot de verbeelding zal spreken 

vanwege het onderwijsprogramma 

IPC dat recentelijk op school geïntro-

duceerd is.

Verrassing

De Lichtjesmarkt richt zich ook graag 

op onze jongeren. Ook dit jaar is er 

weer een leuke interactieve activiteit 

bedacht. Ben je benieuwd? Kom dan 

vrijdagavond 22 december langs. Het 

Lichtjesmarkt in Ankeveen weer voor iedereen

De decembermaand staat in het 

teken van gezelligheid en warmte. 

Maar dit gaat niet voor iedereen op. 

De donkerste dagen van het jaar 

versterken gevoelens van depressie, 

rouw en eenzaamheid. Veel mensen 

ervaren de ondersteuning van de 

Sensoor-vrijwilligers als lichtpunt-

jes gelukkig het gehele jaar door. Ze 

verzachten pijn, angst en verdriet. 

De luisterlijn Sensoor is hard op zoek 

naar nieuwe vrijwilligers voor dit 

waardevolle werk. 

Alles wat er zich in een mensenleven 

kan voordoen, komt voorbij aan de 

telefoon, chat en e-mail van Sensoor. 

De vrijwilligers bieden dag en nacht 

een luisterend oor. De behoefte aan 

dit luisterend oor is groot, dagelijks 

worden er (landelijk) ruim 1000 ge-

sprekken gevoerd. Gehoord worden 

is een basisbehoefte van ieder mens. 

Het geeft steun en helpt om weer 

grip te krijgen op eenzame, angstige 

of depressieve gedachten. Met name 

de gesprekken in de nacht zijn spe-

ciaal. Roland, drie jaar vrijwilliger 

bij Sensoor, ervaart dat ook: ‘’Een 

gesprek dat mij bijblijft, was met een 

man die het niet meer zag zitten. Hij 

was suïcidaal maar wilde niet dood. 

Hij belde naar Sensoor om zijn ge-

dachten te verzetten want alleen lukte 

hem dit niet. Het praten over zijn ge-

voelens hielp hem, hij werd er rustig 

van. Echt een parel van een gesprek. Ik 

heb het idee dat ik die nacht een leven 

heb gered.’’ Wanneer een luisterend 

oor niet voldoende blijkt te zijn, zoekt 

de vrijwilliger samen 

met de beller, chatter 

of mailer naar ge-

schikte hulp. 

Start basistraining 

in Hilversum 

Roland wordt goed 

getraind en begeleid 

door beroepskrach-

ten van Sensoor. Een 

reden waarom hij voor dit vrijwilli-

gerswerk koos: ‘’Je doet dit werk niet 

‘zomaar even’. Je wordt er goed voor 

opgeleid! Eerst een selectiegesprek, 

vervolgens een professionele training. 

Dat vond ik zo goed, ik werd helemaal 

enthousiast.’’ Roland leert zelf veel van 

de gesprekken: ‘’Ik ontwikkel mij hier 

als mens.’’

Luisterhelden gezocht voor 
luisterlijn Gooi & Vechtstreek

Sensoor Hilversum start in maart 2018 

met het trainen van nieuwe vrijwilligers. 

Vanaf januari zullen daartoe kennisma-

kingsgesprekken worden ingepland. Ge-

interesseerden kunnen zich melden via 

www.sensoor.nl/vrijwilligerswerk. 

Bellen voor een anoniem gesprek kan naar 

0900-0767 en chatten of mailen via www.

sensoor.nl.

Een leuke selfie, portretje met fami-

lie of vrienden of een snel filmpje. 

Hoe vaak maak jij zelf wel niet ff 

een snel plaatje via je smartphone? 

Je kiest de beste versie uit voor je 

Facebookpagina of ander social 

mediakanaal en plaatst hem op het 

web. Of je houdt ‘m voor jezelf. Wat 

nu als er toch een foto of video van 

jou ongewild op het internet be-

landt en je hierdoor in één klap 'we-

reldberoemd' wordt? Niet door die 

mooie of perfecte foto, maar door 

een filmpje die alleen voor jou en 

je geliefde bestemd is, en zeker niet 

voor de rest van de wereld. Het over-

kwam Chantal (24).

Chantal is voor heel wat Nederlanders 

bekend als 'Chantal Werkendam'. In 

2015 maakte een onbekend persoon 

een Facebookpagina aan op Chan-

tals naam, postte er een seksfilmpje 

op waarin zij te zien was en vanaf dat 

moment werd haar 

leven een hel. Het 

filmpje werd ra-

zendsnel verspreid, 

er was geen stoppen 

aan. Wat volgde was 

een lang en slepend 

proces bijgestaan 

door Peter R. de 

Vries en advocaat 

Thomas van Vugt 

om de gegevens van de dader te achter-

halen. Chantal is – geheel ongewild – 

een van de bekendste gezichten gewor-

den van het fenomeen 'sexting'. Naast 

haar zichtbare strijd om de daders te 

straffen, leverde zij ook een persoon-

lijke strijd, want haar leven veranderde 

compleet door dat ene incident.

Boek

Afgelopen week tekende Bianca Krij-

nen-Splint van uitgeverij Splint Media 

B.V. uit Kortenhoef samen met Chan-

tal het contract voor haar boek, dat 

in mei 2018 zal verschijnen. Ze zal je 

meenemen door het proces, door haar 

verdriet, haar woede én haar onmacht. 

De indringende feiten zijn voor ieder-

een die opgroeit in deze digitale wereld 

een must om te lezen. Wat Chantal 

overkwam, kan vrijwel iedereen over-

komen. De kracht van het internet, en 

dan met name van social media, kan 

vernietigend zijn.

‘Wereldberoemd...’

Sport DOOR: HERMAN STUIJVER

Foto: Annemiek van Rijn

belooft weer een onvergetelijke ervaring te 

worden. De koffietent, die op zaterdagen 

zorgt voor de verbinding tussen de markt-

bezoekers, is uiteraard ook van de partij. 

Alleen i.p.v. koffie kunt u deze avond hier 

een lekker hapje eten en een glaasje glüh-

wein drinken.  

We hopen u allen te begroeten op de 3de 

Lichtjesmarkt!

Het aantal parkeerplaatsen is beperkt. 

Daarom verzoeken wij u om zoveel moge-

lijk met fiets te komen. Overige informatie 

betreffende de markt in Ankeveen: zater-

dag 23 december: weekmarkt; zaterdag 30 

december: weekmarkt.
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Kerklaan 121 Kortenhoef

Ruime comfortabele gezinswoning (inhoud ca 400 m3) met een vrijstaande 
stenen GARAGE en een 16 meter diepe achtertuin op het zuiden! 
Moderne witte keuken met 5-pitsgascomfort, woonkamer met parketvloer en 
shutters, 4 grote slaapkamers. Diverse extra’s als rolluiken en nieuwe zonwering. 

Vraagprijs € 349.500  k.k.

NIEUWNIEUW

Eastmore
Administratie
Aangiftes inkomstenbelasting
Aangiftes omzetbelasting
Aangiftes vennootschapsbelasting
Deponering K.v.K.

Tax and businessadministration

Marcel van Oostveen
Middenweg 142, 1394 AP Nederhorst den Berg
06 - 53 23 86 32  info@eastmore.nl

Namens Huart Makelaardij
wensen wij u 

hele gezellige kerstdagen 
en een gezond en gelukkig 2018     

                        

Wij zijn gesloten van 
23 december 2017 t/m 1 januari 2018

Dodaarslaan 2B, 1241 XJ Kortenhoef, telefoon: 035 - 6857850

NEDERHORST DEN BERG- 

Jan Vrijhoef zou het wel uit 

willen schreeuwen: ‘Komt al-

len naar de Kerstviering met 

Emotions’. Zo vol verwachting 

is deze promotor van zijn koor 

Emotions dat het nu al voor 

de tweede keer heeft opge-

bracht om samen een mooie 

Kerstviering voor te bereiden. 

Die wordt voor gegaan door 

diaken Wim Balk. De viering 

is op Kerstavond zondag 24 

december om 19.00 uur in de 

OLV Hemelvaartkerk. Ineke 

Hamers heeft de muzikale lei-

ding, terwijl Axel Terlien op 

drums en Cees Brouwer op 

trompet de liederen begelei-

den. Komt allen tezamen!

Emotions wil schitteren 
in Kerstviering

KORTENHOEF- De essen op 

de A. Lambertszkade zijn, net 

als in de rest van Nederland, 

aangetast door essentak-

sterfte. De essen sterven hier-

door af. Omdat er een veel 

gebruikt wandel- en fiets-

pad op de A. Lambertszkade 

ligt, is de veiligheid van 

wandelaars en fietsers in 

het geding. Hierdoor is 

Natuurmonumenten ge-

noodzaakt om komende 

winter ongeveer 150 essen af 

te zagen. 

Door deze ziekte worden de 

bomen zwak en kunnen er 

makkelijk takken afbreken. 

Dit kan voor gevaarlijke situa-

ties zorgen voor wandelaars en 

fietsers op de A. Lambertszka-

de. Omdat de werkzaamheden 

bestaan uit zagen, afvoeren en 

takken versnipperen wordt dit 

pad in het kader van de vei-

ligheid tijdelijk afgesloten en 

is dus niet toegankelijk. Dit 

wordt zowel aan de Korten-

hoefse – als aan de Vreelandse 

ingang met bebording zicht-

baar gemaakt. U wordt vanwe-

ge de bereikbaarheid ook ver-

zocht geen auto’s te parkeren 

aan de Kortenhoefse ingang. 

De periode en duur van de 

werkzaamheden hangt voor 

een groot deel af van de weers-

omstandigheden. Wij hopen 

dat u begrip zult hebben voor 

de tijdelijke overlast die wordt 

veroorzaakt.

Landschappelijke waarde 

Natuurmonumenten vindt het 

heel vervelend dat deze bo-

men afgezaagd moeten wor-

den. Daarom wordt er tijdens 

de werkzaamheden zorgvul-

dig rekening gehouden met de 

landschappelijke en histori-

sche waarde van de kade tus-

sen het Wijde Blik en de Loen-

derveense plas.

Essentaksterfte wordt ver-

oorzaakt door een schimmel, 

afkomstig van het vals essen-

vlieskelkje die afkomstig is uit 

Azië. De schimmel infecteert 

de bomen via het blad. De 

eerste symptomen bestaan uit 

bladvlekjes gevolgd door het 

afsterven van het geïnfecteer-

de blad en daarna afstervende 

takken in de kroon. Er zijn 

geen middelen beschikbaar 

om essen tegen essentaksterfte 

te beschermen. Ook bestaat 

er geen behandeling waarmee 

aangetaste bomen kunnen 

worden genezen. In Neder-

land wordt hier onderzoek 

naar gedaan door Wageningen 

University &Research.

Regulier onderhoud

De kapwerkzaamheden vallen 

samen met regulier onder-

houd aan de andere bomen. 

O.a. het knotten van wilgen 

en verwijderen van over het 

water hangende bomen. Hier-

door krijgt het waterriet meer 

licht en kan het beter uitgroei-

en. Na deze werkzaamheden 

hoopt Natuurmonumenten 

dat het pad weer jaren onge-

stoord gebruikt kan worden. 

De werkzaamheden worden 

voor een deel gezamenlijk met 

Waternet uitgevoerd, omdat 

zij mede-eigenaar zijn van de 

A. Lambertszkade.

Snoei- en kapwerkzaam-
heden langs Lambertszkade   
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Hagen blijft erbij dat de gemeente Wijde-

meren een initiator kan zijn. Nadrukkelijk 

zocht Ties bondgenoten om dit pleidooi 

kracht bij te zetten. 

Speeddaten

De volgende drie kwartier konden orga-

nisaties en personen met elkaar kort in 

gesprek komen. Na het zachte belletje van 

Jacqueline Suijker spoedde eenieder zich 

naar een ander. Zo kwam Bert Dorland van 

het Klusjesteam in contact met Mariëtte 

Meijers van Amaris Zorg en botste Gerda 

van Deutekom van de Kledingbank Kor-

tenhoef op Hetty Kastelein, de sociaal zorg-

makelaar van de gemeente. Johan Land-

waart van de AH/ Dobber was in gesprek 

met van Karla van der Kaay van Inovum en 

POH ‘er Marleen Martinus stuitte op Tin-

eke Hafkamp van de OSG. Enzovoort. 

“Het was geen eenzame avond” constateer-

de huisarts Blokhuis aan het slot. Hij had 

de indruk dat het beeld van de huisartsen 

vanuit het zorgperspectief nu ‘iets meer di-

mensie’ had gekregen. De grote vraag blijft 

echter ‘hoe nu verder’. Verbinding zoeken is 

leuk, verbinding maken is lastig. 

KORTENHOEF- In een volle Dobber 

kwamen organisaties en personen 

samen om elkaar te ontmoeten 

rond het thema ‘Eenzaamheid’. Een 

zinvolle bijeenkomst die nog wel 

wacht op een praktisch vervolg.

De bijeenkomst was een initiatief van 

St. Eerstelijnszorg Wijdemeren e.o., 

bestaande uit alle zes Kortenhoefse 

huisartsen en de ’s-Gravelandse Apo-

theek. Wouter Blokhuis meldde dat 

de huisartsen veel te maken hebben 

met eenzaamheid en dat men op deze 

avond van elkaar wilde weten ‘wie doet 

wat’. Hij sprak de hoop uit dat de sa-

menwerking verbeterd zou worden. 

Jacqueline Suijker (van Siebeling en 

Suijker) en Marleen Martinus, Prak-

tijkondersteuner Ouderenzorg van de 

huisartsenpraktijk Hoflaan, hadden 

samen de avond opgezet. Eenzaam-

heid is een ernstig probleem, vertelde 

mevrouw Suijker. Het heeft een nega-

tief effect op de gezondheid. Het kan 

onder andere leiden tot een depressie, 

hoge bloeddruk, hartziekte en cogni-

tieve achteruitgang. De kans op over-

lijden is bij eenzaamheid twee keer zo 

groot. Ze omschreef ‘eenzaamheid’ als 

een subjectief begrip waarbij ‘gemis’ en 

‘teleurstelling’ de voornaamste emoties 

zijn. Ze onderscheidde de sociale en de 

emotionele eenzaamheid, waarbij de 

eerste gaat over het gebrek aan contac-

ten en de laatste over de kwaliteit. In 

alle leeftijdscategorieën valt 10% onder 

ernstige eenzaamheid. Het komt het 

meest voor bij mannen tussen 30-55 

jaar, niet-westerse allochtonen, oude-

ren, niet-werkenden en lage inkomens. 

Vier groeperingen

Vervolgens kregen een aantal groe-

peringen de gelegenheid om iets te 

vertellen over hun activiteiten. Na-

mens PioWij, ontstaan uit de kerken 

De Graankorrel en de Oecumenische 

Streekgemeente, vertelde Elly Ver-

bruggen over de maandelijkse Smake-

lijke Gesprekken. “Dat is geen eetclub, 

maar een ontmoeting aan tafel met 

een eenvoudige maaltijd.” Steeds meer 

mensen sluiten zich aan. Hoewel Elly 

constateerde dat er een hoge drempel 

is om zich aan te melden. Uit Loos-

drecht kwam Ron van Aalst die al jaren 

bezig is om meer leven in de brouwerij 

te maken op de Beukenhof. Gemoti-

veerd vanuit een persoonlijk drama 

met een buurman met een dwarslaesie 

wil hij liefde, warmte en geborgenheid 

overdragen. Met een groeiend aantal 

vrijwilligers organiseert zijn groep ui-

tjes. Vooral het ‘varen op de plas’ op 

een pontonboot heeft veel mensen be-

reikt: in 30 afvaarten in 2017 waren er 

215 gasten, onder wie 33 Kortenhoe-

vers. Want Ron werkt sinds een jaar 

goed samen met de huisartsenpraktijk 

Hoflaan. Hij prees ‘supervrijwilliger’ 

Sicco Kamsma die heel veel mensen 

meenam in zijn auto. De ‘bewogen 

verteller’ Van Aalst zag heel veel kan-

sen om met plaatselijke ondernemers 

activiteiten op poten te zetten. 

Het Wijdehuis voorziet in een grote 

behoefte, vertelde Herma Kleve van 

Versa Welzijn. Op maandag- en don-

derdagmiddag is er een lunch en sa-

menzijn in Veenstaete voor mensen 

die ‘een steuntje in de rug’ nodig heb-

ben. Het is een succes. In januari komt 

er op woensdag een groep in het So-

ciaal Cultureel Centrum in Nederhorst 

den Berg en op de vrijdag vanaf febru-

ari in het 3Luik in Loosdrecht.  Herma 

zei dat het een vrije inloop is, waar je je 

veilig moet voelen. Je mag gewoon zit-

ten en kijken, maar ook meepraten of 

meedoen met spelletjes e.d. Veel deel-

nemers komen via de huisartsen, het 

sociaal wijkteam, de POH of gewoon 

via via. 

Volgens Ties Hagen van de Vrienden 

van Veenstaete doet zijn club veel aan 

bestrijding van eenzaamheid. Min-

stens één keer per maand is er iets te 

vieren. Hij erkende dat zijn Vrienden 

geen oplossing hadden voor de niet-

opkomers. Graag zag hij meer brui-

sende activiteiten in de dode boel van 

de Brasserie Veenstaete, maar het was 

niet mogelijk om voldoende vrijwil-

ligers hiervoor te regelen. Vervolgens 

zette hij zijn ‘kruistocht’ voor een ho-

recagelegenheid op de Meenthof voort. 

Verbinding zoeken rondom eenzaamheid

WIJDEMEREN- Onafhankelijk 

Liberaal Wijdemeren doet voor het 

eerst mee met de gemeenteraads-

verkiezingen op 21 maart 2018 ? Wie 

gaat ons helpen met het ontwerpen 

van een aantrekkelijke verkiezings-

poster ? 

Je moet het volgende weten: Alle in-

woners van Wijdemeren kunnen 

meedoen in een van twee categorieën 

: jonger dan 18 jaar op 21-3-2018 ; in 

deze categorie mag je ook als groep 

meedoen (b.v. als schoolklas); ouder 

dan 18 jaar op 21-3-2018. 

Het ontwerp moet vóór 15 januari 

2018 bij ons binnen zijn. De echte 

poster wordt gedrukt op A2 -formaat 

(420 x 594 mm), zeg maar 40 x 60 cm. 

Je mag het inleveren als .ppt of .pptx 

(powerpoint) bestand, als jpeg of als 

pdf. Mail naar beheerder@olib.nl

Het ontwerp 

moet op A4- for-

maat, dat heeft 

dezelfde verhou-

ding als A2, maar 

is kleiner. Zorg 

voor een goede 

resolutie (scherp-

te) want jouw A4 

wordt vergroot. 

Kleur of zwart/

wit, alles mag.

Heb je iets gete-

kend of geknut-

seld, lever het 

dan in bij Martin Vuijk, Middenweg 

110, Nederhorst den Berg. Het O-Lib 

logo én het lijstnummer (nog niet be-

kend, komt later) moet in de poster 

verwerkt kunnen worden. Er wordt in 

iedere categorie één winnaar gekozen. 

EEn van deze kan worden gebruikt als 

de O-Lib verkiezingsposter en komt 

dan dus overal in Wijdemeren te han-

gen !

Doe mee! Op onze website is alles nog 

eens goed na te lezen: www.olib.nl  

 

Wie ontwerpt verkiezingsposter
voor OLib?

DOOR: HERMAN STUIJVER

VAN BAREN DE VUURWERK EXPERT!

NOOTWEG 55 (ACHTER HET KRUIDVAT)

VOORVERKOOP VANAF 30,- EURO

DIT JAAR ALLEEN DUITS VUURWERK
IN DE WINKEL

VERKOOP: 28 EN 29 DECEMBER
VAN 9.00 - 18.00 UUR EN 

30 DECEMBER VAN 9.00 - 19.00 UUR

VIA INTERNET:
WWW.LOOSDRECHT.BESTELVUURWERK.NL

INGEVULDE BESTELLIJSTEN KUNT U OOK
INLEVEREN BIJ CAFETARIA VAN DIJK.

Foto bewerkt: H. Stuijver
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Bestuur en alle vrijwilligers van de  
Stichting Grasbaan Hilversum wensen u

Prettige kerstdagen en een 

gezond en gelukkig 201

Graag verwelkomen wij u op  mei 201
op de grasbaan van Hilversum

Hilversumse Meent, Melkmeent 9

www.grasbaanhilversum.nl

Echte Bakker Jacques Maas
Nootweg 22

1231 CV Loosdrecht
035 5823847

Voor de lekkerste stollen, 
kransen, oliebollen en flappen 

gewoon bij de Echte bakker binnenstappen !

Fijne kerstdagen en een goed 2018!....kqwsxvbmb  kqwsxvbmb  kqwsxvbmb
...kqwsxvbmb  kqwsxvbmb  kqwsxvbmb kqwsxvbmb kqwsxvbmb kqwsxvbmb

In de zes vestigingen van 

Bibliotheek Gooi en meer 

staan Joris’ Kerstbomen. 

Iedereen is van harte uitge-

nodigd om een mooie kerst-

gedachte in de boom te han-

gen. 

De opzet is hetzelfde als het 

televisieprogramma. De bi-

bliotheekbezoeker krijgt de 

mogelijkheid om een mooie 

kerstgedachte voor iemand in 

de kerstboom te hangen. Bij-

voorbeeld door een reddende 

engel te bedanken, sorry tegen 

iemand te zeggen of een hech-

te vriendschap kunt bezingen. 

In de bibliotheek wordt aan de 

bezoekers de vraag gesteld, net 

als presentator Joris Linssen: 

Voor wie heb jij een kerstge-

dachte?  Het tv -programma 

Joris’ Kerstboom laat mensen 

stilstaan bij een bijzondere le-

vensgebeurtenis en biedt een 

plek om bijzondere verhalen 

te delen. 

Er staat een tafel bij de boom 

met knutselspullen. Iedereen 

mag aanschuiven om elkaar 

een verhaal te vertellen. Héél 

bijzondere verhalen kunnen, 

nadat toestemming is ge-

vraagd, doorgestuurd worden 

aan de redactie van het tv- 

programma. Wie weet brengt 

presentator Joris Linsen dan 

zelf een bezoek aan de biblio-

theek. Kom langs, schuif aan 

en deel jouw kerstgedachte in 

de bibliotheek.

Joris’ kerstboom wordt uitge-

zonden op 24 december op 

NPO2.

Kom je ook iets maken en 

ophangen in de boom van de 

bieb in Loosdrecht? 

Tjalk 41; 035- 582 5488.  

Hang een mooie kerstge-
dachte in de boom

Stichting SLOEP organiseert 

op Kerstavond 24 december 

vanaf 23.00 uur een fantastisch 

moment voor Loosdrechters 

om warmte en liefde te delen 

met een goed gesprek, een lek-

ker glaasje en om elkaar fijne 

feestdagen te wensen. Ingredi-

enten: het Snowe-koor, kerst-

bomen, lichtjes, warme choco-

mel, glühwein en houtvuurtjes.

Het jeugdkoor Snowe zal een 

muziekprogramma verzor-

gen van 23.00 tot 00.00 uur. 

De koorleden zullen een vari-

atie aan liederen laten horen, 

waaronder vele bekende mee-

zingers. U wordt van harte uit-

genodigd enthousiast uw stem 

te laten klinken. Het zal er ge-

zellig uitzien op het verlichte 

Lindeplein, waar u eventueel 

ook kunt schuilen in een tentje 

tegen de winterse weersele-

menten.

Makelaar Veerman zorgt voor 

warme chocomel, Jumbo van 

de Bunt voor wat lekkers, Kwe-

kerij Ome Joop voor de kerst-

bomen en Stichting SLOEP 

voor een glaasje glühwein en 

een warm vuurtje.

Stichting SLOEP nodigt u van 

harte uit voor dit sfeervolle sa-

menzijn op het verlichte Linde-

plein.

‘Komt allen tesamen’ 
op het Lindeplein

Dumpzone op GooiTV
De film ‘Dumpzone, de promovendus’ van filmer Herman Ram-

mers die zich grotendeels in Loosdrecht en op de plassen afspeelt, 

wordt tijdens de kerstvakantie door GooiTV uitgezonden. Op 

27 en 28 december en op 3 en 4 januari. Onder grote belangstel-

ling ging de film, waar 5 jaar aan gewerkt werd, op 25 november 

in première. Met veel bekende Loosdrechters en op herkenbare 

plekken ontwikkelt zich een spannend verhaal. Op 1 en 2 januari 

herhaalt GooiTV het eerste deel ‘Dumpzone’ dat 10 jaar geleden 

uitkwam. Zie: www.gooitv.nl (ook op YouTube).  
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om dit enerverende spel te komen bekij-

ken. Een mooie opvoering van Doek! Van 

Maria Goos. 

KORTENHOEF- In het prachtige Oude 

Kerkje te Kortenhoef was het druk. 

Verwachtingsvol naar wat komen 

ging had iedereen een plaats weten 

te vinden. Het was donderdagavond 

en tijd voor: Doek!

Het licht werd gedimd waarna spelers 

Lilian Korzilius en Rocco van Loe-

nen juist oplichtten. Het was meteen 

raak. Een pakkende dialoog tussen 

een acteur (Richard) en een actrice 

die aan het oefenen waren. Hij vond 

haar eigenlijk maar niks, drijft haar 

tot wanhoop tot ze vertrekt. Daarmee 

komt de plaats vrij voor zijn favoriete 

actrice (Lies) met wie hij vroeger lang 

en veel had gespeeld. Een liefdesver-

haal ontvouwt zich. Zij gaf ooit het 

theater op voor hem, maar vertrekt op 

een gegeven moment toch met haar 

gynaecoloog naar Zuid-Frankrijk. 

Lies is nooit uit Richards hart verdwe-

nen. Hij wil voelbaar een hereniging 

die langer duurt en verder gaat dan de 

hernieuwde samenwerking.

Zowel Lilian als Rocco spelen in feite 

vier rollen. De twee toen en de twee 

nu, de twee karakters uit het stuk dat 

ze oefenen en beide een extra rol. Lili-

an speelt de weggepeste actrice uit het 

begin en Rocco vertolkt de gynaeco-

loog. De switches die Lilian en Rocco 

maken gaan gesmeerd en schijnbaar 

moeiteloos. De schakelingen wor-

den voor het publiek herkenbaar ge-

maakt door de inzet van het licht in 

de kerk. Het samen spelen en conti-

nue in dialoog zijn met elkaar plus het 

vele wisselen tussen de rollen, is een 

hoogwaardige prestatie. Het is ner-

gens verwarrend, zeer geloofwaardig 

en beide karakters blijven overeind. 

Geen winnaars, behalve natuurlijk de-

genen die de moeite hadden genomen 

Hoge verwachtingen voor Doek! waargemaakt

Theater DOOR: NIELS VAN DER HORST

KORTENHOEF- Dinsdag-

morgen 12 december om 6 uur 

ging het co alarm af in een van 

de koelcellen van Albert Heijn 

aan de Meenthof. Hierop werd 

de brandweer gealarmeerd. Na 

meting werden er geen gevaar-

lijke waarde gemeten. Later 

constateerde een monteur een 

klein lek, dat niet de waarde 

had dat het gevaarlijk was voor 

de gezondheid.

Rond half 12 is er gebeld voor 

een ree in het water op de 

ijsbaan in Kortenhoef. Het 

beestje dacht te gaan schaat-

sen, maar de sneeuwmassa 

hield hem niet. In eigen kracht 

kwam hij de kant niet mee op. 

Twee brandweerlieden gingen 

te water om het beestje te hel-

pen. Nadat ze hem op de kant 

hadden, is hij direct in folie en 

warme doeken gewikkeld om 

de temperatuur weer op peil 

te brengen. Hierna is hij over-

gedragen aan de boswachter 

die ’s middags via social me-

dia liet weten: “Na een uurtje 

in dekens in de werkschuur 

van Natuurmonumenten was 

het beestje weer sterk genoeg 

en sprong huppelend het bos 

weer in!” 

Een half uur na het alarm voor 

de ree kwam er nog een mel-

ding binnen van stank/hinder 

lucht aan de Herenweg in An-

keveen. Onze collega’s uit de 

buurtposten hebben deze mel-

ding opgepakt. 

De Brandweerpost ’s-Grave-

land wenst u en de uwen goede 

feestdagen toe.

Foto: Miché Media

Post ’s-Graveland

Nieuws brandweer
Alles wat een kerstmarkt 

hoort te bieden was afgelo-

pen weekend te vinden in en 

om restaurant Fly-Inn. Voor 

het derde jaar op rij werd het 

terrein bij het vliegveld twee 

dagen lang met lichtjes en 

vuren verlicht. De vijfentwin-

tig kraampjes verleidden de 

bezoekers met uiteenlopen-

de kerst gerelateerde artike-

len, snuisterijen en lekker-

nijen zoals poffertjes, falafels 

en glühwein. 

Door: Patricia IJsbrandy

Meerdere standhouders maak-

ten hun waren zelf. Zoals de 

ambachtelijke worsten van 

Luigi die door zijn vrouw wor-

den gemaakt met smaken als 

Italiaanse kruiden of knoflook. 

Maar ook (kerst)decoraties 

voor in huis en in de kerst-

boom, warme shawls en mut-

sen, taarten en hangers met 

voeder voor de vogeltjes. Frida 

Bakker had een prachtig inge-

richte kraam met bloemwerken 

en kerstkransen “Ik heb best 

leuk verkocht. De onderlinge 

sfeer met de kraamhouders 

is gewoon collegiaal en gezel-

lig en dat straalt de markt ook 

uit.” Jeannette Schipper liet de 

mensen kennismaken met de 

nieuwste rage ‘Diamond Pain-

ting’, een uitdagende tijdsbeste-

ding voor de winterse donkere 

dagen. “Het is erg verslavend 

en rustgevend”, zegt Jeannette.

Binnen zat het restaurant bom-

vol met muziekliefhebbers die 

genoten van optredens van 

twee swingende jazzbands 

waaronder The New Orleans 

JazzBand en Sax-On-Tour van 

Ben Wissink, zij speelden voor 

het KiKa -fonds. Met het optre-

den van het Snowe koor kwam 

iedereen helemaal in opper-

beste kerststemming. De jon-

gens en meisjes van het koor 

werden er extra voor geroemd 

en bedankt. Ondertussen bleef 

bij de buiten spelende kinderen 

het grote speeltoestel, waarop 

geklauterd, geschommeld en 

gegleden kan worden, favoriet. 

Maar die staat er dan ook ge-

woon het hele jaar. 

Dik tevreden

De organisatie was dik tevre-

den met het aantal bezoekers, 

daarentegen lieten de stand-

houders over het algemeen ge-

nomen toch weten opgelucht 

te zijn met de gezellige drukte 

op zondag na een ietwat te-

leurstellende zaterdag. Orga-

nisator Ruud van der Hoeven; 

“Ik moet eigenlijk in januari al 

beginnen met de verhuur van 

de stands om het nog voller te 

krijgen. De opstelling van de 

kraampjes maakt deze markt 

heel knus. Doordat er hier vol-

doende parkeerruimte is en de 

toegang gratis, komen de men-

sen vanuit de wijde omgeving. 

Maar ook wandelaars met de 

hond komen spontaan op de 

gezelligheid af. De samenwer-

king met de uitbaters van res-

taurant Fly-Inn, Freek Snels en 

zijn vrouw, is top en daarom 

weten we elke keer toch weer 

iets leuks neer te zetten. Ik heb 

meerdere kerstmarkten in de 

omgeving bezocht maar deze 

is toch wel érg gezellig, al zeg ik 

het zelf. Het krijgt steeds meer 

bekendheid en volgend jaar is 

ie hier gewoon weer. Nu eerst 

maar genieten van deze feest-

dagen.”

Tweedaagse kerstmarkt 
Fly-Inn was gezellig
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Wij wensen u prettige feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar

Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg

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

P. de Hooghlaan 19, Nederhorst den Berg

Op 5 min. loopafstand van het centrum staat deze aantrek-

kelijke, recent gemoderniseerde middenwoning met terras-

overkapping, st. berging en achterom.  Vanuit de woonka-

mer heeft  u een doorkijk op het J. Vermeerhof. Woonopp. 

ca. 115 m2, perceelsopp. 156 m2. De woning is instapklaar, u 

hoeft  alleen de verhuisdozen uit te pakken!

Vraagprijs € 287.500 k.k. 

NIEUW

SKI-HUT
27, 28, 29, 30 december

3, 4, 5, 6, 7 januari
* après ski sfeer & muziek * glühwein * winterpatio *

* Alpenspecials: kaasfondue, schnitzel, pizza, pasta…
en… ossenhaas pannetje!

Oja, kom vooral in skikleding of met ski’s en krijg een verrassing!

!! reserveren = slim !!

Kerstbomen ophalen op 
vrijdagen 5 en 12 januari
Tomingroep (de sociale 

werkvoorziening) en GAD 

(de afvalinzamelaar) gaan 

samen zorgen voor extra 

werkgelegenheid voor men-

sen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. 

Ze hebben een samenwer-

kingsovereenkomst getekend 

waar de inwoners in de regio 

meteen in januari het resul-

taat gaan zien: medewerkers 

van Tomin Groen gaan in de 

hele Gooi en Vechtstreek de 

kerstbomen van de straat ha-

len. Waar voorgaande jaren de 

wagens van de GAD op pad 

gingen, rijden nu wagens van 

Tomingroep door de straten.  

Deze eerste klus levert be-

hoorlijk wat mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt 

(tijdelijk) werk op. Vorig 

jaar heeft de GAD voor bijna 

200.000 kilo aan kerstbomen 

opgehaald. Ervan uitgaande 

dat een gemiddelde boom 

150-175 cm lang is en zo’n 10 

kilo weegt, hebben we het over 

een slordige 20.000 kerstbo-

men. 

Vanaf 2 januari rijden mede-

werkers van Tomin Groen de 

regio door om de kerstbomen 

op te halen.  Hun wagens zijn 

uitgerust met een versnip-

peraar die de bomen direct 

versnippert. De snippers wor-

den gebruikt als compost en 

bodembedekker en er wordt 

biomassa van gemaakt. Al-

leen kerstbomen kunnen door 

de versnipperaar, dus de ver-

siering, pot of houten kruis 

moeten er afgehaald zijn. 

Ook kunstkerstbomen nemen 

de medewerkers van Tomin 

Groen uiteraard niet mee. De 

kerstbomen opgehaald: Hil-

versum (alleen Kerkelanden), 

Weesp en Wijdemeren: vrij-

dag 5 en 12 januari

Als uw kerstboom om half 

acht ’s ochtends op de juiste 

datum klaarligt, zorgt Tomin 

Groen dat de boom meegaat. 



Weekblad Wijdemeren  25Woensdag  december 

Neb, bescherming
Heerlijk zo’n n after-Sint before-kerst-

mis decemberzondag, weggedoken op 

de bank met een boek en een sudoku 

puzzeltje. Buiten stuift de sneeuw met 

dikke vlokken tegen de ramen. Sky-

Radio aan met de meest populaire afge-

zaagde X-mas songs, tot je dat ontzet-

tend zat wordt. En verlangt naar echte 

muziek, van onze gemiddelde Neder-

lander Frans Bauer of toch maar het Sta-

bat-Mater van Pergolesi. Het voelt effe 

lekker, het lijkt overal wel vrede. Mijn 

boek vertelt een verhaal over een vrouw 

uit het stenentijdperk die alleen moet 

overleven in een wilde ruige gevaarlijke 

omgeving. Net toen ik met mijn benen 

op de bank mijn tweede koekje naar 

binnen propte, las ik dat ze die dag niet 

te eten had, want de kou met daarbij de 

zware sneeuwstorm was te hevig om uit 

haar grot te gaan. Ik slikte het koekje 

maar snel door. Zij moet zichzelf be-

schermen tegen allerlei gevaren. Niet 

doodgaan van de honger is haar eerste 

prioriteit. Daarnaast liggen problemen 

met ziekten, andere wilden en verscheu-

rende dieren op de loer. Dat maakte 

voor mensen uit het oertijd bescher-

mingsmaatregelen van levensbelang. 

Vanzelf schoot mijn gedachten naar de 

huidige beschermers van het in grote 

gevaar verkerende Nederland, althans 

volgens beide heren de verdedigers van 

het Christelijk Joodse gedachten goed. 

Want dan kom je bij Geert Wilders en 

Thierry Baudet die hel en verdoemenis 

prediken, aan het juiste beschermende 

loket. Geert kondigt aan dat de PVV on-

der de nieuwe leider Geza Hegedus mee 

gaat doen aan de gemeenteraadsver-

kiezingen van de gemeente Rotterdam. 

Want het is ontzettend slecht gesteld in 

Rotterdam. De islam heerst in Rotter-

dam en dat moet tegengegaan worden 

volgens Geert. Even voorbijgaand aan 

een burgemeester van Rotterdam met 

Marokkaanse roots die door een meer-

derheid van de Rotterdammers heel erg 

gewaardeerd wordt. Nee Rotterdam kan 

veel beter geleid worden door de nieuwe 

leider van de PVV. Een dag later werd 

Geza al weer afgevoerd door Geert, om-

dat  hij niet wist dat zijn nieuwe PVV-

voorman niets gelooft van de vernieti-

ging van zes miljoen joden door nazi’s. 

Voor wie moeten wij nu beschermd 

worden, vraag ik me dan af.

slotsom@ziggo.nl 

Sport

Het is Nederhorst niet gelukt om 

met een overwinning het jaar af te 

sluiten. Sporting ’70 werd met 1-2 

de gelukkige winnaar in een wed-

strijd die de Bergers voor de pauze 

hadden moeten beslissen. 

Na de voorsprong bij rust via Luuk van 

Huisstede kwam de ploeg uit Utrecht 

scherp uit de kleedkamer. Via een 

prachtig afstandsschot en een kopbal 

uit een vrije trap pakten de gasten de 

overwinning waar een gelijkspel een 

meer dan terechte uitslag zou zijn ge-

weest.

Nederhorst- 2 verder 

in het bekertoernooi

Door met maar liefst  4-7 te winnen 

in de wedstrijd tegen NVC- 3 bekert 

het tweede verder en gaat op voor de 

3e ronde. Benieuwd wie dan de tegen-

stander wordt.

Nederhorst 3 verloor in Amsterdam 

nipt met 2-1 van AFC en het 4e boekte 

zijn eerste overwinning door Batavia 

met 5-1 naar huis te sturen.

Cadeau voor jubilerende 

vereniging

Na afloop van de wedstrijd van Ne-

derhorst -1 heeft het Stichtingsbe-

stuur zijn cadeau overhandigd aan 

de dit jaar 50- jarige vereniging. Een 

fraai kunstwerk gemaakt door Joost 

Zwagerman symboliserend ‘Samen-

werking’ werd onthuld en heeft een 

prachtige plek op het terras van de tri-

bune gekregen.

Jeugd

Ondanks het weer van de afgelopen 

week werden er nog enkele jeugd-

wedstrijden gespeeld. Zo wonnen de 

JO17-1 bij Hercules met 3-4 en de 

JO15-2 pakte een fraaie 0-4 overwin-

ning bij FC Aalsmeer. Ook bij de jong-

ste jeugd nog twee wedstrijden. JO8-1 

verloren nipt met 4-3 van Abcoude 

waar JO8-2 Victoria met 5-2 versloe-

gen. JO9-2 zagen Altius JO9-2 met 0-3 

naar huis gaan. 

Beker

JO15-1 gingen op strafschoppen door 

in de beker na een spannend duel te-

gen Hertha dat in 3-3 eindigde.

Nieuwjaarsreceptie

Op zondag 7 januari wordt vanaf 

15.00 uur de nieuwjaarsreceptie ge-

houden. Iedereen wordt hiervoor van 

harte uitgenodigd. Voorafgaand zal 

er een onderling toernooi worden ge-

houden voor alle senioren en JO19.

Info

Voor meer info, verslagen e.d. 

www.vvnederhorst.org of facebook.

Voetballen in Nederhorst 

Verlies laatste wedstrijd in 2017

WIJDEMEREN - Lotenverkopers 

van de Grote Clubactie zijn ook dit 

jaar weer fanatiek aan de slag ge-

gaan voor hun sport-, cultuur- of 

hobbyvereniging. De opbrengst in 

Wijdemeren is totaal  € 16.939,40. 

Gezamenlijk is er 8,9 miljoen euro 

opgehaald met 5.500 deelnemende 

verenigingen. Zo’n 225.000 leden gin-

gen de straat op om loten te verkopen 

voor hun club. Gezamenlijk verkoch-

ten zij bijna 3 miljoen loten. In de af-

gelopen drie jaar is de opbrengst uit 

de Grote Clubactie per club gestegen 

met gemiddeld 22%. Hieruit blijkt dat 

de Grote Clubactie voor verenigingen 

relevanter is dan ooit. 

Wijdemeren

Dit jaar deden in Wijdemeren de vol-

gende verenigingen mee: Gooise Wie-

lerclub De Adelaar: € 208,80; Algeme-

ne Gymnastiekvereniging Nederhorst 

den Berg: € 640,80; Voetbal Vereni-

ging Nederhorst; € 1.773,60; Judoclub 

Nederhorst: € 578,40; voetbalclub SV 

Loosdrecht: € 5.066,40; Gymnastiek-

vereniging NILO: € 1.240,80; Tennis-

vereniging De Rading: € 362,40; voet-

balclub SV ’s-Graveland: € 4.747,20; 

Handbal ASV: € 1.159,20; voetbal ASV 

‘65: € 441,60; zangvereniging ’t KOOR: 

€ 720,00. 

Veel verenigingen in Nederland zijn 

afhankelijk van sponsoring en andere 

initiatieven voor extra financiële mid-

delen. Er is geld nodig om te kunnen 

groeien en goede faciliteiten aan leden 

te kunnen bieden. De Grote Clubactie 

speelt hierin een grote rol. Maar liefst 

80% van de opbrengst van de loten gaat 

direct naar de verenigingen. De hoofd-

prijs van de Grote Clubactie bedraagt 

€ 100.000,-. Mensen die dit jaar een lot 

hebben gekocht, kunnen hun lot chec-

ken via een Lotchecker.

Bijna 17.000 euro opbrengst 
met Grote Clubactie

WIJDEMEREN- De jaarlijkse Rotary 

houtverkoop voor verenigingen en 

clubs in Wijdemeren gaat weer van 

start.

Rotary Club Wijdemeren verkoopt 

ook dit jaar weer openhaardhout om 

verenigingen en clubs te ondersteu-

nen. Het is onderhand een traditie aan 

het worden: Mooi Wijdemeers haard-

hout wordt door onze leden voor u 

in handige zakken verpakt zodat het 

kant en klaar is voor de verkoop, ver-

voer naar uw huis en uw open haard 

of allesbrander..

Uit de opbrengst van deze houtver-

koop geven we jaarlijks drie lokale 

clubs of organisaties een bijdrage van 

250 euro voor een maatschappelijke 

of sportieve activiteit die zonder dit 

geldelijke steuntje niet mogelijk zou 

zijn. U een warm huis, zij een warme 

helpende hand.

Aanmelden

Daarom worden verenigingen en clubs 

nu ook opgeroepen zich te melden op 

hout@rotarywijdemeren.nl waarin zij 

aangeven waarom zij in aanmerking 

willen komen voor een geldelijke bij-

drage en aan welke activiteit de 250 

euro gaat worden besteed. Doet u mee 

? Koop deze zakken hout en 

steun een goed doel. Dat geeft 

warmte in huis en in uw hart! 

U steunt dit lokale initiatief al 

voor € 6,--.per zak. Neemt u 10 

zakken af, dan brengen wij het 

hout gratis zo snel mogelijk bij 

u thuis (binnen de gemeente 

Wijdemeren). 

U kunt het hout met een e-mail be-

stellen op hout@rotarywijdemeren.nl. 

Geef het aantal zakken op dat u wenst, 

uw adres en telefoonnummer en wij 

zorgen voor de rest.

U maakt het verschil. Een goed doel = 

een warm gevoel.

Een warm gebaar voor een warme winter
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Nederhorst on Ice

Het is BINGO! bij Nederhorst on Ice

Openingstijden
wo. 20-12 14.30-18.00 uur

do. 21-12 14.30-17.00 uur

vrij. 22-12 14.30-23.00 uur

za. 23-12  10.00-23.00 uur

zo. 24-12  12.00-17.00 uur 

ma. 25-12 12.00-17.00 uur

di. 26-12  12.00-17.00 uur

wo. 27-12 10.00-18.00 uur

do. 28-12 10.00-17.00 uur

vrij. 29-12 10.00-23.00 uur

za.  30-12 10.00-23.00 uur

zo. 31-12 12.00-17.00 uur 

ma.  01-01 12.00-19.00 uur

di. 02-01 10.00-21.00 uur

wo. 03-01 10.00-18.00 uur

do. 04-01 10.00-17.00 uur

vrij. 05-01 10.00-23.00 uur

Ouderendiner
Volgens veel ouderen, kijken ze er het 

hele jaar naar uit; Het kerstdiner georga-

niseerd door de IJsclub Nederhorst i.s.m. 

natuurlijk heel veel vrijwilligers; de kin-

deren van de Jozefschool, de vrijwilligers 

van de IJsclub en natuurlijk de verzor-

genden van Amaris,  die ook kosteloos de 

ouderen, brengen en begeleiden tijdens 

dit kerstdiner.

Wij blijven altijd op zoek naar enthou- 

siaste nieuwe vrijwilligers! Aanmelden  

kan via info@ijsclubnederhorst.nl

do. 21/28 december 
Curling  19.00 uur

Wij wensen u fijne kerstdagen en een gelukkig 2018!

Kom je ook in  
de kerstvakantie 

schaatsen?

10
 jaar

K j k i

10
ja

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

ma. 25 dec. en di. 26 dec. 
ma. 31 dec. en di. 1 januari

Aangepaste tijden!

8!
BBlijk

vr. 22 december  
Bergse winterspelen  19.00 uur
Muziekbingo  20.00 uur

za. 23 december  Garnituuruur  17.00 uur
 Disco-on-Ice  19.00 uur

zo. 24 december  Kerstman on Ice  14.30 uur 

NEDERHORST DEN BERG-  De 50+ers

waren afgelopen vrijdagmiddag ge- 

concentreerd in de Bergstube bij 

Nederhorst on Ice. De immens popu-

laire BINGO! was er weer. Een liedje 

zingen bij een valse BINGO! zorgde 

ervoor dat er weinig tot geen valse 

BINGO’s! waren. De eerste kinder-

BINGO is ook goed bezocht, de jarige 

ijsclub trakteerde de kinderen op een 

lekker broodje knakworst en drinken 

en ze konden hierna meedoen met 

de Bergse Winterspelen competitie.  

Curling

De curling baan lag er perfect bij en 

was spiegelglad. Het was even wen-

nen voor de teams om de juiste snel-

heid in de stenen te krijgen. De eerste 

3 rondes zijn gespeeld en er gaan nu 

6 teams aan de leiding met ieder 17 

punten t.w. IJsclub Kortenhoef, Poar 

neem’n, Het 4e, The Goodwans, The 

Sweeping Beauties en Curl Jam. Het 

hele veld ligt aardig dicht bij elkaar 

dus er kan nog van alles gebeuren. 

De poules worden namelijk opnieuw 

ingedeeld waarbij de eerste 15 teams 

en de laatste 15 teams in een nieuwe 

poule terecht komen. Hierdoor is er 

de laatste weken nog van alles moge-

lijk. A.s. donderdagavond bent u vanaf 

19.30 uur van harte welkom om de 

teams aan te moedigen.

 

Aangepaste openingstijden

We hebben op de zondag, maandag en 

de dinsdag aangepaste openingstijden. 

Vanwege resp. kerstavond en 1e en 2e 

kerstdag. Rond oud en nieuw zijn er 

ook andere openingstijden. Kijk hier-

voor op www.nederhorstonice.nl.

Kerstvakantie

Maandag 26-12 begint  de kerstvakan-

tie de “gewone dagen” zijn we dus al 

vanaf 10.00 uur open. Volgende week 

komt dit blad niet uit, dus een dubbele 

agenda.

Kerstman op bezoek

Op zondagmiddag 24 december komt  

de kerstman op bezoek op het ijs, met 

zijn slede én overheerlijke koekjes; Er 

kunnen foto’s gemaakt worden.

wo. 20 december Ouderendiner  14.00 uur
 IJshockey-clinic  19.00 uur
 

Sport
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ANKEVEEN- Het onderhoud van de 

natuurgrasvelden van ASV ’65 moet 

je in tweeën delen: groot onder-

houd wordt gedaan door gemeente 

/loonbedrijf o.a. maaien, beluchten, 

prikken, inzaaien. Daarnaast is re-

gulier onderhoud dat wordt gedaan 

door de vereniging zelf. Door dit zelf 

te doen verdient de club een korting 

op de huurprijs.

Dit onderhoud wordt gedaan door het 

onderhoudsteam. De taken zijn o.a. 

snoeien, onkruid bestrijden, belijning, 

velden beregenen en vlak rollen. Om 

de beregeningshaspels uit te rollen ge-

bruikten de onderhoudsmensen hun 

privé auto’s. Daar wilden zij graag 

van af. Tijdens een gesprek met 

Hans Pos kwam dit ter sprake en 

op dat moment stond er een golf-

wagen voor onze neus. Ze vertel-

den Hans dat ze een golfwagen 

zoeken om de rol  te trekken en 

de haspels uit rijden, waarop Hans 

meteen enthousiast reageerde en 

zei: “Dat ga ik regelen.” Hans is er 

na een gesprek met DBS- maaitechniek 

op de Cannenburgerweg uitgekomen. 

Vier weken later heeft ASV ’65 een 

prachtige golfwagen ter beschikking. 

Ineke, Theo, Jan, Piet, Harry en Wim 

van het onderhoudsteam willen deze 

twee sponsors van harte bedanken 

voor deze fantastische ondersteuning.  

DSB maaitechniek;  Dbsmaaitechniek.

nl; www.detuinmachine.nl. En P.S.H. 

namens A.S.V. ’65 van harte bedankt.

Onderhoudsteam ASV in zijn nopjes 
met nieuwe golfkar

Nieuws Club 4711
Uitslag + stand herfst-
competitie biljarten
Zaterdag 16 dec.: M. 

Zieleman (17 pt.), Mw. 

D. Giavarra (11 pt.), M. 

v.d. Velden (10 pt.), J. van Wijnen (7 

pt.), W. Clements (6 pt.), K. Jacobs (6 

pt.), M. Verlaan (6 pt.)

Stand aan kop: M. v.d. Velden 7-65, M. 

Zieleman 7-65, J. van Wijnen 7-53

Uitslag + stand onderlinge competitie 
BV Overmeer
Donderdag 14 dec.: M. v.d. Velden - T. 

Otten 0-2, W. Lam - R. Korteling 0-3, 

W. Clements - M. Verlaan 3-0, P. van ‘t 

Klooster - T. Otten 0-2

Stand aan kop: T. Otten 11-21, P. van ‘t 

Klooster 11-19, M. v.d. Velden 11-17

Programma
Donderdag 21 dec. 19.30 uur: onder-

linge competitie BV Overmeer, zater-

dag 23 dec. 16.00 uur: slotronde herfst-

competitie biljarten, donderdag 28 dec. 

19.30 uur: onderlinge competitie BV 

Overmeer, zaterdag 30 dec. 16.00 uur: 

maandtoernooi biljarten, vrijdag 5 jan. 

17.00 uur: Nieuwjaarsborrel.

Openingstijden bar (voor iedereen, 
dus ook voor niet-leden) + contactge-
gevens
Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur, Overmeerseweg 5a Nederhorst den 

Berg, tel. 06.20.40.80.58

 

KORTENHOEF- Terwijl de leraren 

van de Wijdemeerse basisscholen 

druk bezig waren met staken, waren 

er diverse initiatieven om de kinde-

ren toch sportief actief te houden. 

Bij Nederhorst on Ice konden de 

kinderen lekker schaatsen in de gi-

gantische IJshal. In de Kortenhoefse 

sporthal De Fuik had gymnastiek-

vereniging ODIS een Beweegplein 

op poten gezet. Ruim 90 kinderen 

deden enthousiast mee. 

Corrie Haselager en Monique Plooij, 

bestuursleden van ODIS, glunderen 

van oor tot oor. “Zoveel belangstelling 

in korte tijd. Echt boven verwachting” 

vertelt voorzitter Corrie. Terwijl pen-

ningmeester Monique wijst op de hulp 

van diverse vrijwilligers en op de flesjes 

water, gesponsord door Passie Passie 

en Adviesbureau Plooij. Want alleen 

van die 5 euro entree voor een och-

tend sporten kan het niet. Gelukkig liet 

sporthalbeheerder Dirk van den Broek 

zich ook van zijn goede kant zien door 

zijn loyale medewerking. Maar de man 

om wie het allemaal draait, is de jonge 

sportondernemer Pascal Kempers die 

van zijn passie voor bewegen ook zijn 

werk heeft gemaakt. Hij is medeven-

noot van Beweegpower dat innovatieve 

sportmaterialen en diensten aanbiedt 

die alle kinderen uitdaagt om te be-

wegen. Daarnaast wil Pascal met Pas-

sie Passie zijn gedrevenheid voor vrij 

sporten uitdragen.

“Kijk, het belangrijkste is dat kinderen 

vrij kunnen zijn. Laat ze maar rennen. 

De materialen moeten hen uitdagen. 

Er zijn nauwelijks regels, alleen letten 

we natuurlijk op de veiligheid. Dik en 

dun, geoefend of stijf, iedereen kan 

meedoen” vertelt Pascal. 

En inderdaad, de kinderen tussen 4 en 

12 jaar, vliegen door de zaal. Ze zwaai-

en aan de touwen, glijden van banken, 

klimmen op toestellen, balanceren 

over evenwichtsbalken, huppelen over 

pylonen, hangen aan wandrekken, 

maken een koprol op de dikke mat en 

duikelen over rekstokken. Nieuw zijn 

de beweegtegels waar Freek net zijn re-

Vol ODIS- Beweegplein op stakingsdag

Het jaar 2017 zit er bijna op en we 

gaan richting de feestdagen. Dat 

betekent tevens dat het competi-

tievoetbal even niet op de agenda 

staat. Toch is er nog voldoende te 

beleven de komende weken.

Tweede kerstdag: Kerstloop

Op dinsdag 26 december staat de 

Kerstloop als sportief intermezzo op de 

agenda. Start en finish is op ons sport-

complex, alwaar ook gebruikt gemaakt 

kan worden van de ruime kleedaccom-

modatie en douches. Inschrijven kan 

vanaf 9.30 uur en het startschot klinkt 

om 10.30 uur. Kort daarna zal de jeugd 

tot en met 12 jaar van start gaan voor 

hun loopje over ruim 2 kilometer.

Klaverjasmarathon

Op de eerste zaterdag van het nieuwe 

jaar zullen aan ongeveer 20 tafels vier 

personen plaatsnemen die de uitdaging 

aangaan om van 10.00 uur ’s morgens 

tot 22.00 uur ’s avonds te klaverjassen. 

Voor wie zich nog op wil geven: info@

svsgraveland.

35+ sluit af met overwinning

De oude beloften kwamen afgelopen 

weekend als enige in actie op het voet-

balveld. Behalve het 3e en de selectie 

die op zondag wel trainden, was het 

dus rustig op de velden. 35+ moest 

uit naar Nieuw Utrecht en het won in 

een doelpuntrijke wedstrijd met 5-7 en 

vindt zichzelf terug op een meer dan 

acceptabele 6e plaats op de ranglijst.

Zaalvoetbal in de Fuik

Op donderdag 28, zaterdag 30 en zon-

dag 31 december hebben we voor alle 

jeugdteams Sporthal de Fuik gereser-

veerd. Drie dagen lang zaalvoetbal van 

’s morgens 10.00 uur tot ’s avonds 17.00 

uur.

Grote Clubactie

De uitslag van de Grote Clubactie 

2017 is bekend. Via https://lotchecker.

clubactie.nl/ kunt u checken of u in 

de prijzen bent gevallen. Voor de ver-

eniging is de actie een succes geweest. 

Wij bedanken hiervoor alle kopers en 

verkopers!

Voetballen in ’s-Graveland 

De voetbalclub wenst u fijne feestdagen

cord van 159 stappen in een halve minuut 

moet inleveren bij Laura, die haalt wel 172 

keer. Of die hele lichte kunststofmatjes in 

geel of oranje die je met twee vingers kunt 

optillen. Daar kun je heerlijk induiken, 

mee stoeien of stapelen. ‘Stapulluh’ zoals 

Pascal het noemt. Sommige kinderen doen 

gewoon tikkertje of verstoppertje. Of gaan 

aan een tafel kleurplaten invullen. Alles 

mag. Halverwege kiest Pascal een moment 

dat kinderen sneeuwballen mogen gooien. 

Niet buiten met ijsballen, maar binnen met 

dezelfde zachte kunststofballen (polyster-

schuim). Het wordt een gekkenhuis. “Ja, 

dit is bijna ideaal. Dat zou vaker moeten” 

beamen Monique en Corrie “alleen, het is 

zo moeilijk om in te plannen.”

Sport DOOR: HERMAN STUIJVER

Ineke met hondje Cooper, Theo, 

Jan, Piet, Harry en Wim
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KORTENHOEF – De jaarlijkse ten-

toonstelling van postduivenvereni-

ging de Plassenjagers bracht afge-

lopen weekend geen grote verras-

singen. Na het keuren van ongeveer 

125 duiven, waren de prijswinnaars 

bekende kampioenen van weleer. 

Afkomst verloochent zich niet.

Zaterdag 16 december hadden de leden 

van PV de Plassenjagers hun mooiste 

duiven ingebracht die keurmeester H. 

Bransen uit Putten aan een kritische 

blik onderwierp. Hoe was de kopvorm 

en de ligging van de ogen? Wat was de 

kwaliteit van de vleugels en de veren? 

En welk oordeel kreeg de conditie en 

algehele indruk? Allemaal facetten die 

die de keurmeester zorgvuldig bekeek 

terwijl hij de duiven een voor een in 

de hand nam. De kwaliteit vond hij ge-

middeld goed, het viel hem niet tegen.

Doffers en duivinnen

Voorzitter Ad Brandsen had zondag de 

eer om de prijzen aan de winnaars uit te 

reiken. De duif met de meeste punten, 

de schoonste van de tentoonstelling, 

was ingebracht door Dennis Heiwegen. 

Zowel in de categorie voor oude als 

jonge doffer eindigde hij bovenaan. Bij 

de oude doffers (mannetjes duiven ou-

der dan 1 jaar) werd Dennis op de voet 

gevolgd door Peter Bleesing en Wim 

van Rijn. Bij de jonge doffers (jonger 

dan 1 jaar) bezette Barbara v.d. Hoek 

de tweede plek en werd Daan Buiten-

huis derde. In de klasse jonge duivin 

ging de eerste prijs naar Rob v.d. Hoek, 

die net wat meer punten had dan Pe-

ter Bleesing en Barbara v.d. Hoek. Pe-

ter Bleesing ging er vandoor met de 1e 

prijs voor oude duivin (2e Hans Nielen 

en 3e Ad Brandsen). Hij won ook het 

onderdeel schoonste viertal, bestaande 

uit twee doffers en twee duivinnen, en 

liet daarbij Dennis Heiwegen en Jan 

Reichholdt achter zich. Speciaal voor 

mensen van buiten de vereniging was 

de categorie tweetal jonge duiven, waar 

drie dames een prijs ontvingen: Astrid 

Goedemans (1), Ria de Gooyer (2) en 

Freja Klaver (3).

De clubkas spekken

Alle prijswinnaars kwamen voorbij op 

het digitale scherm aan de wand van 

het verenigingsgebouw. De eigentijdse 

hightech presentatie toonde ook de 

trouwe sponsors, want voor het voor-

bestaan van de club is wat extra geld 

broodnodig. Daarom stond er ’s mid-

dags ook een loterij op het programma 

en de verkoop van bonnen. Zo’n 40 te-

goedbonnen voor een jonge duif waren 

beschikbaar gesteld door regionale en 

landelijke toppers. Het ging om ‘speen-

rijpe duiven’ legde Ad Brandsen uit. 

“Van maximaal 26 dagen, zodat je ze 

nog kunt overbrengen naar je eigen hok 

en kunt gebruiken voor de vlucht.” De 

kampioenen in spe waren eerst aange-

boden op een nationale duivenwebsite 

en konden tijdens de tentoonstelling 

overboden worden. Wie weet valt een 

van hen volgend jaar wel in de prijzen, 

want dan is er vast weer een keuring bij 

de Plassenjagers. “Het is cultureel erf-

goed, de duivensport” riepen de leden 

gekscherend. Ze zijn trots op hun ver-

eniging waarvan het oudste lid 85 jaar 

is de jongste 13. 

En hoewel je pas met 6 jaar officieel lid 

mag worden, was het de 5-jarige Bram 

van Huisstede die bij de jeugd de mooi-

Dennis Heiwegen heeft de ‘schoonste duif’ van 
PV de Plassenjagers  
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ste duif had. Wat verlegen ging hij samen 

met zijn vader Gert-Jan en de winnende 

duif Pipo op de foto.

Gert-Jan, Bram en Pipo

Binnenkort in City of Wesopa: do. 21 dec. 

film, vr. 22 dec. cabaret try out, do. 28 dec. 

film, vr. 29 dec. De grote ‘dit was 2017 

quiz’. Info: www.wesopa.nl

Iedere vrijdag gratis inloopspreekuur van 

Versa Welzijn op de Lindelaan 98, Loos-

drecht. Van 09.30 – 11.00 uur. Voor vra-

gen over (financiële) administratie en be-

antwoord en (digitale) formulieren.

‘t Wijdehuis, een ontmoetingsplek voor 

iedereen die een steuntje in de rug nodig 

heeft om iets te ondernemen. Op ma.- en 

do.middag van 12.30 – 16.30 (incl lunch 

+ koffie/thee, kosten €5,00). Wilt u meer 

weten of zich aanmelden: Herma Kleve, 

Versa Welzijn, hkleve@versawelzijn.nl of 

035- 6231100

Kort nieuws




