
De ‘Ilias’ komt naar Kortenhoef. Op 

15 december verwelkomt Kunst 

aan de Dijk Kortenhoef in het Oude 

Kerkje acteur Alexander de Bruijn 

met zijn voorstelling Ilias, het oudste 

doorvertelde verhaal van de wester-

se beschaving. 

Alexander de Bruijn (1985) vertelt 

het verhaal over de woeste, woedende 

wrok vanAchilles alsof je het voor het 

eerst hoort: enthousiast, indringend, 

dan weer voor de vuist weg en met 

grapjes. Het vertelperspectief is dat van 

een dienaar van de held Achilles, die als 

ooggetuige de spannende gebeurtenis-

sen aan het eind van de Trojaanse oor-

log  in de 12e eeuw voor Chr. uit eerste 

hand doet herleven. 

De Bruijn staat blootsvoets in een wij-

de broek en hes, ongeschoren en met 

wilde krullen op het podium. Bijna 

zonder rekwisieten, op een gasbrander 

na om met een rij vlammetjes de gloed 

van de gevechten te onderstrepen of 

het smeden van een wapenuitrusting 

te verbeelden. Door de door De Bruijn 

prachtig bewerkte tekst en zijn vertel-

talent waan je je op de vlakte voor de 

stad Troje. De vertelling meandert van 

gruwelijke oorlogsscènes naar gebeur-

tenissen uit de godenwereld en het da-

gelijkse leven in het Griekse kamp. Het 

gekozen perspectief van de dienaar 

biedt ruimte voor humor en reflectie 

op ernstige zaken als oorlog en moraal 

en eer en wraak. De verteller leest als 

het ware de innerlijke strijd van zijn 

meester Achilles.

ILIAS is een soloperformance die ui-

termate geschikt is voor de intieme 

setting van het Oude Kerkje in Korten-

hoef. De regie is in handen van theater-

maker Albert van Andel en dramaturg 

Hannah Ester. 

Donderdag 15 december; aanvang 

20:15 uur in het Oude Kerkje op de 

Kortenhoefsedijk. Kaarten: www.

kunstaandedijk.nl; Wijnkoperij en Slij-

terij De Meenthof in Kortenhoef en Li-

bris Boekhandel Voorhoeve in Hilver-

sum; entree € 21,-. Donateurs: € 17,-; 
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Insprekers Willie Das Plein Toverlantaarn Voetbal Otter

De Ilias komt naar Kortenhoef

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

Het Weekblad Wijdemeren van
woensdag 28 december (week 52)

zal i.v.m Kerst niet verschijnen!

Schermerhorn en Yvonne Sikking zijn dan 

in elke kern een uur aanwezig. Van Anke-

veen naar Nederhorst den Berg, via Kor-

tenhoef en ’s-Graveland naar Loosdrecht, 

bij elke kerstboom kun je hen ontmoeten. 

Dus heb je leuke ideeën om het contact in 

de buurt te versterken? Komen er plan-

netjes naar boven om de omgeving meer 

te verbinden? Aarzel dan niet, maar maak 

kennis met WIJ! Kijk voor meer informatie 

op www.wijdemerenfonds.nl.

WIJDEMEREN - Een beetje het gevoel 

van de enorm verlichte kerstboom 

op Rockefeller Plaza in New York. 

Duizenden lampjes in een boom, die 

licht en warmte geven, die mensen 

aantrekken en zorgen voor saamho-

righeid en verbinding. Vanuit die ge-

dachte heeft het Wijdemerenfonds 

begin december in elke dorpskern 

een kerstboom neergezet. Een lu-

dieke startactie van een nieuw fonds 

in onze gemeente: WIJ.

In juli 2016 is het Wijdemerenfonds 

opgericht of kortgezegd ‘WIJ’. Een 

fonds voor en door alle inwoners van 

Wijdemeren, dat het mogelijk maakt 

dat ieder die dat wil een initiatief kan 

nemen om de saamhorigheid te bevor-

deren. Dat kunnen kleine en grote(re) 

activiteiten zijn op het gebied van 

kunst en cultuur, maar ook op het vlak 

van zorg, welzijn, sport, natuur, dieren 

of educatie. Om dit soort ideeën finan-

cieel te ondersteunen, werft het fonds 

middelen uit de Wijdemeerse samen-

leving. Hierop kun je als inwoner een 

beroep doen als je geld nodig hebt om 

een lokaal project te starten en daar-

voor niet terecht kunt bij een ander 

fonds, stichting of organisatie. 

 

WIJ voor Wijdemeren

“WIJ is kort en krachtig en makkelijk 

te onthouden. Het is een verwijzing 

naar Wijdemeren en staat voor samen, 

met elkaar” meldt voorzitter Rin van 

der Molen. Hij verduidelijkt dat het 

fonds bedoeld is voor activiteiten die 

de gemeenschap versterken. “Mensen 

kunnen bij ons bijvoorbeeld geld aan-

vragen als ze iets willen organiseren 

dat inspeelt op minder eenzaamheid, 

op meer verbinding. Zo kunnen we 

lokale initiatieven ondersteunen die 

bewoners belangrijk vinden voor hun 

eigen omgeving. Ons motto is ook ‘WIJ 

voor Wijdemeren’, wat onderstreept dat 

het een fonds is van, voor en door in-

woners.”

Rondgang 17 december

Om meer uitleg te geven over het doel 

en de werking van het Wijdemeren-

fonds, maakt het bestuur op zaterdag 

17 december een rondgang langs de 

verlichte WIJ-kerstbomen. Rin van der 

Molen, Adriaan Mol, Saskia Luijer, Sa-

bine Hendriks, David Pos, Jan Willem 

Ontmoet Wijdemerenfonds zaterdag 17 december

Kerstboom van WIJ in elke dorpskern

Wintermarkt
Op zaterdag 17 december 2016 bent u 

tussen 11:00 en 16:00 uur van harte wel-

kom op de wintermarkt van Landgoed 

de Rading. Uiteraard zijn er ook kerst-

bomen te koop. Zie: landgoedderading.

nl of op Facebook.com/landgoeddera-

ding

Landgoed De Rading; Rading 1b; 1213 

RK Hilversum.  
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius    
 Zo. 18 dec.: 09.30 uur: 
 J. Dresmé.

◗ St. Martinus    
  Wo. 14 dec.: 19.00 uur: 
 J. Dresmé,
 Za. 17 dec.: 19.00 uur: 

 J. Dresmé.  

◗ OLV Hemelvaart  
 Zo. 18 dec.: 09.30 uur: 
 Liturgiegroep.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 18 dec.: 10.00 uur:
 Ds. E.J. van Katwijk.
◗ De Graankorrel  
 Zo. 18 dec.: 10.00 uur:
 Dr. M. van Veen. 
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland   
 Zo. 18 dec.: 10.00 uur:
 Ds. F.A.J. Heikoop.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef 
 Za. 17 dec.: 19.30 uur:
 Kerstzangdienst: Ds. J. Berkhout.
 Zo. 18 dec.: 09.30 uur:
 Ds. E.E. Bouter.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef
 Zo. 17 dec.: 11.00 uur:
 Jan Rinzema. 

Streek Gemeenten 
◗  Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 18 dec.: 10.00 uur: 
 G. Blonk.
◗  Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 18 dec.: 10.00 uur:
 Ds. Klaas de Vries,
 16.00 uur: Ds. H. van Benthem.

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
A. v.d. Heuvel, 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 Thuiz bij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343
Kinderopvang Thuiz bij (Locatie Kremerschool) 06 - 33647460
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
Buro Loosdrecht, Nieuw Loosdrechtsedijk 2
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

Aanleveren van tekst
Kopij in Word (doc bestand) op-
sturen voor vrijdag16.00 uur en 
voor de weekendactiviteiten is de 
sluitingstijd: zondag 20.00 uur. 

Kopij

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 14 dec. 20.15 u. Film ‘Karakter’ Dillewijn, Ankeveen 

do. 15 dec. 13.15 u. Kerstmatinee voor 65+ Antoniusschool, Kortenhoef

do. 15 dec. 20.15 u. ‘Ilias’, solotoneel, Kunst a.d. Dijk Oude Kerkje, Kortenhoef

15-18 dec. 10.00 u. Kerststallententoonstelling OLV- kerk, Dammerweg, NdB.

vr. 16 dec. 20.00 u. Kerstconcert All Directions! e.a.  Martinuskerk, Ankeveen

vr. 16 dec. 20.00 u. Bergse Passage, Kerstviering Bergplaats, NdB. 

vr. 16 dec. 20.15 u. Concert Amstel Strijkers Ensemble  Oude Kerkje, Kortenhoef

za. 17 dec. 15.00 u. Presentatie Levensboek HK NdB. Willibrordkerk, NdB. 

za. 17 dec. 19.30 u. Kerstzangdienst met Amicitia NH-kerk, Kortenhoef

za. 17 dec. 20.00 u. Kerstconcert ’t KOOR! Antoniuskerk, Kortenhoef

za. 17 dec. 20.00 u. Mooiste postduiven Plassenjagers Kwakel 42, Kortenhoef

zo. 18 dec. 11.00 u. Mooiste postduiven Plassenjagers Kwakel 42, Kortenhoef

zo. 18 dec. 19.30 u. Kerstsamenzang (met Fun4All) Veenstaete, Kortenhoef

ma. 19 dec. 15.00 u. Kerstfeest voor alle ouderen Bergplaats, NdB. 

do. 22 dec. 19.30 u. Kerstliederen met BMOL Veenstaete, Kortenhoef. 

do. 22 dec. 20.00 u. Gemeenteraad Rading 1, Loosdrecht

vr. 23 dec. 18.00 u. Lichtjesmarkt Ankeveen Marktplein, Ankeveen

Activiteiten agenda

Hypotheek Adviesburo Pronk
Middenweg 135A,1394 AH  Nederhorst den Berg

035 - 77 37 000    info@habp.nl    www.habp.nl
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Politiek DOOR: HERMAN  STUIJVER

Een verwilderd tegelpaadje in de 

Horstermeer is weer opgeknapt tot 

een goed begaanbaar wandelpad. 

Waternet en Natuurmonumenten 

hebben het rondje Radioweg hier-

mee in ere hersteld. 

De zuidwestpunt van de Radioweg 

heeft nu weer een rechtstreekse ver-

binding met de Middenweg in de 

Horstermeer. Wandelaars kunnen hier-

door weer een rondje wandelen via de 

Radioweg. Bewoners van de Horster-

meer hebben deze wens ooit kenbaar 

gemaakt bij Natuurmonumenten en 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, die 

beide voor een deel eigenaar zijn van 

dit pad. Onlangs vonden beide partijen 

de middelen om aan deze wens gehoor 

te geven.

Wandelpad Horstermeer hersteld  

Eurodag Leger des Heils
Alle niet geprijsde kleding gaat op za-

terdag 17 december voor één euro de 

deur uit en alle geprijsde kleding voor 

de helft van de prijs. Kledingwinkel Het 

Palet, Nieuwe Doelen 30-32, 1211 CE 

Hilversum, van 10.00-15.00 uur.  

WIJDEMEREN- Maar liefst zes in-

sprekers gaven hun mening over de 

huisvesting van statushouders in De 

Nieuwe Harmonie op de grens van 

Nederhorst den Berg en Ankeveen. 

Blijkbaar overtuigend, want wet-

houder Betske van Henten stelde 

het voorstel om 2 ton beschikbaar 

te stellen als compensatie voor een 

onrendabele investering van Jan 

Zwagerman Holding BV uit. 

Uitstel wordt geen afstel, wat de wet-

houder en de politieke partijen betreft. 

Zij zal in januari (of daarna) met een 

beter onderbouwd plan komen. In een 

intentieovereenkomst met Zwager-

man heeft Wijdemeren vastgesteld dat 

er in 30 woonunits huisvesting komt 

voor minimaal 56 statushouders en 

13 andere bewoners. Voor een periode 

van maximaal 10 jaar. De huisvesting 

wordt gecombineerd met opleiding, in-

burgering en werk. Op basis van busi-

nesscase lijkt het mogelijk ook leer- en 

werkplekken te bieden in het gebouw 

De Nieuwe Harmonie. Nu ging het 

concreet om € 200.000,- ter beschik-

king te stellen om Zwagerman te steu-

nen bij de bouw (afkomstig uit WMO-

middelen). En om kennis te nemen van 

de al getekende intentieovereenkomst. 

Voordat het debat in de commissie 

Maatschappelijke Zaken onder voor-

zitterschap van Robby Israel aanving, 

deed Alette Zandbergen van De Lokale 

Partij een poging om het agendapunt te 

schrappen. Haar was ter ore gekomen 

dat een belangrijk financieel voordeel, 

namelijk gebruik maken van het BTW-

compensatiefonds, niet haalbaar was. 

Nu stijgen de bouwkosten met 21%. 

Waardoor volgens haar de financiële 

onderbouwing wegviel. De andere par-

tijen meenden dat er nog voldoende 

vragen over bleven, om wel door te 

gaan. 

Insprekers

Voor een volle raadzaal lieten vijf van 

de zes insprekers weinig heel van het 

voorstel. Alleen mevrouw Balk vond 

het een prachtig plan, met een unieke 

combinatie van wonen en werken. Zij 

nam het op voor de vluchtelingen die 

van huis en haard verjaagd een plek 

verdienen in onze gemeenschap. Ove-

rigens zeiden ook de andere insprekers 

onomwonden dat zij voor huisvesting 

en opvang van statushouders zijn. Ger-

rie van Rijn vond het eigenlijk een aso-

ciaal plan, met zeer kleine ruimtes (met 

1-persoonskamers van 17 m2 t/m 60 

m2 voor 3 / 4 personen), zonder pri-

vacy. Geen fijne plek om te integreren, 

naast tal van andere bedenkingen. Jan 

Hermsen, eigenaar van het NERA- ge-

bouw in de Horstermeer, hekelde de 

voorkeursbehandeling van Zwager-

man. Hij wacht al 5 jaar op toestem-

ming voor een plan met jongerenhuis-

vesting in zijn monumentale pand. Hij 

noemde Zwagermans idee een ‘armoe-

dige kopie’ van zijn eigen plan. “Alleen 

het woordje ‘statushouders’ maakt blijk-

baar een belangrijk verschil” zei Herm-

sen. Die zei dat hij eerder bereid was 

geweest om asielzoekers op te vangen. 

Dingeman Goossen erkende de ‘mo-

rele plicht’ om iets te doen, maar niet in 

‘the middle of nowhere’. Hij pleitte voor 

een echte integratie door een verdeling 

per kern. Ook had hij zijn twijfels over 

de medewerking van verenigingen en 

instanties met dit plan dat een econo-

mische achtergrond heeft voor Zwa-

german. Benno Brouwer noemde het 

haalbaarheidsonderzoek het ‘slechtste’ 

dat hij ooit gelezen had. De gemeente 

had zich wat hem betreft als een ‘mak 

lammetje’ laten inpakken door Zwager-

man. Die bovendien zijn zakelijke pro-

blemen met deze deal in één keer uit de 

wereld helpt, meende Brouwer. 

Natuurlijk wilde Evert Brouwer ook 

mensen helpen, maar hij had de indruk 

dat dit plan er nog voor de Kerst werd 

doorgedrukt. Hij had zijn bedenkingen 

over de gezamenlijke toiletten, de ge-

vraagde hulp met de uitvoering door 

de statushouders en de locatie vlakbij 

de waterzuivering. Zat daar geen lucht-

je aan?

Wethouder

Wethouder Van Henten benadrukte 

nog eens de hoofdgedachte dat Wij-

demeren ‘van betekenis wil zijn voor 

Uitstel plan statushouders Nieuwe Harmonie

Zes insprekers overtuigen politiek
mensen die gevlucht zijn’. Er zijn in Ne-

derland 15.000 statushouders die wachten 

op een plek. Bovendien betekenen die 30 

woonplekken dat het aanbod sociale wo-

ningen groter zal zijn. Verder herhaalde zij 

telkenmale dat er nog heel veel uitgewerkt 

moet worden. “Het is nog maar een begin.” 

Overstelpt door de vele kritische vragen, 

stelde zij de commissie de vraag of de leden 

het basisgevoel met haar deelden? En of ze 

bereid waren 2 ton te verschaffen, los van 

alle vervolgzaken. Dus niet. Alle sprekers, 

van links tot rechts, kwamen met kantte-

keningen en vragen. Na een schorsing ant-

woordde mevrouw Van Henten dat zij het 

voorstel met veel meer antwoorden terug 

zal laten komen in de commissie. Ook is 

zij voornemens een klankbordgroep op te 

richten. Dingeman Goossen sprak van ‘een 

schutterende wethouder’ en Benno Brou-

wer pleitte voor draagvlak en beter overleg. 

Betske van Henten 

(foto: Douwe van Essen//WWK)

Een volle publieke tribune 

(foto: Douwe van Essen//WWK)
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www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

Charley's Diner is tijdens 
1e & 2e kerstdag open!

3-gangen kerstmenu

voor € 39,50 p.p.

www.Charleys-Diner.nl

www.dereiscoach.nl
De Reiscoach is gespecialiseerd 

in outdoor loopbaanbegeleiding.

- Individuele loopbaandagen

- Meerdaagse loopbaanreizen

06-12513085. info@dereiscoach.nl 

De Triboulet: voor al uw gou-

den en zilveren sieraden. Geo-

pend van wo t/m za van 11.00-

16.30 uur. Middenweg 94 Ned. 

den Berg. Tel. 0294-252375

Tandprothetische praktijk 
Weesp Kunstgebitten en repa-

raties klaar terwijl u wacht (ind. 

mogelijk). E. du Perronstraat 38, 

1382 SZ Weesp. Tel. 0294-418722

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623 

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

 Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer, re-

paratie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, @: 

info@harrit.eu

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

RIEKO
VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers

Afvalcontainers Middenweg 106

Ned. den Berg 0294-251451

Trompe l’oeil- en landschap
schilderen. nicovanderwolk.nl 

035-6563060

Helmut Smits voor al uw tuin-
aanleg/onderhoud, snoeiwerk 
en (sier)bestrating. Tel. 0294-

254598. 

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

MET NAALD EN DRAAD
Voor veranderwerk van kleding

en het maken van Gordijnen en

Vouwgordijnen.

Anneke de Kwant, Ankeveen

035-6562959 / 06-51997751

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 

Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.

www.abfaasverhuizingen.nl

 

Wij hebben een uitgebreid cur-

susprogramma op onze web-

site staan van b.v. fimoles tot 

naailessen van alles wat. 

www.hobbykeldervaane.nl

Op zoek naar een restaurant 

waar u het kerstdiner / borrel 
van uw bedrijf, organisatie 

of afdeling kunt vieren? 

www.Charleys-Diner.nl

Lion Hoveniersbedr. BV 

Tuinaanleg, -onderhoud, 

bestratingen, grondverzet, 

gazonrenovatie, verhuur van 

minigravers, shovel en hoog-

werker 12 m. Tel. 0294-253848  

www.lionhoveniers.nl  

Aangeboden Huishoudelijke
Hulp. tel: 06-84 86 10 59

Feestdagen? De keuken in!
Messen al scherp? 

Tafelmes nieuwe kartel?

Scherp mes, zo'n gemak!

hagenslijperij.nl

Lekkerste maand van het jaar!

In December krijg je het dessert 

van het huis bij elk 2-gangenmenu

www.Charleys-Diner.nl

*** DAMES & heren ***
    *** Kapsalon ***

Thamara Jane Hair Fashion

Knippen Verven Permanenten

      Stralende Feestdagen
********** & **********

ZONNESTUDIO LUXURA-SUN

        Zuidereinde 254

`s-Graveland 035 6550705

Oven gedroogd, gestapeld 
Berkenhout Krat 1 m³ €150,-- .

Tel ; 06-22664828.

Voetreflexologie
Hoofdpijn/Migraine

Nek-Schouderklachten
Stress en slapeloosheid
Menstruatieklachten
Overgangsklachten

Maag-darmklachten
Vermoeidheid/Burn-out

ADHD/ Rugklachten
tel:06-57392770

Te huur op Industriepark 

Nieuw Walden: Nette bedrijfs-

hal met een oppervlakte van 

195m2. Deze is verdeeld over 

de begane grond en een zware

 verdiepingsvloer. 2x toiletruim-

te, klein kantoor met keuken-

blok, 45m2 eigen buitenruimte. 

Huurprijs € 750,- ex btw. (excl. 

g/w/l) Voor info: 0653-959442

BRASSERIE BERESTEIN
2de Kerstdag geopend!
Stel uw eigen 3-gangen 

menu samen voor € 34,50

035-6561030

brasserie.berestein@

gmail.com

Kwekerij Krijn Spaan K’hoef

Kerstbomen Verkoop
Mooie Kerststukjes en Kerst-
kransen en Kerstgroen e.d.

t.h.garage in Ned.d.Berg
18m2:145,- pm.Borg:2m

Perf ligg+nieuwe deur+dro

T:0654712201/0640298774

BELLE MAKELAARDIJ 
Je bent zo verkocht!!!!

035-6560235

Sloten & Inbraakbeveiliging

Verbouw& Timmerwerk

Bel Fred van Schaik 0294-252127

www.eclipsbouwbedrijf.nl

Gratis * Gratis * Gratis
zonnen 20 min halen 

    15 min betalen
zonnestudioluxurasun.nl

alleen op zondag 
 

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

Speelgoedsales Nepal 
16/12 9-12 17/12 10-13

Koninginneweg 83 K'hoef

nieuw en hoge korting

tel: 06-41912628

Te huur: Appartement in Hil-
versum-Zuid, ca. 65m2, 3 ka-

mers, balkon, berging. In goede 

staat en direct beschikbaar. 

Huurprijs € 725,- ex g/w/l. info: 

06-53959442

Legakker 18 N. den Berg
Te huur kantoor 34m2
€ 375,- p.m excl. g/w/e 

Streefkerk Makelaars 

0294-261392 / 06-53622191

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

BEZORGERS GEZOCHT!
Het Weekblad Wijdemeren 
is op zoek naar een bezorger 
voor ’s-Graveland (per 1 ja-
nuari 2017):
Het gaat hierbij om: (een deel) 

van het Noordereinde, het An-

keveensepad, de Loodijk, de 

Stichtse Kade en de Cannen-

burgerweg.

Het bezorgen van het Week-

blad Wijdemeren is slechts 1 x 

per week. Lijkt het je leuk om 

dit te doen? Neem dan z.s.m. 

contact op met: 06-13667848.

Weekblad Wijdemeren
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Samenleving

WIJDEMEREN- De Wijdemeerse po-

litiek, onder aanvoering van CDA- 

raadslid Rosalie van Rijn, had de 

sterke behoefte om aanvullende ac-

centen te leggen voor het woonbe-

leid in Wijdemeren. 

Dus bespraken de raadsleden in een 

extra vergadering in september de 

thema’s voor een Lokale Woonvisie, 

aanvullend op de Regionale Woonvi-

sie. Op 4 oktober is in de commissie 

Maatschappelijke Zaken het concept 

Regionale Woonvisie 2016-2030 be-

sproken. De Lokale Woonvisie bevat 

aanvullingen op die Regionale Woon-

visie en Wijdemeerse punten die kun-

nen dienen als prestatieafspraken met 

woningbouwcorporaties. 

Woonvisie Wijdemeren

De hoofddoelstelling van de Woonvisie 

Wijdemeren is om de woningvoorraad 

zo goed mogelijk af te stemmen op de 

woonwensen van de inwoners van Wij-

demeren. In de Woonvisie Wijdemeren 

wordt op drie thema’s een extra lokale 

invulling voorgesteld. Ten eerste focus 

op jongeren en jonge gezinnen om de 

leefbaarheid in kleine kernen te verster-

ken. Verder meer kleinere betaalbare 

gestapelde woningen, meer energiela-

bels (B en hoger) en aanpassen van de 

voorraad aan de ouder wordende be-

volking om te zorgen voor een flexibele 

duurzame woningvoorraad. En tot slot 

meer diversiteit in de woningvoorraad, 

een betere aansluiting op de vraag en 

meer kansen voor specifieke doelgroe-

pen te creëren. 

Speerpunten

Die visie leidt tot een serie speerpun-

ten: Een experiment waarbij sociale 

huurwoningen met voorrang worden 

toegewezen aan jongeren uit de ge-

meente Wijdemeren. Aanpassen van 

de lotingsregeling voor jongeren tot 

25 jaar, zodat die ook passend is op de 

woningvoorraad van Wijdemeren. On-

derzoek naar een starterslening om de 

betaalbaarheid voor starters op de wo-

ningmarkt te vergroten. Daarnaast een 

onderzoek naar een ‘blijverslening’ om 

particuliere woningen levensloopbe-

stendig te maken.

Sociale huren

Bij nieuwbouwplannen wil Wijdeme-

ren uitgaan van minimaal 1/3 betaal-

bare woningen en 2/5 deel gestapelde 

bouw. Ook bij al bestaande woning-

bouwplannen streeft de gemeente naar 

minimaal 1/3 betaalbare woningen en 

2/5 deel gestapelde bouw. Met de wo-

ningbouwcorporaties gaat de wethou-

Lokale Woonvisie geen hamerstuk

Wat was de ‘kick-off’ van het Willie 

Das Plein op 3 december een memo-

rabele zaterdag. Wat een belangstel-

ling! Van familie, vrienden van Willie 

maar ook veel anderen. De onthul-

ling van het ornament voor Willie 

had geen betere entourage kunnen 

hebben. Het was bijzonder.

De werkgroep wil graag iedereen be-

danken. Bedanken voor de belangstel-

ling maar ook iedereen die geholpen 

en gesteund heeft om tot dit mooie re-

sultaat te komen. Om te beginnen alle 

handtekeningzetters voor het Willie 

Das Plein, wat het begin is geweest van 

wat uiteindelijk de metamorfose van 

het centrum gaat worden.

Dank aan Jaap Verburg; de tovenaar 

met potlood en papier die alle ideeën 

en plannen heeft gevisualiseerd en de 

basis is van hoe het plein eruit komt te 

zien;  

Dank aan de gemeente, die ons de 

ruimte heeft gegeven om dit te realise-

ren. Met Martijn Maat en Saskia Hille 

als begeleiders van het project en Wol-

ter Bokelman die de ontwerpen van 

‘onze’ Jaap Verburg technisch vertaalde;

Dankzij de voormalige ondernemers-

vereniging is het carillon weer terug 

in het dorp. Han Colenbrander: dank 

voor de constructietekening;

Dank aan Joost Zwagerman; de to-

venaar met metaal, die het ornament 

voor Willie en de bank heeft gemaakt 

aan de hand van het ontwerp van Jaap;

Dank aan Dunnebier Print voor de 

ruimte in het Weekblad Wijdemeren;

Dank aan de ondernemers aan en op 

het plein voor de hapjes, drankjes en 

financiële bijdrage. Vooral het Spieg-

helhuys, voor het onderdak bieden bij 

de vele vergaderingen maar ook voor 

het meedenken bij de invulling van het 

plein;

Dank aan Ton Keizer voor de fotogra-

fie en Crescendo, Aya en Silvana de 

Liefde voor de muzikale omlijsting;

En tot slot ons superteam, dat 2 jaar be-

zig is geweest om dit te realiseren:  Leny 

Vuurmans, Wilma Snel, Jaap Verburg, 

Willem Hogenberg, Bart Sauer, Rin van 

der Molen en Pier van Haagen.

En nu verder. In de vele voetsporen 

die Willie heeft achtergelaten willen 

wij doorgaan. Dit willen we met elkaar 

Bedankt bij kick-off Willie Das Plein

DOOR: WILMA SNEL

Sinds deze zomer is de vaste groep 

UNICEF-vrijwilligers uitgebreid met 

een jong talent: 

Tess Molenaar uit groep 7 van de Anto-

niusschool  zet zich enthousiast in voor 

het goede doel en hield niet alleen een 

spreekbeurt over UNICEF, maar ging 

met de hele klas aan de slag om geld in 

te zamelen. Zo werden er bijvoorbeeld 

heel veel lege flessen opgehaald en 

zelfgebakken appelflappen verkocht. 

De spaarpot in de klas bij meester Jan 

raakte goed gevuld en dinsdag 6 de-

cember kon er 135,27 euro worden 

overgemaakt naar UNICEF. Met dit be-

drag kan er door UNICEF een ‘school 

in a box’ worden geleverd met school-

spullen voor 40 kinderen. Daarmee 

kunnen ook kinderen in gebieden die 

getroffen zijn door oorlog of natuur-

rampen onderwijs krijgen en bouwen 

aan hun toekomst.

De hele maand november mocht de 

lege-flessen-automaat in de Albert He-

ijn supermarkt in Kortenhoef worden 

ingezet voor UNICEF.  Veel klanten 

doneerden hun statiegeldbon en na-

dat alle bonnen waren gescand door 

een medewerker was de geweldige 

opbrengst: 360,10 euro! Veel dank na-

mens UNICEF aan Albert Heijn en 

haar klanten.

Twee mooie UNICEF-acties

der in overleg over herstructurering ( bv. 

oude complexen ombouwen tot apparte-

menten). Ook wil men bij eerste verhuur 

van nieuwbouw de prioriteit geven aan 

starters en doorstromers uit de buurt. In 

nieuwe bestemmingsplannen kan de ge-

meente het aandeel sociale huur vastleggen. 

Geen hamerstuk

Over het algemeen waren de commissie-

leden positief over de Lokale Woonvisie. 

Toch was dit document geen hamerstuk 

voor de komende gemeenteraad. Er moe-

ten nog wat ‘mitsen en maren’ besproken 

worden. 

VVD’er Martin Vuyk miste een beleid om 

de doorstroming te stimuleren. Bovendien 

meende hij dat ‘minimaal 1/3 sociaal’ niet 

volgens de afspraak is, slechts 33,33 % en 

niet meer. Volgens de wethouder is dat juist 

nieuw beleid vanwege het tekort aan sociale 

woningbouw. Ook was er een korte discus-

sie over het bedrag dat hoort bij betaalbaar. 

Vuyk vond 180.000 euro als ondergrens 

niet realistisch (€ 225.000 wel). Doch me-

vrouw Van Henten denkt dat het bij gesta-

pelde bouw wel kan. Rosalie van Rijn was 

enerzijds blij met deze eigen Wijdemeerse 

ambities, anderzijds was ze een klein beetje 

teleurgesteld dat Wijdemeren afhankelijk 

blijft van regionale huisvestingsregels.  

doen. Hebt u ideeën, laat het weten. Zingen 

op het plein, eten op het plein, theater op 

het plein? Opdat we met elkaar een Willie 

Das Plein vol activiteiten krijgen.

Wilma en Leny op het bankje te midden 

van het publiek (foto: Ton Keizer)

Themaochtend Bieb
Op woensdag 21 december is er tussen 

10 en 12 uur een themaochtend in de 

Bibliotheek aan de Tjalk in Loosdrecht 

over het boek Rijks: Masters of the Gol-

den Age door Diana Kostman. Tijdens 

deze bijeenkomst neemt kunsthistorica 

Diana Kostman ons aan de hand van 

platen in dit bijzondere boek. 
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Met liefde gebakken

Kerstkransjes
250 gram 

€ 4,90

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Roodborstjes kennen we allemaal. Ze zijn zo 

karakteristiek qua uiterlijk en gedrag dat ze be-

hoorlijk opvallen in de vogelwereld. Zeker in de 

winter laten ze zich goed zien. Ze zijn heel erg 

nieuwsgierig en vol zelfvertrouwen. Erg angstig 

zijn ze niet. Roodborstjes zijn zangvogeltjes en 

horen tot de familie van vliegenvangers. Vlie-

gen vangen kunnen ze echter niet maar ze eten 

wel graag vlees. Dit dan in de vorm van kevers, 

torren en spinnen. Ook wormen, zaden en bes-

sen worden gegeten.

Het hele jaar door zijn er roodborstjes te vinden 

maar in de winter zien we ze het meest. Gedu-

rende de zomer zitten ze veel in bossen en par-

ken maar in de winter kiezen ze voor het voed-

selaanbod rondom huizen, wel zo makkelijk!

De roodborstjes die wij in de winter in de tuin 

zien is er vaak eentje uit Scandinavië. Onze 

roodborstjes trekken gedurende de winter vaak 

zuidelijker. Zo lief en onschuldig ze er uit zien, 

zijn ze zeker niet. Ze kunnen erg fel zijn. Dit gaat 

dan om hun eigen territorium. Vaak nemen ze 

een veel groter territorium in dan ze eigenlijk 

nodig hebben maar een beetje ruimte vinden 

ze fijn. We zien vaak maar één roodborstje in 

de tuin. Ze leven helemaal solitair. Alleen in het 

broedseizoen zijn een mannetje en vrouwtje 

samen. 

Bijzonder is dat zowel het mannetje als vrouwtje 

zingt. In de vroege ochtend zingen ze het meest. 

Dit om kenbaar te maken dat het territorium 

van hen is. In het voorjaar zingen ze veel meer. 

De mannetjes doen dan hun best om aandacht 

te trekken bij de vrouwtjes. Als de vrouwtjes 

smelten voor het prachtige lied van het manne-

tje, gaat hij haar liefde verder veroveren met lek-

kere hapjes. Vindt het vrouwtje de hapjes lekker 

dan vraagt zij met trillende vleugels om meer.  

En dan is er werk aan de winkel. Het vrouwtje 

bouwt het nest van plantenwortels, bladeren en 

gras. Ze bedekt het met haren. Vervolgens legt 

ze 5 tot 6 eitjes in het nest. Deze zijn roze van 

kleur met grijze en bruine vlekken. Door haar 

bruine rug valt ze niet op tijdens het 14 dagen 

uitbroeden van de eieren. Het mannetje zorgt 

goed voor haar en brengt veelvuldig eten. 

Wanneer de jongen geboren zijn zorgen ze sa-

men voor de kleintjes die na 14 dagen al uitvlie-

gen en na een jaar zelf al nestjes gaan bouwen. 

Wanneer het eerste nest in het vroege voorjaar 

is geweest is de kans groot dat ze nog een twee-

de legsel krijgen.

Roodborstjes eten van de grond en kunnen 

niet bij de vetbolletjes. Ze hebben er dan ook 

baat bij dat er ook iets op de grond ligt of een 

voederplankje is. Vaak rommelen ze onder de 

vetbolletjes om de kruimeltjes te zoeken die an-

deren vogeltjes hebben geknoeid. Ze scharrelen 

tussen hoopjes blad op zoek naar een torretje 

of spinnetje. 

Roodborstjes zijn erg honkvast en de kans is 

groot dat het roodborstje dat nu in je tuin zit 

dezelfde is als vorig jaar. Toch leuk dat hij of zij 

dan jouw tuin weer komt bezoeken.....

De natuur is zo mooi....

De natuur is zo mooi
Mirjam de Hiep was boswachter en schaapherder. 

Met partner Mark, de kinderen Suzanne en Gijs en 

bordercollie Loes trekt ze er vaak op uit. 

Haar liefde voor de natuur is zo groot dat ze die 

graag op de lezer wil overdragen. Verhalen vol 

verbazing, verwondering en ontroering.

Het kleine eigenwijze vogeltje

Verzorgingshuis Amaris De 

Kuijer heeft een uitgebreid aan-

bod activiteiten en voorzienin-

gen, waar u ook als wijkbewoner 

gebruik van kunt maken. Denkt 

u bv. aan de thuiszorg van Ama-

ris of onze maaltijdenservice. 

Meer info: www.amaris.nl/de-

kuijer of 085-0214040.

Kort nieuws

•  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

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

Het Weekblad Wijdemeren van woensdag 28 december 
(week 52) zal i.v.m Kerst niet verschijnen!
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Kort
Openingstijden gemeentehuis
Rond de feestdagen gelden gewijzigde openings-

tijden voor het gemeentehuis. Op maandag 26 de-

cember is het gemeentehuis gesloten. Op maandag 

2 januari is het gemeentehuis pas later geopend, u 

kunt dan vanaf 9.30 uur bij ons terecht. Op de an-

dere dagen gelden de reguliere openingstijden. 

Begraafplaats Ankeveen
Deze week wordt de beplanting op de begraafplaats 

in Ankeveen aangebracht. De parkeerplaatsen voor 

de begraafplaats zijn daarom tijdelijk niet te gebrui-

ken. We willen u verzoeken om vanaf woensdag-

avond  14 december tot en met vrijdag 16 december 

uw auto op een andere plek te parkeren.

Afhalen zonder afspraak
Vanaf 1 januari kunnen documenten, zoals bij-

voorbeeld een paspoort of rijbewijs, bij de afde-

ling Burgerzaken opgehaald worden zonder dat u 

hiervoor een afspraak hoeft te maken. Dit kan op 

maandag tot en met donderdag van 8:30 tot 14:00 

uur en op vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur. Uiteraard 

blijft het ook mogelijk om een afspraak te maken 

voor het afhalen van uw documenten. Het voordeel 

daarvan is dat u niet hoeft te wachten.

Wijdemerenfonds
Kent u het Wijdemerenfonds al? Een gemeenschaps-

fonds dat initiatieven op het gebied van cultuur, 

sport, welzijn, natuur en educatie financieel onder-

steunt. Het eerste initiatief: een kerstboom in alle 

kernen van Wijdemeren. Op 17 december maken 

bestuursleden van het fonds een rondgang langs de 

kerstbomen in de dorpskernen. Een mooie gelegen-

heid om kennis te maken. De gemeente steunt het 

fonds door de komende jaren een bedrag te done-

ren. Meer informatie: www.wijdemerenfonds.nl

Onderhoud Bergsepad
In januari 2017 begint Waternet met groenonder-

houd aan het Bergsepad in Ankeveen. Het fietspad is 

op sommige plekken niet meer veilig genoeg en een 

aantal bomen is in slechte staat. Daarom worden 

vijftien van de ruim 100 bomen verwijderd. Tijdens 

de werkzaamheden is het fietspad afgesloten voor 

voetgangers en fietsers. De omleidingsroute loopt 

via de Middenweg. Aansluitend op de werkzaam-

heden van Waternet gaat de gemeente aan de slag 

met de verharding van het Bergsepad. 

Wegwerkzaamheden Stichts End
Op maandag 2 januari wordt de t-splitsing Stichts 

End-Arnoudvoetlaan in Ankeveen opnieuw bestraat. 

Doorgaand verkeer van en naar Ankeveen is op die 

dag niet mogelijk. De werkzaamheden nemen één 

dag in beslag. Bij eventuele vorst verplaatsen we de 

herstelwerkzaamheden naar een andere datum. De 

afsluiting wordt tijdig op borden aangegeven.

 

Volg ons @gemwijdemeren

In de Gooi en Vechtstreek zijn bijna 200 
gezinnen de uitdaging aangegaan om 100 
dagen 100% afvalvrij te leven. Neem zelf 
ook eens de proef op de som en kijk hoe 
u uw afvalstroom kan verminderen. 

Minder afval produceren is goed voor het milieu, nog 
beter dan afval hergebruiken of verwerken. Iedere dag 
produceren we per persoon zo’n anderhalve kilo afval. 
Met een paar simpele tips kunt u uw eigen afvalberg 
sterk verminderen: 
-  Bedenk voordat u iets nieuws aanschaft of u het ook 

écht nodig hebt. Hoe meer u koopt, hoe meer afval u 
heeft. 

-  Koop verse groente en fruit, hier zit vaak geen verpak-
king omheen. Koop granen, pasta en gedroogde vruch-
ten in bulk. Bekijk de verpakking of er een logo op staat 
waaruit blijkt dat deze gerecycled kan worden.

-  Neem een boodschappentas mee naar de winkel. Koop 
geen tasje als u maar een paar boodschappen hebt ge-
kocht die u ook gemakkelijk in uw handen kunt dragen. 
Heeft u echt een tasje nodig? Hergebruik het dan thuis, 
bijvoorbeeld als pedaalemmerzak

-  Plak een Nee-Nee, of Nee-Ja-sticker op de brievenbus. 
Daardoor krijgt u ruim 1700 reclamefolders per jaar 
minder. Vraag een sticker aan via www.neeneeneeja.nl of 
bij de gemeente. Om aanbiedingen niet te missen kunt 
u ze via een app of online bekijken.

Afvalscheidingswijzer
Ongeveer de helft van ons afval leveren we gescheiden 
in zodat het hergebruikt kan worden. Maar wat moet in 
welke afvalbak? Mogen kattenbakkorrels en lucifers in de 
groenbak? En waarom mag kristal niet in de glasbak? Op 
www.afvalscheidingswijzer.nl staat alles op een rij.

Verminder de afvalberg

Op maandag 9 januari vindt de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie plaats. Burgemeester 
en wethouders nodigen alle inwoners, 
instellingen en bedrijven hiervoor van 
harte uit.

Het college hoopt in het bijzonder inwoners die in het 
afgelopen jaar in Wijdemeren zijn komen wonen de hand 
te kunnen schudden. De bijeenkomst is van 20.00 tot 
ongeveer 22.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis 
(Rading 1) in Loosdrecht.

 9 januari: Nieuwjaarsreceptie
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Een gebrek aan natuurijs zorgde in 2007 
voor het ontstaan van Nederhorst on Ice. 
De kunstijsbaan is een initiatief van de 
ijsclub Nederhorst den Berg. Inmiddels is 
de ijsbaan uitgegroeid tot een sportieve 
ontmoetingsplek voor de hele regio. 
Daarom is dit mooie initiatief het 
Appelboom project van deze maand.

Van 25 november tot en met 8 januari worden er veel 
activiteiten georganiseerd op de ijsbaan, zoals ijshockey-
clinics, een curlingcompetitie, vrijdagmiddagborrel en 
een disco-on-ice. Ook voor ouderen zijn er activiteiten. 
Op 21 december is bijvoorbeeld het ouderendiner: een 
kerstdiner, optreden en kunstschaatsvoorstelling voor 

ouderen met een zorgindicatie. Deelnemers worden op-
gehaald en thuisgebracht en kinderen van groep 8 van de 
Jozefschool verzorgen de bediening. 

Vrijwilligers
Nederhorst on Ice wordt volledig gerund door vrijwilli-
gers. Er zijn er per dagdeel 22 vrijwilligers actief, de totale 
pool bestaat uit ongeveer 130 mensen. Waarom doet 
iedereen dit met zoveel toewijding? Volgens Henry van 
Tiggelen, vrijwilliger en coördinator, zijn er verschillende 
redenen: “Het belangrijkste zijn het plezier en het sociale 
aspect. Mensen ontmoeten, samenwerken, je ziet dat het 
een hechte groep is. Ook speelt het mee dat het om een 
overzichtelijke periode van zes weken gaat.”

Meer weten en zien?
Kijk voor alle informatie en foto’s op 
www.nederhorstonice.nl

Ontmoetingsplek voor jong en oud

De provincie Noord-Holland heeft 
een nieuw plan laten maken voor 
natuurontwikkeling in de 
Horstermeerpolder. Het voorstel is om drie 
verschillende gebieden te creëren die de 
geschiedenis van de polder weerspiegelen.

Het plan is tot stand gekomen onder begeleiding van 
een stuurgroep die bestaat uit bewonersverenigingen, 
Natuurmonumenten, (agrarische) ondernemers en 
betrokken overheden. In de nieuwe plannen wordt 
een open polderlandschap in het noorden van de 
Horstermeer gecombineerd met nieuwe oeverlanden met 
riet en kleine stukken laagveenbos in het zuiden van de 
polder en een half open en gevarieerd landschap rond 
het Nera-gebouw. Om het landschap en de natuur te 
kunnen beleven zijn in het plan ook nieuwe recreatieve 
paden opgenomen.  

Geen waterberging
De plannen uit 2008 voor waterberging in de 
Horstermeerpolder zijn van de baan. Die plannen zorg-
den voor veel onrust onder de bewoners van de polder. 

Inmiddels is uit onderzoek van het waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht gebleken dat waterberging niet meer 
nodig is. 
  
Presentatie bewoners
De stuurgroep heeft begin december besloten het 
huidige voorstel verder te willen uitwerken. Het plan 
wordt begin 2017 gepresenteerd aan de bewoners 
van de Horstermeer en aan de gemeenteraad. Daarna 
zullen (delen van) het plan worden opgenomen in het 
Natuurbeheerplan 2018. Over de waterpeilen in de pol-
der wordt daarbij geen besluit genomen. De gemeente 
zal onderzoeken hoe het plan zich verhoudt tot het 
binnenkort vast te stellen bestemmingsplan voor de 
Horstermeer.

Nieuw plan Horstermeerpolder

De jaarwisseling is in aantocht. Dat 
betekent bubbels, oliebollen en vuurwerk. 
Op 1 januari worden alle restanten 
opgeruimd, óók van het vuurwerk. 

Afgestoken en dus onbruikbaar vuurwerk mag bij het 
restafval in de grijze container. Voor de zekerheid kunt u 
het natmaken, dan weet u zeker dat er niks mis kan gaan.

Vuurwerk niet afgestoken?
Heeft u vuurwerk over dat niet afgestoken is? Tot 25 kilo 
consumentenvuurwerk kunt u thuis bewaren. Wilt u er 
toch vanaf, dan kunt u inleveren bij de politie. 

Tips voor het afsteken en opruimen van vuurwerk: 
- Steek vuurwerk altijd buiten af op een stevige vlakke 
ondergrond en niet onder bomen.
- Lees van tevoren goed de afsteekinstructie door, houd 
rekening met de wind, gebruik een aansteeklont, en 
neem voldoende afstand.
-  Vuurwerk afsteken mag  op 31 december 2016 vanaf 

18.00 uur tot 1 januari 2017 02.00 uur.
- Let op omstanders, mens en dier.
- Steek weigeraars nooit opnieuw af.
- Laat kinderen nooit zonder toezicht opruimen

Op zaterdag 2 januari worden de hoofdwegen van de 
gemeente geveegd door veegwagens.

Opruimen doe je met z’n allen
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 Officiële bekendmakingen 14 december Wijdemeren Informeren

Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Ankeveen
- Schimmelpenninckhof 12: plaatsen dakkapel aan voorzijde (06.12.16)
- Van Breelaan 15: plaatsen dakkaper (24.11.16)
Breukeleveen
- Herenweg 85: bouwen botenhuis (30.11.16)
’s-Graveland
-  Leeuwenlaan sectie B 2651 en 2820: tijdelijk afwijken pad achter Jagtlust 
(06.12.16)

Loosdrecht
-  Blokaan 22: groot onderhoud beschoeiingen werkhaven West en Oost 
(07.12.16)

- ’t BreukeleveenseMeentje 3: bouwen woning (02.12.16)
- De Kreek 26: plaatsen balkon, botenhuis, hek en garage (06.12.16)
- Hallincklaan 12: plaatsen kap op garage (01.12.16)
- Loosdrechtse plassen sectie E 1590: herstellen Legakker (05.12.16)
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 105b: plaatsen slechtweervoorziening/trekkers-
hut (04.12.16)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 132: verlengen schuur (06.12.16)
- Nieuw-loosdrechtsedijk 245: bouwen berging (01.12.16)
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 308: aanpassen oeverlijn en plaatsen steiger 
(06.12.16)

-  Rading nabij nr. 168: tijdelijk gebruik van gronden ten behoeve van 
Shetlanderij de Sijphoeve (08.12.16)

- Van Mijndenlaan 11: plaatsen dakkapel (29.11.16)
- Veendijk 3: bouwen restaurant met bedrijfswoning (24.11.16)
Nederhorst den Berg
-  De Boomgaard 28: plaatsen bedrijfshal ten behoeve van stalling auto’s 
(02.12.16)

- Nieuw Walden 15: vergroten bedrijfswoning (06.12.16)
- Sniplaan 1: vervangen beschoeiing (22.11.16)
- Wilgenlaan kavel 21: bouwen woning en maken uitweg (06.12.16)
Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. (035) 65 59 557. U 
kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedure)
Ankeveen
-  Stichtse Kade 39: uitbreiden en vergroten bestaand bijgebouw (28.11.16)
- Van Breelaan 15: plaatsen dakkaper (29.11.16)
Breukeleveen
- Herenweg 2b: plaatsen brug (07.12.16)
’s-Graveland
-  Oude Meentweg 8: slopen woning, schuren en bodemverharding 
(25.11.16)

- Zuidereinde 49: verbouwen kantoorgebouw (07.12.16)
Kortenhoef
- Meenthof 3: brandveilig gebruik Jumbo Supermarkt (06.12.16)
Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 106: bouwen klassieke schuur (06.12.16)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 204g: wijzigen waterwerk (07.12.16)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn van de volgende 
aanvragen met zes weken verlengd:
Loosdrecht
- Op Koers 1 t/m 9: bouwen 9 woningen
- Op Koers kavel 10: bouwen vrijstaande woning 
Nederhorst den Berg
-  Dammerweg 3: bouwen pergola 
-  Dammerweg 13: verbouwen voormalige brandweerkazerne tot woning 

Geweigerde omgevingsvergunning
Kortenhoef
-  Emmaweg 64b: omzetten verblijfsruimte naar woning met bijgebouw 
(08.12.16)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

Bekendmaking wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken (gelet op artikel 3:44 
van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhin-
der) het volgende bekend:

In procedure is het vast te stellen bestemmingsplan Knorr-locatie. Dit 
bestemmingsplan richt zich op het ruimtelijk mogelijk maken van 41 
grondgebonden woningen en 53 appartementen op de Knorr-locatie welke 
is ingeklemd tussen de Rading, de Oude Molenmeent, de Frans Halslaan 
en de Molenmeent. De locatie ligt binnen de geluidzone van deze wegen 
en van de Loosdrechtseweg.

Burgemeester en wethouders hebben op 31 mei 2016 overeenkomstig 
artikel 83 en 110a Wet geluidhinder in ontwerp besloten voor deze woning 
hogere waarden vast te stellen.
De relevante stukken hebben vanaf 9 juni 2016 gedurende 6 weken ter 
inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend ten aanzien van de 

ontwerpbeschikking.
Burgemeester en wethouders hebben besloten de betreffende hogere 
waarden definitief vast te stellen.

Stukken ter inzage  
Het besluit en andere ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 15 
december 2016 gedurende zes weken gezamenlijk met het bestemmings-
plan ter inzage. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis, Rading 1 in 
Loosdrecht, geopend op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur.
Desgewenst kan een mondelinge toelichting worden gegeven op het be-
sluit. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw A. van Dekken of 
de heer H.J.W. van Emmerik, telefoonnummer: (035) 65 59 440/444.

Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beschikking kunnen hier-
tegen in beroep gaan, eventueel in combinatie met een verzoek tot een 
voorlopige voorziening. Dit kan binnen zes weken na de dag volgend op de 
dag dat de vaststelling van het bestemmingsplan Knorr-locatie is bekend 
gemaakt.

Wie kunnen in beroep gaan tegen het vaststellen van de 
hogere waarden?
Beroep kan worden ingesteld door:
-  belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp 
van de beschikking;

-  de wettelijke adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp 
van de beschikking;

-  belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen in de definitieve 
beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking;

-  belanghebbenden bij wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij 
geen zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad van State, afde-
ling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor 
behandeling van uw beroep moet u griffierechten betalen. De kosten van 
deze griffierechten kunt u opvragen via telefoonnummer (070) 42 64 426.

Vaststelling bestemmingsplan Knorr-locatie
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken ingevolge artikel 
3.8, van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 3:12 van de Algemene 
wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 
24 november 2016 het bestemmingsplan Knorr-locatie ongewijzigd heeft 
vastgesteld.

Het plangebied bestaat uit het perceel Rading 38-40, is gelegen aan de 
noordrand van de kern Nieuw-Loosdrecht en wordt omgeven door woon-
gebied, bedrijvigheid, een park, infrastructuur en het gemeentehuis.

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken 
liggen met ingang van 15 december 2016  gedurende zes weken ter 
inzage in het gemeentehuis (afdeling ruimtelijke ontwikkeling), Rading 1 
in Loosdrecht van 08.30 tot 12.30 uur. Het bestemmingsplan met bijbeho-
rende stukken zijn tevens in te zien op www.wijdemeren.nl en op www.
ruimtelijkeplannen.nl. 

Een belanghebbende die bij de gemeenteraad tijdig zijn zienswijze tegen 
het ontwerp-
bestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende 
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft 
gedaan, kan gedurende de termijn van terinzagelegging tegen het besluit 
tot vaststelling beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s- Gravenhage.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde afdeling. Het besluit 
tot vaststelling en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van de 
beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestem-
mingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw  A. van 
Dekken of de heer H.J.W. van Emmerik van de afdeling ruimtelijke ontwik-
keling die telefonisch bereikbaar zijn onder nummer (035) 65 59 440/444.

Verleende vergunningen/ontheffingen APV 
en Bijzondere Wetten
Alle kernen
-  Stichting Dierenambulance Gooi en Vechtstreek, collecte van 27 tot en 
met 31 december 2016 (06.12.16)

Ankeveen
-  Stichting Bruisend Ankeveen, parkeerterrein naast de RK-kerk aan het 
Stichts End, lichtjes-/kerstmarkt op 23 december 2016 (07.12.16)

’s-Graveland
-  VOF Café Zomerlust, Zuidereinde 2, ontheffing sluitingstijd Oud en Nieuw 
(07.12.16)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tus-

sen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij cluster Vergunningen). 
Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij degene die het besluit genomen heeft. 

Kennisgeving incidentele festiviteiten
Kortenhoef
- Dirk’s Sport Café, Zuidsingel 56, op 21 januari 2017
Loosdrecht
-  Bar Bistro ’t Bruggetje, Oud-Loosdrechtsedijk 52, op 24 december 2016
- Rosa’s Cantina, Oud-Loosdrechtsedijk 272, op 24 december 2016
Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van toepassing.

Ontwerpbesluit para-commerciële vergunning 
Drank- en Horecawet
Loosdrecht
- Stichting de Wissel, Laan van Eikenrode 49
Bovengenoemd(e) ontwerpbesluit(en) liggen vanaf vandaag zes weken 
ter inzage. Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk hun 
zienswijze indienen bij de burgemeester van Wijdemeren. 

Collectieve festiviteiten 2017
Het college heeft op 29 november 2016 besloten de volgende festiviteiten 
als collectieve festiviteiten voor het kalenderjaar 2017 aan te wijzen:
- 26/27 april 2017: Koningsnacht en Koningsdag - Wijdemeren
- 5 mei 2017: Bevrijdingsdag - Wijdemeren
Conform artikel 4:2, lid 9 en 10 van de Algemene Plaatselijke Verordening 
worden de volgende voorschriften verbonden aan de collectieve festivitei-
ten voor het kalenderjaar 2017:
-  Het geluidsniveau als bedoeld in artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het 
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer geldt voor het 
bebouwde gedeelte van de inrichting en niet voor de buitenruimte van 
de inrichting.

Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid zijn ramen en deuren geslo-
ten, behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.

Vrijgekomen vaste standplaatsen
Op het Plein aan de Voorstraat in Nederhorst den Berg is een vaste stand-
plaats vrijgekomen voor de zaterdag (ochtend en middag). 
Wij stellen belangstellenden hierbij in de gelegenheid om tot en met 11 ja-
nuari 2017 een vergunningaanvraag in te dienen voor deze standplaats. De 
andere standplaats op zaterdag wordt ingenomen door een kaashandel. 
U dient een aanvraag in met het daarvoor bestemde aanvraagformulier. 
Dat stuurt u volledig ingevuld en ondertekend en met de gevraagde docu-
menten naar: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Bij meerdere aanvragen 
zal de standplaats worden vergund door middel van loting. 
U vindt het aanvraagformulier op www.wijdemeren.nl/standplaats. Daar 
vindt u ook het beleid, de te volgen procedure, tarieven en een overzicht 
van de reeds ingenomen plaatsen en hun branche. 

Verkeersbesluiten 
Kortenhoef
-  Anton Smeerdijkgaarde 3: opheffen gereserveerde gehandicaptenpar-
keerplaats in verband met omstandigheden belanghebbende.

Loosdrecht
-  Van Mijndenlaan t.h.v. huisnr. 20: opheffen gereserveerde gehandicap-
tenparkeerplaats in verband met omstandigheden belanghebbende 28-
11-2016 (bij GPP met aanvrager)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

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

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 indie-
nen 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 voorzie-
ningen (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 verzenden van 
het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken 
(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).
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Doornenbal & de Rooij
 �  Landbouwmechanisatiebedrijf

 �  Constructie

 �  Tuin- & Parkmachines

 �  VA keuringsbedrijf

  www.doornenbal-derooij.nl

Rijksstraatweg 39-41 • Nieuwersluis • tel.0294-231290

Sinds
1958

Verkoop • Onderhoud •

WINTERBEURT
Tuin- & Parkmachines

Wenst u Prettige Kerstdagen
en een gelukkig 2017!

Middenweg 107-A
1394 AG Nederhorst den Berg

www.lionhoveniers.nl • tel. 0294-253848

Donderdag 15 t/m zondag 18 december

Kerststallententoonstelling in de OLV-kerk in Nederhorst den Berg. Dage-

lijks open vanaf 10 uur en op zondag vanaf 11 uur. 

Donderdag 15 december 

Kerstmatinee voor ouderen (50 maximaal). Aanvang: 13.30 uur. Leerlin-

gen en leerkrachten van de Antoniusschool verzorgen een Kerstmatinee 

voor ouderen. Met muziek, hapjes en drankjes. Het duurt tot ± 14.30 uur. 

Aanmelden: donderdag 8 dec. tussen 15.00 en 16.30 op: 035-656 1067;

Vrijdag 16 december

Kerstconcert in de Martinuskerk te Ankeveen. Aanvang: 20.00 uur. Met 

het koor All Directions!, het Snowekoor en de Big Bad Bruce Band;

Zaterdag 17 december

•  Kerstzangdienst in de NH-Kerk te Kortenhoef. Aanvang: 19.30 uur. Met 

fanfare Amicitia;

•  Kerstconcert in de Antoniuskerk te Kortenhoef. Aanvang: 20.00 uur. Met 

’t KOOR!. Tevens draagt dirigent Michiel van Laarhoven het stokje over 

aan Vladimir Pairel;

Zondag 18 december

Kerstsamenzang in Brasserie Veenstaete te Kortenhoef. Aanvang: 19.30 

uur. Met het koor Fun4All uit Loosdrecht;

Maandag 19 december

Kerstfeest voor alle ouderen in de Bergplaats te Nederhorst den Berg. 

Aanvang: 15.00 uur. Gezamenlijke kerken organiseren samenzijn voor 

ouderen;

Donderdag 22 december

Kerstliederen in Brasserie Veenstaete te Kortenhoef. Aanvang: 19.30 uur. 

Met de harmonie BMOL.

Vrijdag 23 december

Lichtjesmarkt in Ankeveen. Aanvang: 18.00 uur. Een gezellig verlicht 

marktplein naast de Martinuskerk met tal van activiteiten;

Zaterdag 24 december

Kinderkerstfeest in de Willibrordkerk in Nederhorst den Berg. 

Aanvang: 19.00 uur;

Kerstviering in de Antoniuskerk te Kortenhoef; 

Aanvang: 19.00 uur; Met Liturgiegroep. 

Kerstviering in de OLV-kerk in Nederhorst den Berg. 

Aanvang: 19.00 uur. Met diaken W. Balk;

Kerstzangdienst in De Graankorrel te ‘s-Graveland. 

Aanvang: 19.30 uur; Met koor Inspiration en band Sound4Life;

Kerstnachtviering in de Antoniuskerk te Kortenhoef: 

Aanvang: 21.00 uur. Met diaken W. Balk;

Kerstnachtviering in de Martinuskerk te Ankeveen; 

Aanvang: 22.00 uur. Met koor All Directions en diaken W. Vlooswijk; 

Kerstnachtdienst in de Willibrordkerk in Nederhorst den Berg. 

Aanvang: 22.00 uur. Met ds. E.J. van Katwijk;

Kerstnachtdienst in de NH-kerk ’s-Graveland. 

Aanvang: 22.00 uur. Met ds. G.J. van Meijeren;

Kerstnachtdienst met de Oec. Streekgemeente, Oude Kerkje, Kortenhoef. 

Aanvang: 22.00 uur. Met ds. Jan Rinzema en het koor ‘De Rijnforellen’;

Kerst 2016 in Wijdemeren

Indoor Kerstmarkt
Aan de Vreelandseweg 37A 

in Nederhorst den Berg 

wordt 15 december van 

16.00-22.00 uur een Indoor 

Kerstmarkt gehouden. Er 

zijn o.a. schilderijen te zien 

van Alfred Ophof. www.alf-

redophof.nl

Komt Allen Tezamen
in Sijpekerk
Op vrijdag 16 december 

wordt u vanaf half acht 

warm verwelkomd bij de in 

kerstsfeer gehulde Sijpekerk. 

Muziekvereniging Nieuw 

Leven & Friends, organist 

Bart van Loenen en het koor 

Fun4All verzorgen een ge-

varieerd kerstconcert. In 

het gesproken intermezzo 

neemt Jaap Brand u mee in 

zijn ‘verwondering’. Toegang 

is gratis, maar met een vrij-

willige bijdrage aan de uit-

gang kunt u echter uw waar-

dering laten blijken.  

Kerst

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 

tel. 035-6562680

www.kvwoninginrichting.nl

Het team van

Krijn Voorn Woninginrichting

wenst u gezellige feestdagen

en een sfeervol 2017

Schaatsen op 2e Lichtjesmarkt Ankeveen
ANKEVEEN- Vorig jaar is de kerstmarkt van Ankeveen 

omgedoopt tot Lichtjesmarkt. Dat dit meer inhield dan een 

naamsverandering en een verschuiving van zaterdagochtend 

naar vrijdagavond 23 december van 18 tot 21 uur, werd al heel 

snel duidelijk. Het was een daverend succes. Een feestje voor 

iedereen. Een tweede editie kon dus niet uitblijven. 

Naast de vaste marktondernemers zijn er 15 extra kramen op 

het marktplein. Allemaal zullen ze prachtig verlicht zijn zodat 

ze samen met grote kerstboom een basis vormen voor een ge-

weldige kerstsfeer. Ook is er veel muziek, zang en dans. Er zijn 

doorlopend verschillende optredens op het muziekpodium. 

De jonge creatieveling kan ook weer zijn/haar hart ophalen en 

ervaren hoe het is om marktondernemer te zijn. Er is namelijk 

weer een kraam beschikbaar gesteld waar je je eigengemaakte 

kerstartikelen kan verkopen. En, niet geheel onbelangrijk, de 

Kerstman heeft ook aangegeven Ankeveen te bezoeken. 

Nieuw dit jaar is het Open Ankeveense Schaatskampioenschap. 

Ook als het niet vriest, kunt u gegarandeerd komen schaatsen 

op het marktplein. Hoe en wat, dat houden we graag nog even 

geheim. Maar ga er maar van uit dat het een grandioos spek-

takel wordt. We hopen dat u allen naar de lichtjesmarkt 2016 

komt op het marktplein van Ankeveen.

Ook op: zaterdag 24 en 31 december: weekmarkt.
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Cultuur DOOR: HERMAN STUIJVER

Spotjes in de ijshal
De Spotjes maken een mooie kerstlam-

pion in de Bergstube van de ijshal. Met 

dank voor de gastvrijheid.Kerstmis is een traditionele viering 

voor jong en oud. Voor de derde keer 

wordt de ‘Kerstlichtjestocht’ georgani-

seerd in Loosdrecht, een live kerstbe-

leving. Dit jaar op zaterdagavond 17 

december tussen 17.00 en 20.00 uur 

in de tuinen van kasteel Sypesteyn. 

Het kerstverhaal is van alle tijden, stap 

2000 jaar mee terug in de tijd en beleef 

hoe het lang geleden begon. Met een 

eigen lichtje wandel je met een ver-

teller langs de timmerwerkplaats van 

Jozef, de herberg, de Wijzen, soldaten, 

koning Herodes, herders en bedelaars, 

allemaal op zoektocht naar het kinde-

ke Jezus van Bethlehem, met muziek, 

engelengezang en levende dieren.

De tocht begint achter de Sijpekerk, 

waarvan uit de oude pastorie en de 

kerk al prachtig gezang te horen zal 

zijn, de route wordt vervolgd over een 

stukje Nieuw Loosdrechtsedijk naar 

de sfeervol aangeklede kasteeltuin, 

om vervolgens te eindigen bij het ter-

ras van Spoon waar naar behoefte kan 

worden nagepraat en wat lekkers ge-

nuttigd. 

Achter en voor de schermen werken 

zo’n 180 figuranten en vrijwilligers 

mee aan deze bijzondere avond. Te 

zien en beluisteren zijn o.a. Praise 

Loosdrecht, het Snowe koor, Gospel-

groep Vision, muziekvereniging 

Nieuw Leven, Muziektheater Spot-

light en stichting Eigen & Wijzer. 

Zie ook: www.kerstlichtjestocht-loos-

drecht.nl en volg de Facebookpagina

Kerstlichtjestocht in Loosdrecht

Kerstzangdienst met 
Inspiration en Sound4Life
Swingend de kerstdagen in? Kom dan 

op 24 december naar de kerk de Graan-

korrel.   Op kerstavond brengt koor In-

spiration samen met band Sound4Life 

prachtige kerstliederen ten gehore. Dit 

jaar zingen we zowel nieuwe liederen als 

echte kerstklassiekers. Luister naar het 

prachtige samenspel tussen het koor en 

de band, die dikwijls met elkaar optre-

den. Er is ook genoeg ruimte om mee 

te zingen. Dat is nog niet alles, want het 

kerstverhaal mag natuurlijk niet ont-

breken. De avond start om 19.30 uur en 

duurt tot 20.30 uur. Warme chocomel 

wordt geschonken bij binnenkomst. We 

zien jullie graag!  

Zoals u in de vorige editie van het 

Weekblad Wijdemeren heeft kun-

nen lezen, valt er in aanloop naar de 

Kerst volop te genieten van muziek 

en zang. 

Vooral in het weekend van 16-17-18 

december is er elke dag wel ergens in 

onze dorpen een concert of samen-

zang. De gemeentelijke lichtkrant kan 

het gewoon niet aan. ’t KOOR! vormt 

hierop geen uitzondering en nodigt u 

graag uit op zaterdag 17 december in 

de Heilige Antonius van Paduakerk 

aan de Kerklaan in Kortenhoef.

Wat maakt dit concert zo anders?

De toegang is gratis; Er staan meer dan 

70 zangers en zangeressen op het podi-

um; Er is geen gesproken woord, maar 

alleen muziek en zang; De begeleiding 

wordt verzorgd door een combo, be-

staande uit een pianiste, twee violisten, 

een trompettist en een klarinettist; Er 

worden klassieke, moderne, sfeervolle, 

swingende en komische liederen ge-

zongen in vier verschillende talen (En-

gels, Frans, Nederlands en Spaans). Het 

is de laatste mogelijkheid om Michiel 

van Laarhoven voor ’t KOOR! te zien 

staan. Het is de eerste kennismaking 

met onze nieuwe dirigent Vladimir 

Pairel. Kortom: een bezoek meer dan 

waard! De deuren van de kerk gaan om 

19.30 uur open en het concert begint 

om 20.00 uur. Einde ca. 21.15 uur. Meer 

informatie op onze geheel vernieuwde 

website www.tkoor.nl

Kerstconcert ’t KOOR!

Nee hè, niet nog één!

KORTENHOEF- Afgelopen zaterdag-

avond was een avond vol nostalgie. 

In de voormalige werkplaats van 

botenbouwer Piet Dekker gaf Annet 

Duller een Toverlantaarn- avond. 

Bijzonder, uiteraard vanwege de 

toverlantaarn als antiek beeldmedi-

um, maar ook de plek van de voor-

stelling is een aparte ervaring. 

De werkplaats is ruim vijf jaar na de 

dood van Dekker nog volledig onaan-

getast. Naast de warme potkachel tref 

je schappen vol gereedschap, ook blok-

ken hout, lieslaarzen, zinken emmers, 

paardenbeslag en tientallen andere his-

torische voorwerpen. Een schatkamer 

voor de liefhebber. In deze sfeervolle 

entourage wachten ongeveer 40 be-

langstellenden op wat er komen gaat. 

De pianist pingelt een melodietje, een 

wit doek staat strak gespannen voorin 

de houten schuur, achterin is Annet 

Duller druk in de weer om haar glan-

zende exemplaar van de toverlantaarn 

juist in te stellen. Licht uit: Willkom-

men op het doek, een kerstdeuntje uit 

een speeldoos, de avond is begonnen. 

Wat zich ontvouwt, zijn de beelden 

uit de tijd van voor de Eerste Wereld-

oorlog, fraaie ingekleurde plaatjes over 

vroeger. Het begint met het verhaal van 

Lang en Kort op weg naar de Noord-

pool. Annet declameert de tekst op rijm 

vanuit een handgeschreven schriftje. 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 2016, trekt het 

nog steeds. Ook in 1900 waren de on-

dernemers bijdehand, want naast ijs-

beren zien Lang en Kort op het ijs een 

bord met ‘Walter Tylers toverlantaarns 

zijn de Beste’. 

Lanterna Magica

De Lanterna Magica is een apparaat 

waarmee doorzichtige afbeeldingen 

geprojecteerd kunnen worden. Het is 

dus in feite de voorloper van de  dia-

projector. Op de achterwand bevindt 

zich een holle spiegel. Aan de voorkant 

zit een lens als waarachter glasplaatjes 

kunnen worden geschoven. Tussen de 

holle spiegel en het glasplaatje bevindt 

zich een lichtbron. Een afbeelding die 

met transparante verf op het glasplaatje 

is aangebracht, wordt geprojecteerd op 

een zich voor de toverlantaarn bevin-

dend scherm. 

De toverlantaarn, ter leering ende ver-

maek, ooit uitgevonden door Christi-

aan Huygens rond 1654, was uitermate 

populair. Je ziet ‘De Gelaarsde Kat’ 

(met een miauwende Annet) passe-

ren, maar ook kleurige caleidoscopen 

en het sentimentele verhaal (met lied) 

van de dolende jongeling. Joop Glijn, 

in Schotse rok, verhaalt vol passie over 

de Schotse hooglanden. En ‘een school-

meester’ geeft een samenvatting over 

alle poolexpedities wat heden ten dage 

nog steeds de fantasie prikkelt. Aan het 

Bijzondere ‘Toverlantaarn’-avond in werkplaats

grote succes van de toverlantaarn  kwam 

abrupt een einde toen omstreeks 1910 de 

bewegende film zijn intrede deed. De ma-

gie van stilstaande beelden was verdwenen. 

Tegenwoordig hebben we elk moment van 

de dag multimedia op onze smartphone of 

tablet, maar het schijnt dat ook kinderen 

nog geboeid worden door het wonder van 

de Lanterna Magica. Geboeid en geamu-

seerd waren in ieder geval de bezoekers van 

Dekkers Botenschuur over deze bijzondere 

Toverlantaarn-voorstelling. 
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Hervormde gemeente ’s-Graveland; 

Noordereinde 14; www.hervormdege-

meentesgraveland.nl; Stalpaertstichting: 

www.danielstalpaert.nl; Kerkdienst: elke 

zondag om 10 uur; Dominee: Geert van 

Meijeren; dominee@hervormdegemeen-

tesgraveland.nl; 035-6560598. 

Het is koud, maar het levert de mooiste plaat-

jes op. De winterse rijp op de velden met een 

kraakheldere rood-oranje zonsopgang, witte 

bomen, een laagje ijs op het water; het is rond-

uit schitterend. Langzamerhand verandert de 

wereld om ons heen in winter, en ook in kerst. 

Overal kun je kerstbomen kopen, wordt haard-

hout ingeslagen en worden kaarsjes en lichtjes 

aangestoken. Kerst heeft ook alles te maken 

met Jezus. Kom daarom kerst vieren in de kerk! 

Een goede manier 

om dorpsgenoten 

te ontmoeten en 

zo elkaar de vrede 

van kerst te wen-

sen.

De kerstavond-

dienst is op 24 de-

cember om 22.00 

uur en een kers-

tochtenddienst is op 25 december om 10.00 

uur.  Kaarsen branden, er worden bekende 

kerstliederen gezongen, het eeuwenoude kerst-

verhaal gelezen. Op kerstavond branden bo-

vendien vuurkorven op het plein en kun je 

jezelf voor de dienst of daarna verwarmen met 

glühwein en chocolademelk. Van harte wel-

kom. Vier kerst in de kerk! 

PKN 
Nieuws december

Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg

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

Sniplaan 4, Nederhorst den Berg

Zeer royaal in 2000 geb. vrijst. landhuis op perceel grond van 
5.200 m2 rechtstr. grenzend aan de Kortenhoefse- en Horster-
meerpolder. L-vormige woonk. 58 m2, halfopen keuken, bijkeu-
ken, 3 ruime slaapk., 4e kleinere slaapk. Woonopp. 200 m2, bijge-
bouwen ruim 240 m2. Uitst. geschikt voor hobbyfarming. Meer 
info op onze website.

Vraagprijs € 795.000 k.k. 

NIEUW

Voorstraat 21, Nederhorst den Berg

HOEKWONING in historische centrum met vrij uitzicht op 
de RK kerk, woonopp. 80 m2,  zonnige achtertuin van 45 m2 op 
het westen. De woning is geschikt voor 1 à 2 personen en dient te 
worden gerenoveerd. Meer info op onze website.

Vraagprijs: € 159.000,- k.k.          

NIEUW

Bewoners van Veenstaete, andere senioren 

en hun families zijn van harte welkom om op 

donderdag 22 december om 19.30 uur in de 

Brasserie naar het kerstconcert van BMOL te 

komen luisteren. 

De harmonie zal naast het overbekende 

Sleighride, ook enkele medleys van kerstnum-

mers ten gehore brengen. En ook de bezoekers 

kunnen meedoen met enkele samenzang-

werken. Met ‘And the Walz goes on’ maakt de 

harmonie ook een klein uitstapje. Deze wals is 

geschreven voor het orkest van André Rieu, en 

brengt u zo naar het Oostenrijk van keizerin 

Sissi. 

Goed jaar

BMOL sluit me dit concert een goed jaar af. Een 

jaar waarin de djembégroep een vaste plek in 

de vereniging heeft gekregen, en enkele van de 

djembéspelers ook met de ervaren slagwerkers 

van World percussion zijn gaan repeteren. Er is 

zelfs een nieuwe djembégroep gestart voor de 

echt jonge slagwerkers van 6 en 7 jaar (nog en-

kele plekken vrij). De slagwerkers hebben op-

getreden in het Spant en in het Conservatorium 

van Amsterdam. Zanggroep BlueZ heeft recent 

een geslaagd uitwisselingsconcert met een koor 

uit Schijndel achter de rug. En zij zijn nu druk 

op zoek naar goede microfoons voor extra ver-

sterking. Hiervoor heeft BMOL veel geld bij 

elkaar geroeid bij de 12 uur van Ankeveen. En 

het orkest heeft dit jaar gelukkig weer diverse 

nieuwe leden mogen ontvangen. Ervaren spe-

lers en herintreders. Maar wij zijn ook heel blij 

met de verjonging in het orkest. Enkele tieners 

hebben hun weg naar ons orkest ook weten te 

vinden. Benieuwd hoe zij hun partijtje spelen 

en wil je weten of jij ook al goed genoeg bent 

om een mee te repeteren? Ook dan ben je na-

tuurlijk van harte welkom bij ons kerstconcert 

in Veenstaete.

Leden en het bestuur van muziekvereniging 

BMOL wensen u fijne feestdagen en een geluk-

kig en gezond 2017 toe.

BMOL sluit succesvol jaar af 

Kerstconcert in Veenstaete
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Sport DOOR:  MARC DEGEKAMP, AD VAN BENSCHOP EN DICK BLOM

Voetballen in Ankeveen

Eerste elftal verslaat Baarn 

De laatste wedstrijd van het jaar 

2016 en de eerste seizoenshelft van 

2016-2017 heeft slechts een punt 

opgeleverd. 

De na 30 minuten met verzorgd voet-

bal behaalde voorsprong werd door 

het elftal niet vastgehouden en het liet 

Ankaraspor terugkomen tot 2-2. 

Beide ploegen hadden de winst in de 

slotfase naar zich toe kunnen trekken, 

waarbij ’s-Graveland de grootste kans 

had. Vanaf elf meter miste spits Gerben 

van Veen, een zeldzaamheid. Het eerste 

gaat daarom de winterstop in als num-

mer vier van de ranglijst.

Senioren

Het tweede is de eerste competitie helft 

geëindigd zoals het is begonnen: met 

een grote nederlaag. Daar tussenin 

presteerde het prima met als resultaat 

een derde plaats halverwege de compe-

titie. Het 4e en 35+ wonnen thuis hun 

laatste competitiewedstrijd.

Programma

Komend weekend speelt alleen het 3e. 

Voor de beker moet het thuis tegen Ne-

derhorst 2. De overige teams sluiten de 

eerste seizoenshelft af met een training 

of onderlinge partijen om zich daarna 

nestelen voor het scherm om Ajax - 

PSV te kijken. Aansluitend wordt er ge-

zamenlijk stamppot van hoofdsponsor 

en keurslager Piepenbrock gegeten.

Trekking en klaverjassen

Via de link https://lotchecker.clubactie.

nl/ kunt u kijken of u in de prijzen ge-

vallen bent met uw loten (lotnummer 

staat op uw bankafschrift). Namens 

S.V. ‘s-Graveland nogmaals bedankt 

voor uw ondersteuning. Het Kerstkla-

verjassen is maandag 19 december om 

Voetballen in ‘s-Graveland

Eerste elftal remiseert onnodig in Amsterdam

De eerste helft ging gelijk op met 

een wellicht iets te behoudend 

ASV ‘65. Baarn nam de leiding in 

de 26ste minuut via een prachtig 

afstandsschot. 

Vlak voor rust was het uitblinker Yoeri 

Tol die na een fraaie passeeractie vanaf 

links een evenzo fraaie voorzet losliet 

op de inkomende Emmanuel Obeng 

die de gelijkmaker binnenschoot. Na 

rust nam ASV het initiatief en ging 

over van het 4-4-2 naar het 4-3-3 sys-

teem en zette Baarn onder druk. Dat 

kwam er niet echt meer aan te pas. In 

de 55ste minuut was het Yoeri Tol die 

uit de draai na een goede assist van Ste-

fan van Grieken de verdiende 1-2 tegen 

het net pegelde. Uit een van de vele 

corners genomen door Laurens van de 

Greft kopte libero Stefan van Grieken 

snoeihard de 1-3 tegen de touwen. Het 

wachten was op de genadeklap door 

1-4 te scoren, want de Ankeveners kre-

gen heel veel ruimte hiervoor, maar 

waren slordig in de eindpassing. Des-

ondanks werd het toch nog 2-3. Echter, 

na wederom een mooie voorzet van 

Laurens van de Greft was het Farred 

Benzema die zijn kopkunst weer ten 

toon spreidde en de beslissende 2-4 over-

tuigend inkopte. Door dit resultaat stijgt 

ASV ‘65 van de 11de naar de 8ste plaats en 

wordt er met een goed gevoel de winterstop 

ingegaan.

Veteranen delven onderspit 

Thuis werd er door the good old greens 

met 4-7 verloren, na een ruststand van 2-4. 

Doelpuntenmakers waren Sander Schleif-

fert, Ragner Teitsma, Geurt Holdinga en 

Jos Vermeulen. Dit team van captain Joost 

Botterman heeft ondanks deze nederlaag 

wel een stijgende lijn te pakken.

Door een zwaar bevochten 2-3 zege 

op Waterwijk is Nederhorst geklom-

men naar de tweede plaats op de 

ranglijst. Het was de zevende over-

winning op rij voor de roodgelen.

Het spel golfde op en neer waarbij de 

thuisploeg veelvuldig de crossbal speel-

de en door de twee snelle buitenspelers 

voor gevaar zorgde. Na 33 minuten de 

voorsprong voor Nederhorst toen Rijk 

Bruins uit een corner de afvallende bal 

via een been binnen schoot. Vlak voor 

rust kwam Waterwijk toch langszij 

toen de linkerspits uit een moeilijke 

hoek binnen kegelde.

Gelijk na rust keken de Bergers tegen 

een achterstand aan toen een vrije trap 

van 20 meter hoog in de hoek werd ge-

schoten. Binnen twee minuten was het 

weer gelijk. Jesse van Huisstede werd 

door de keeper getorpedeerd en de 

warrig fluitende scheidsrechter gaf te-

recht een strafschop die hij zelf benutte. 

Rond de 75e minuut strafte Jesse met 

een fraaie lob over de keeper een verde-

digingsfout af. Het laatste kwartier was 

meer spannend dan fraai. 

Senioren

Nederhorst 2 had weinig in te brengen 

tegen koploper Roda ’46 en verloor 

met 5-1 Het derde speelde weer eens 

gelijk. Nederhorst 4 moest ook naar 

Waterwijk en won door een hattrick 

van Dennis Keizer met 1-3. Zaterdag-2 

Voetballen in Nederhorst 

7e overwinning op rij voor collectief

20.00 uur in de kantine.

Jongens onder 19

JO19-1 leverde wederom een puike presta-

tie. In Almere werd AS’80 met 1-3 versla-

gen. Job Romviel (1x) en Daan Stricker (2x) 

scoorden en deden dat allebei op fabelach-

tige wijze. Het elftal gaat de winterstop als 

koploper. De JO19-2 speelde bij de buren 

en speelde tegen Altius JO19-3 met 3-3 ge-

lijk. Broers Marc en Bart van Enk zorgden 

samen met Robert Jan van ‘t Leven voor de 

doelpunten aan ‘s-Graveland zijde.

wist de derby in Ankeveen tegen ASV niet 

winnend af te sluiten en bleef steken op een 

4-4 gelijkspel.

Jeugd

De JO19-1 handhaafde zich bij de boven-

ste ploegen door met 2-2 gelijk te spelen 

tegen Zuidvogels JO19-1. De JO17-1 zagen 

een effectief Altius JO19-1 een snelle 3-0 

voorsprong nemen. Nederhorst kwam niet 

verder dan een tegentreffer en verloor met 

1-3. De meisjes O17-1 pakte met een fraaie 

3-3 de eerste punten af van de ongeslagen 

koploper ’t Gooi en blijven tweede op de 

ranglijst.

Voor meer info www.vvnederhorst.org

OdisGym start vanaf januari 2017, 

indien er voldoende deelnemers 

zijn, met trainingen Pilates. De les-

sen zullen op donderdagmorgen 

van 9 to 10 uur worden gegeven in 

Buro Sport, boven sporthal de Fuik. 

De trainingen worden gegeven 

door Pilates-professional Monique 

Dekker. 

Met Pilates verbeter je de eigen kracht, 

flexibiliteit en balans. Lange en sterke 

spieren worden ontwikkeld en de 

spieren om de wervelkolom te onder-

steunen. Spieren krijgen dus een lange 

elegante vorm. Tevens verbetert Pilates 

het lichaamsbewustzijn en wordt er ge-

bouwd aan een betere houding. Zo kun 

je een soepele en sterke rug ontwik-

kelen. Pilates helpt je houding in het 

dagelijks leven en bij sport verbeteren.

Wil je het nieuwe jaar goed beginnen 

en je goede voornemens alvast waar-

maken? Geef je dan op bij voorzitter-

odisgym@gmail.com of bel naar 06-

40285840.

Pilates-trainingen vanaf januari in Kortenhoef
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Openingstijden
wo. 14-12 13.00-21.00 uur

do. 15-12 15.00-17.00 uur

vrij. 16-12 15.00-23.00 uur

za. 17-12 10.00-23.00 uur

zo. 18-12 12.00-19.00 uur

ma. 19-12 15.00-21.00 uur

di. 20-12 15.00-21.00 uur

wo. 21-12 13.00-21.00 uur

do. 22-12 15.00-17.00 uur

vrij. 23-12 15.00-23.00 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, Inovum en Buurt-

zorg, die ook kosteloos de ouderen, bren-

gen en begeleiden tijdens dit kerstdiner.

Kerstman
Wil je met de kerstman op de foto?! We

weten niet precies hoe laat hij komt, maar 

we kunnen hem verwachten v.a. 15.00 uur!

Bergs garnituur-uur
Het Bergs garnituur-uur, dé vrijdagmid-

dagborrel is een succes, met een thema- 

tintje. Elke week een ander thema, lekker

hapjes, muziek, DJ vanaf half 9 en karao-

ke. 16 december is het thema: Mexicaans.

za. 17 december DDiissccoo--oonn--IIccee  19.00 uur

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

zo. 18 december
KKeerrssttmmaann  oonn IIccee  vanaf 15.00 uur
KKeerrssttbbaanndd  BBeeaaaattrriixxx  vanaf 15.00 uur

wo. 14 december
IIJJsshhoocckkeeeyy--cclliinniiccc  
19.00 uur

za

r

do. 15 december
CCCCuurrlliinnggggg  19.00 uur

 

Laatste!!

vr. 16 december 5500++BBiinnggoo  14.00 uur
BBeerrggss ggaarrnnniittuuuurr--uuuurr  17.00 uur

 WWiinnntteerrrssppeeelleenn   19.00 uur

ur

d
CCCC
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Laatste Disco-on-Ice!

Sport
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Sport

Kom je ook naar de inloopavond bij 

Volleybal Vereniging Nederhorst? In 

sporthal de Blijk op maandag 9 janu-

ari 2017 van 20:00 uur tot 22:00 uur? 

Heb je altijd al willen weten of volley-

ballen iets voor jou is? 

Dan nodigt Volleybal Vereniging Ne-

derhorst je uit om langs te komen op 

hun  inloopavond om gezellig mee te 

trainen of de kunst af te kijken. Tijdens 

deze open training zullen we je op ver-

schillende niveaus kennis laten maken 

met het volleybal. Na afloop nodigen 

wij je uit voor een drankje in het Sport-

café. Onze seniorenleden zullen spe-

ciaal voor deze inloopavond gemengd 

trainen en diverse trainers zullen je 

voorzien van de nodige begeleiding tij-

dens de training.   Deelname is geheel 

vrijblijvend dus kom langs en ervaar 

de sport. Heb je vragen stuur dan even 

een email naar communicatie@vvne-

derhorst.nl 

Inloopavond volleybal

Postduivenvereniging de Plassen-

jagers te Kortenhoef organiseert op 

zaterdag 17 en zondag 18 december 

a.s. haar jaarlijkse postduiventen-

toonstelling. Ongeveer 125 postdui-

ven worden gekeurd door een gedi-

plomeerde keurmeester, de heer G. 

van Dijk uit Amersfoort. 

Alle duiven worden individueel in de 

hand genomen door de keurmeester 

en dan door hem beoordeeld op ver-

schillende lichaamsonderdelen, zoals 

de kopvorm, ligging van de ogen, de 

kwaliteit van de vleugels en de pluimen 

(veren), ook de rug en de onderbouw 

komen aan bod evenals de indruk en 

de conditie. Dit alles wordt zorgvuldig 

opgeschreven op de keurkaart, uit-

eindelijk wint de duif met de meeste 

punten, maximale score hierbij is 92.5 

punt. De winnaar is de Schoonste van 

de tentoonstelling. De eigenaar van die 

mooiste duif mag een geweldige wis-

seltrofee mee naar huis nemen. Tevens 

is er een klasse Schoonste viertal, 4 dui-

ven bestaande uit 2 doffers (mannetjes 

duiven) en 2 duivinnen vormen een 

geheel. Het viertal met de 

meeste punten wint. 

Iedereen is van harte wel-

kom om de duiven te be-

wonderen, De tentoonstel-

ling is gratis toegankelijk 

op zaterdagavond 17 de-

cember vanaf 20:00 uur 

en op zondag 18 december 

van 11:00 tot 17:00 uur. 

In het verenigingsgebouw 

aan de Kwakel 42 te Kor-

tenhoef (naast de gemeen-

tewerf).

Wie is de Schoonste postduif?

NEDERHORST DEN BERG - 33 ruiters 

namen afgelopen zondag deel aan 

de wedstrijden van Rijvereniging 

Nederhorst den Berg op manege 

Laanhoeve aan de Meerlaan.

Zij werden gejureerd door de  vermaar-

de Lies Beuker, geassisteerd door haar 

schrijfster Tessa Ploegstra. De wedstrij-

den begonnen om 10 uur.

Om half een kon de eerste prijsuitrei-

king plaatsvinden voor de deelnemers 

op de manegepaarden/pony’s. Lies 

Beuker was over het algemeen zeer te-

vreden over de wijze van rijden, maar 

had een paar handige tips voor de rui-

ters. Hiermee zouden ze hun prestaties 

nog meer kunnen verhogen.

In de B-klasse werden de prijzen als 

volgt verdeeld:

1: Danique v/d Broek op Nienke met 

199,5 pnt; 2: Mabel Schoon op Kivado 

met 195,5 pnt; 3: Esther Hooijmeijer op 

Tyrona met 191 pnt.

In de L1-klasse: 1: Lobke Silting op 

Tangelo met 196 pnt; 2: Chassity v/d 

Broek op No Name met 191,5 pnt.

In de L2/M1-klasse: 1: Suzanne Lafeber 

op Resi met 178,5 pnt.

Daarna kwamen de ruiters in de ring 

met eigen paarden/pony’s. Ook nu 

weer een spannende en enerverende 

wedstrijd. Iets na drie uur kon Lies 

Beuker ook in deze groep  de volgende 

resultaten bekend maken :

In de B-klasse: 1: Muriël Veldhuijzen 

op Nuts met 193 pnt. 

In de klasse L1: 1: Lotte Giezen op Co-

leman met 192 pnt.

Bij de eigen paarden/pony’s die niet 

op de manege staan: Klasse B, L1,L2, 

en M1: 1: Paula v.d. Bosch op Floortje 

met 192 pnt; 2: Sylvia van Giessen op 

Piquette met 190,5 pnt.

Speciale dank weer aan alle voorlezers, 

ringmeesters en de mensen van het 

wedstrijdsecretariaat en uiteraard aan 

de mensen achter de bar, die er weer 

B, L- en M – dressuur op de Laanhoeve

Nieuws Club 4711
Uitslag + stand herfstcompeti-

tie biljarten (maandag-poule)

5 dec.: Mw. D. Giavarra (4 pt.), 

Dhr. M. Zieleman (4 pt.), Dhr. 

B. Worp (3 pt.), Dhr. W. Clements (2 pt.), 

Dhr. J. Vrijburg (2 pt.). Stand aan kop: 

Mw. D. Giavarra 7-26, Dhr. J. Vrijburg 

7-23, Dhr. B. Worp 7-22

Uitslag maandtoernooi koppelklaverjassen

10 dec.: 1. Dhr. K. Jacobs & Dhr. H. Tin-

maz (5171 pt.), 2. Mw. R. Schaap & Dhr. F. 

Snel (5125 pt.), 3. Mw. B. Clements & Dhr. 

E. Vernooy (5083 pt.), 4. Mw. A. Hagen & 

Dhr. J. Hagen (4856 pt.), 5. Dhr. H. v.d. 

Burg & Dhr. P. van Valkenburg (4820 pt.), 

6. Mw. L. Baar & Dhr. B. Baar (4773 pt.), 

7. Mw. A. Behnken & Dhr. G. v.d. Broek 

(4685 pt.), 8. Dhr. C. Brouwer & Dhr. E. 

Oosterbroek (4454 pt.), 9. Mw. E. Reniers 

& Dhr. M. Zieleman (4124 pt.), 10. Mw. 

R. Vernooy & Mw. V. Wenneker (4046 

pt.), 11. Mw. J. v.d. Gun & Dhr. B. v.d. 

Gun (3924 pt.), 12. Dhr. R. Knegt & Mw. 

C. Stokkers (3635 pt.), volgende maand-

toernooi: zaterdag 14 januari 2017 (voor 

aanmelden: 06.20.40.80.58)

Programma Club 4711

Donderdag 15 dec. 20.00 uur: BV Over-

meer - BV De Poedel, zaterdag 17 dec. 

16.00 uur: slotronde herfstcompetitie bil-

jarten (zaterdag-poule), maandag 19 dec. 

19.30 uur: slotronde herfstcompetitie bil-

jarten (maandag-poule)

Algemene openingstijden Biljartclub 

4711 (ook voor niet-leden): vrijdag en 

zaterdag van 15.00 tot 20.30 uur.

Nieuws Biljartvereniging Overmeer

Uitslag onderlinge competitie 8 dec.: M. 

v.d. Velden-T. Otten 1-1, M. Verlaan-P. 

van 't Klooster 0-2, H. Stalenhoef-W. 

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

Programma BV Overmeer: donderdag 

15 dec. 20.00 uur: BV Overmeer - BV De 

Poedel

een geslaagd paardenfeest van gemaakt 

hebben.

Graag tot ziens op 8 januari bij het jaarlijkse 

Nieuwjaarsspringen. 

ANKEVEEN- Jaap Hilhorst jr. heeft 

december bij ‘Tien van Rood’ op zijn 

naam geschreven en zei na de winst 

op René de Rooij in de eerste ronde 

dat hij zichzelf had verrast. 

Wat was dan emotie wel niet na winst 

in de finale? Zijn pose (twee handen 

in de lucht met zijn keu daar tussen) 

verried veel. Het was dan ook wel 

weer even geleden dat de voorma-

lige kampioen een competitieronde 

op zijn naam had gezet. Voor René 

de Rooij was de avond dus al na een 

ronde voorbij en datzelfde gold voor 

Marc Degekamp, die voor de tweede 

opeenvolgende maand Oscar Schou-

ten als zijn meerdere moest erkennen. 

Jos van den Berg redde het ook niet. 

Ondanks een scheidsrechterlijke dwa-

ling was René van Houten te sterk. Dat 

was hij ook in de strijd om de derde en 

vierde plaats. Na verliespartijen tegen 

Jaap Hilhorst en Peter Spoor, troffen 

Oscar Schouten en hij elkaar daarin. 

Peter Spoor had na zijn reguliere com-

petitiewedstrijd (libre) het deelne-

mersveld gecompleteerd en nam zijn 

grote vorm daarin mee, getuige zijn 

overtuigende zeges. De tweehandige 

(!) biljarter moest echter in de finale 

dus het hoofd buigen voor Jaap Hil-

horst die met een losse klos december 

op zijn naam schreef. 

Op 29 december is de finaleavond en 

dan weten wie zich ‘Tien van Rood’ 

- kampioen van 2016 mag noemen. 

De strijd is nog volledig open en met 

dubbele punten op het spel, zal het een 

spannende avond worden.

Op zaterdag 17 december nodigt 

het Wapen van Ankeveen u uit voor 

het jaarlijks prijsbiljarten en kaarten 

waarin gespeeld wordt om mooie prij-

zen. Aanvang 20.30 uur.

Tien van Rood: 

Jaap Hilhorst jr. verrast 
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De laatste zin van mijn vorig schrijf-

sel ‘ik vertrouw Jan en Trump een heel 

stuk minder’ was voor verschillende 

lezers aanleiding om te denken dat ik 

hiermee aangaf dat beide mannen niet 

te vertrouwen zijn. Dat kwam door het 

ontbreken van de komma achter Jan, 

mijn fout, sorry oplettende lezers. Voor 

alle duidelijkheid Jan (Terlouw) was, 

volgens mij, in zijn speech in het tv-

programma DWDD oprecht, en begaan 

met de toekomst van Nederland. Daarin 

tegen komt Trump met al zijn grove en 

gore verbale uitspattingen als eerste man 

van een belangrijk land op mij niet be-

trouwbaar over. We weten nog niet wat 

Trumps beleid op de verschillende ter-

reinen zal gaan worden, maar voorlopig 

ziet het er goed uit voor de meer wel-

gestelde blanke Amerkaan. De uitsprak 

‘de Amerikaanse verkiezingen zijn voor 

de hele wereld zo belangrijk, dat kun je 

niet alleen overlaten aan Amerikanen’ 

dekt wel aardig de lading van het Ame-

rikaanse verkiezingsresultaat. Op een 

buitenbord van een Engels restaurant 

(YouTube) waarin normaal het menu 

wordt aangeprijsd, stond nu de volgende 

tekst ‘alle Amerikanen moeten begeleid 

worden door een volwassenen’.  Deze 

Engelse restauranthouder was het ook 

niet eens met de keuze van de Ameri-

kanen voor hun nieuwe president. Maar 

ook een meerderheid van de Britten 

kiest via een Brexit vooral voor eigen-

belang, die aan de andere kant van het 

water moeten we niet. Gelukkig doen 

wij Nederlanders het veel beter. In ons 

land hebben we de PVV die volgens de 

peilingen na 15 maart de grootste partij 

van Nederland wordt, met als enige lid 

Geert. En die is helemaal niet grof en 

moet niets hebben van haat zaaien of 

uitsluiten van anderen. Als hij premier 

van Nederland wordt, gaat hij, staat in 

zijn lijfblad De Telegraaf, schoon schip 

maken. Als ik een Nederlandse rechter 

was, zou ik maar vast mijn koffers gaan 

pakken en klaarzetten voor de afreis na 

15 maart. Er gaat dan gewerkt worden 

aan net zo’n witte Nederlandse heilstaat, 

als in Amerika en Groot-Brittannië. Zijn 

de zorgen van Geert over Nederland dan 

alleen maar onzin. Nee, zeer zeker niet, 

veel vluchtelingen, dreigingen van ter-

reuraanslagen, veel criminelen van niet 

oorspronkelijk Nederlandse afkomst, 

dat zijn terechte zorgen. Maar als je dat 

brengt als Geert, dan maak je de proble-

men groter en komen groepen lijnrecht 

tegen over elkaar te staan. Maar met 

wat de meerderheid van Nederland op 

15 maart gaat stemmen zullen we toch 

moeten doen. Alleen kan ik dan mijn 

laptop wel dicht klappen want, Neb- 

schrijfsels mogen vast niet meer onder 

de algemene leiding van de PVV. 

B.J.M. van der Linden.  

slotsom@ziggo.nl 
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Kort nieuws

Binnenkort in City of Wesopa: do. 

15 dec. film, vr. 16 dec. toneel, zo. 

18 dec. muziek, di. 20 dec. toneel, 

do. 22 dec. film, vr. 23 dec. muziek. 

Info: www.wesopa.nl


