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Jan-Jaap 
de Kloet

Mariamakunda Kerstfeesten TButterfly Kerst in Aleppo

De mooie jurk hangt onder een 

hoes in haar kast. Niemand weet 

dat ze hem al weken geleden kocht. 

Afgeprijsd, dat wel maar toch nog 

een rib uit haar lijf. Haar nieuwe 

hooggehakte schoenen passen er 

precies bij en de mooie ketting van 

vorig jaar ook. En helemaal haar 

kleur, matblauw. Het is december 

en de donkere dagen voor kerst zijn 

maar al te waar. 

Ze loopt er nog even uit voor een paar 

boodschappen, wat tijdschriften en wat 

lekkers. Buiten treft ze haar nieuwe 

buurvrouw, die bezig is een kerstboom-

pje van zeer onwillige lampjes te voor-

zien. Ze woont nog maar enkele weken 

in hun straat. “Kom, ik help je wel even” 

zegt ze en samen sjorren ze net zo lang 

tot de boom stevig staat en alle lampjes 

een plekje hebben.

“ Laat ik me eens even voorstellen, ik 

heet Anneke en woon daar.” Ze wijst 

naar het grote riante huis op de hoek 

van de straat. “Lieske” zegt ze wat 

verlegen.”Wat fijn dat u me even wilde 

helpen.” De grote bruine ogen staan 

vermoeid in het smalle gezichtje. Dan 

ziet Anneke opeens twee stralende 

snoetjes achter het raam. Twee kleine 

jongetjes zwaaien naar haar. Ze zwaait 

terug. ”Wat een schatjes” zegt ze. Lieske 

knikt. “Ja, twee drukke maar lieve kerel-

tjes, mijn grootste bezit.”

Alleen thuis

Later, alleen in het grote huis, komt 

de eenzaamheid op haar af. Eenzaam 

ondanks kinderen en kleinkinderen. 

Maar vooral zo alleen zonder Jan, die 

al jaren geleden van haar weggeno-

men werd. Ook aan het einde van het 

jaar.  Nu wacht ze. Tja, waarop? Een 

telefoontje van de kinderen die haar 

vragen de kerst bij een van hen door te 

brengen. Tot nu toe heeft ze nog niks 

gehoord. Ach, ze zijn allemaal zo druk 

met werk, feestjes, vrienden, relaties, 

sporten en dan is er weinig tijd voor 

een oude moeder. Ook de kleinkinde-

ren ziet ze weinig. Ook al druk druk 

met van alles. 

De volgende morgen lijkt alles een stuk 

lichter. Het is droog. Ze ruimt wat op-

gewaaid blad weg en hangt vetbollen 

voor de mezen in het voederhuisje. Een 

driewielertje komt al piepend over de 

stoep haar kant op. “Hoi, wat doe jij?” 

zegt het kleine mannetje vrolijk. “Ik 

geef de vogeltjes eten” zegt ze. “Ben jij 

een oma” zegt hij ? Ja hoor. Hoe heet 

je ? “Ik heet Tim en mijn broertje heet 

Luuk, maar die is nog klein. Ik ben al 

drie. Dan hoort ze roepen. 

“Mama” zegt hij blij en rent op haar af, 

het fietsje op de grond gooiend. Met 

een peutertje op haar arm komt Lieske 

haar kant op. Ze maken een praatje 

over het weer en dan vraagt ze aan An-

neke of ze zin heeft in een kopje koffie. 

Als ze gezellig aan de ronde tafel zitten 

en de kleintjes spelen vraagt Anneke: 

“Vertel eens iets over jezelf. Ben je al-

leen? Dan hoort ze het zoveelste trieste 

verhaal over een scheiding die haar le-

ven zo op de kop zette. Over de vader 

van de beide jongetjes, die ze niet meer 

wil zien en gelukkig is met een nieuwe 

vriendin en haar kinderen. Maar die 

ook zijn plichten op financieel gebied 

niet nakomt, zodat ze met veel moeite 

in hun levensonderhoud kan voorzien. 

Gelukkig springen haar ex-schoonou-

ders wat bij, maar dat zuiver ter wille 

van de kinderen, hun kleinkinderen. 

Lieske’s ouders zijn overleden, ze was 

enig kind. Werk is moeilijk te vinden 

en wat moet ze dan met de kinderen? 

Oma Anneke

Als later op de dag de telefoon gaat en 

ze de stem van haar oudste zoon hoort, 

is ze toch blij. Maar hij verontschuldigt 

zich direct. De plannen rond de kerst 

zijn gewijzigd. ‘s Avonds laat, als ze net 

op het punt staat naar bed te gaan, belt 

haar dochter. Als mama het niet erg 

vindt, ze wilden dit jaar met de kerst 

naar de zon, dus ze hadden een reisje 

geboekt naar Bonaire. 

Drie dagen voor kerst loopt ze bij Lieske 

langs. De kinderen kennen haar al precies 

en roepen blij:”Oma Anneke”. Tegenover 

Lieske gezeten vraagt ze: ”Wat dacht je er-

van, zouden wij niet samen fijne gezellige 

kerstdagen kunnen hebben?” Maar wel op 

één voorwaarde. Jij en de jongens komen 

helemaal in het nieuw, dat hoort met kerst. 

Ik heb ook een nieuwe jurk, een feestjurk. 

Samen maken we er mooie dagen van. Ze 

legt de enveloppe, voorzien van een mooi 

rood strikje op tafel. Hier is alvast jullie 

kerstcadeau. Haar hart is licht en blij als ze 

naar huis gaat.

Bron: Plus, 2011

De feestjurk

Door: Nely van den Driesschen 

De mist vloeit traag met grijze strepen, 

geruisloos naar de dageraad

Als de mist optrekt wordt ‘t lichter, 

gelukkig dat er licht bestaat

De kersttijd is donker en koud

Er wordt verteld over het kind en vrede, 

het is eeuwenoud

Wij vieren het kerstfeest met vreugde en licht

Van vrede en liefde naar het kerstkind gericht

Met Kerstmis krimpt onze wereld een beetje toe 

al zijn in veel landen de mensen oorlogsmoe

Laten wij verdraagzaam zijn voor allen 

om ons heen ‘dat mag’ 

Ware wijsheid groeit zachtjes,

is onaantastbaar voor de waan van de dag

De dagen voor Kerstmis zijn donker en lang

Maar als je goed luistert hoor je overal gezang

Uit kapel, kathedraal of een café

en alle mensen zingen mee

Het kerstfeest brengt ons licht en vreugde, 

dan zijn wij allen weer bijeen 

Niets zijn wij zonder elkaar, 

er stralen cirkels om ons heen

Wij allen zijn een verscheidenheid van culturen, 

wereldwijd.

Laten wij bewaren de kerstgedachten, 

van engelen en herders die lagen bij nachten.

Soms straalt er een licht door het duister

laat ons dan zingen vol passie en luister

En blij zijn met wat wij zijn, want zijn is de ziel, 

is luisteren, is wijken

Soms weer even kind worden en naar de sterren kijken

En juist als het voor u soms wat donkert 

zoek de kerstster die flonkert

Ook herders en wijzen gingen op zoek naar het kind 

Zo hopen wij dat ieder zijn vrede vindt.

Kerstrijmelarij

U bent van harte welkom
op de nieuwjaarsreceptie!  

Maandag 9 januari 20.00 uur   
 
Gemeentehuis, Rading 1  
in Loosdrecht

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

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!

VUURWERKGIGANT
Willem de Kwant
VERKOOP OP 29, 30 EN 31 DECEMBER

Stichts End 36, Ankeveen
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Kerkdiensten van de

KAN Parochies:
◗ H. Antonius   

 Do. 22 dec.: 09.15 uur, W. Balk 

 Za. 24 dec.: 19.00 uur, 

 Liturgiegroep,

 Za. 24 dec.: 21.00 uur, W. Balk,

 Zo. 25 dec.: 09.30 uur, 

 J. Dresmé en W. Balk,

 Wo. 28 dec.: 09.30 uur, J. Dresmé,

 Za. 31 dec.: 19.00 uur, W. Balk.

◗ St. Martinus     

 Za. 24 dec.: 22.00 uur, 

 W. Vlooswijk,

 Ma. 26 dec.: 09.30 uur, W. Balk,

 Zo. 1 jan.: 10.00 uur, L. Wenneker.

◗ OLV Hemelvaart 

 Za. 24 dec.: 19.00 uur, W. Balk

 Zo. 25 dec.: 09.30 uur, 

 L. Wenneker,

 Zo. 25 dec.: 11.30 uur, 

 liturgiegroep.

Verzorgingshuizen: 
◗  De Kuijer 

 Do. 22 dec.:  11.00 uur:  

 Litugiegroep en ds E.J. van Katwijk,

 Wo. 4 jan.:  11.00 uur: J. Dresmé.

◗  Veenstaete 

 Vr. 23 dec.:  15.00 uur:  W. Balk.

 

WANNEER TIJD WAT WAAR
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
ma. 26 dec. 10.30 u. 41e Kerstloop SV ’s-Graveland Kininelaantje, ‘s-Graveland
29/30 dec. 13.30 u. Vette vogelsnacks NM, Bez.centr.; ’s-Graveland
do. 29 dec. 11.00 u. Bergse oliebollen (PKN- gem.) Bergplaats, NdB.
za. 31 dec. 08.00 u. All Directions! oliebollen Ankeveense markt, Ankeveen
di. 02 jan. 14.00 u. Nieuwjaarsreceptie ouderenbonden ’t Achterom. Kortenhoef
wo. 04 jan.  09.30 u. Koter & Groter Café, huis opruimen       Julianaweg 11A, Kortenhoef
wo. 04 jan. 13.30 u. Uilenballen pluizen Bez. Centr. NM, ‘s-Graveland
do.05 jan. 14.00 u. Nieuwjaarsreceptie ouderenbonden Bergplaats, NdB.
zo. 08 jan. 11.00 u. Warm Welkom Natuurmonumenten Bez. Centr. NM, ’s-Graveland
zo. 08 jan. 15.00 u. Nieuwjaarsreceptie SV ’s-Graveland Kininelaantje, ‘s-Graveland
zo. 08 jan. 15.00 u. Nieuwjaarsreceptie VV Nederhorst Meerzicht, NdB. 
zo. 08 jan. 20.15 u. Alex Roeka Dillewijn, Ankeveen
ma. 09 jan. 20.00 u. Nieuwjaarsreceptie gemeente Rading 1, Loosdrecht

Activiteiten agenda

Huisartspraktijk Overmeer
De praktijk is gesloten van maandag 26 t/m vrijdag 30 december 2016

WAARNEMING alleen voor SPOEDGEVALLEN:

J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher, huisartsen

Voorstraat 39, Nederhorst den Berg, tel. 251203

Denkt u eraan herhalingsrecepten tijdig te bestellen! Alleen in geval van nood 
kunt u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur ‘s ochtends afgeven 

bij de assistente van de huisartsenpraktijk Bouwman en Stuldreher.

Alle medewerkers van Huisartspraktijk Overmeer wensen u 

fi jne feestdagen en een gezond en gelukkig 2017 toe!

Aanleveren van tekst Kopij in 

Word (doc bestand) opsturen 

voor vrijdag16.00 uur en voor 

de weekendactiviteiten is de 

sluitingstijd: zondag 20.00 uur. 

Foto’s aanleveren als 

JPG bestand, let op de beeld-

grootte.

Kijk voor meer informatie op: 

www.weekbladwijdemeren.nl 

Kopij

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

De KAN parochies
wensen u 

gezegende kerstdagen 
en een gezond 2017

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
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WIJDEMEREN – Woensdag 14 de-

cember ondertekenden de fractie-

voorzitters Jan Verbruggen (CDA), 

Stan Poels (PvdA/GroenLinks) en 

René Voigt (DorpsBelangen) een 

coalitieovereenkomst voor de reste-

rende raadsperiode. Daarbij maak-

ten zij bekend dat tijdens de raads-

vergadering van 22 december Jan-

Jaap de Kloet wordt voorgedragen 

als wethouder. 

Namens de drie partijen gaf Jan Ver-

bruggen een toelichting bij de overeen-

komst van de nieuwe coalitie. Hij had 

het liever niet mee willen maken, maar 

was verheugd dat na de breuk met de 

VVD de onderhandelingen tussen 

CDA, PvdA/GroenLinks en DorpsBe-

langen snel en soepel waren verlopen. 

Ze zagen toekomst in een gezamenlijk 

coalitieverband en wisten binnen drie 

weken hun overeenkomst te presente-

ren. 

Op één lijn

In de resterende raadsperiode, die ein-

digt in maart 2018, blijft de Program-

mabegroting 2017-2020 leidend. Deze 

begroting is in november unaniem 

door de raad aangenomen en blijft het 

belangrijkste uitgangspunt. “Daar heb-

ben we onze handen al vol aan” sprak 

René Voigt. Hij legde uit dat zijn partij 

in de coalitie was gestapt omdat zij ver-

antwoordelijkheid wil nemen voor de 

bestuurlijk continuïteit van de gemeen-

te. Daarbij was het niet reëel om keihar-

de onderhandeling te voeren meende 

hij: “We hebben nog zo’n anderhalf jaar 

te gaan, dan ga je niet allerlei nieuwe 

dingen op tafel leggen.” Waarna Stan 

Poels aanvulde dat DorpsBelangen 

al erg in de lijn zat van wat de vorige 

coalitie deed. Er waren dus geen grote 

nieuwe dingen te melden, behalve de in 

Voigts ogen ‘vermaledijde fusie’. “Daar 

praten we niet meer over” sprak hij. 

Aanvullende zaken

Naast de plannen die volgen uit de be-

groting, wil de coalitie een aantal an-

dere zaken realiseren. Zo wordt er een 

Plan van Aanpak opgesteld om voor 

de uitvoering van de ondersteunende 

processen in Wijdemeren ambtelijke 

samenwerking te zoeken met andere 

gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. 

Daarnaast gaat men echt werk maken 

van het kernenbeleid in de dorpen, 

krijgt het gebiedsakkoord Oostelijke 

Vechtplassen prioriteit en komt er extra 

ambtelijke capaciteit om het aantal ar-

beidsplaatsen in de regio te behouden 

dan wel uit te breiden. Verder is 

er afgesproken dat de resterende 

budgetten bedoeld voor het So-

ciaal Domein ook sociaal wor-

den ingezet. En tenslotte komt 

er extra aandacht voor de com-

municatie met de inwoners en 

voor duurzaamheid en ecologie. 

Nieuwe wethouder

“Als we in de coalitie stappen, 

moeten we ook een wethouder 

leveren” stelde Voigt, waarna hij 

de naam noemde die al een tijd-

je in Wijdemeren rond zoemde: 

Jan-Jaap de Kloet. De huidige vi-

cevoorzitter van DorpsBelangen 

wordt tijdens de raadsvergade-

ring van 22 december voorge-

dragen als nieuwe wethouder. 

De Kloet is geboren en getogen 

in Kortenhoef en heeft van jongs 

af aan de plaatselijke politiek 

gevolgd. Met grootvader Cor in de ge-

meenteraad van Kortenhoef, en vader 

Co als raadslid en wethouder in zowel 

’s-Graveland als Wijdemeren, is de lo-

kale politiek voor hem bekend terrein. 

Hij is eigenaar van een communicatie-

bureau en zal na zijn formele aanstel-

ling als wethouder met een dienstver-

band van 0.8 fte de portefeuille van de 

Nieuwe coalitie CDA, PvdA/GroenLinks en DorpsBelangen

Jan-Jaap de Kloet voorgedragen als wethouder

onlangs vertrokken Peter Smit overnemen: 

financiën, recreatie en toerisme, grondza-

ken, waterbeheer, inkoop en milieu/duur-

zaamheid. Een nieuwe coalitie met een 

nieuwe telg in de De Kloet-dynastie van 

onze politieke arena.

Jan-Jaap de Kloet (foto Douwe van Essen)

Nieuwjaarsrecepties 
ouderenbonden 
Ook in 2017 organiseren de lokale ou-

derenbonden weer nieuwjaarsrecepties. 

Zij nodigen hun leden van harte uit om 

deze te bezoeken. De recepties vinden 

plaats in drie kernen.

In Kortenhoef: dinsdag 3 januari in het 

Achterom van 14 - 16 uur.

In Nederhorst den Berg: donderdag 5 

januari in de Bergplaats van 14 – 16 uur.

Alle bewoners van Wijdemeren 

kunnen gebruik maken van 

Buurtbemiddeling. Burenconflicten 

beginnen vaak met iets kleins dat 

uitgroeit tot een dagelijkse frustra-

tie. Met als gevolg: stress, woede en 

een gevoel van machteloosheid bij 

de betrokken buren. 

Schrikt u niet van een conflict? Vindt 

u het juist een uitdaging om mensen 

met ruzie weer met elkaar in contact 

te brengen en conflicten te helpen op-

lossen? De vrijwilliger Buurtbemidde-

ling brengt de communicatie op gang 

tussen buurtbewoners die onderling 

een al dan niet uitgesproken conflict 

hebben. Voor een bemiddelingstraject 

worden altijd twee bemiddelaars inge-

zet die in een open sfeer samenwer-

ken. Naast een gedegen basistraining 

krijgen de vrijwilligers regelmatig na-

scholing en nemen deel aan intervisie. 

Hebt u belangstelling voor dit vrijwil-

ligerswerk, neem dan contact op met 

Esther Lindoorn van Buurtbemidde-

ling Versa Welzijn, telefoon 035- 623 

11 00.

Buurtbemiddeling Wijdemeren

Vrijwillige bemiddelaars gezocht

KORTENHOEF- Op 15 december kre-

gen elf cursisten van de afdeling ’s-

Graveland e.o. hun EHBO-diploma 

uitgereikt.

Het examen vond plaats op 10 novem-

ber na een cursus die in september is 

begonnen met dit jaar voor het eerst 

‘e learning’. Cursisten kunnen dan in 

eigen tempo thuis achter de computer 

de lesstof doornemen. Daarna moeten 

er vragen worden beantwoord en kan 

het theoriecertificaat worden behaald, 

volgens de richtlijnen van het Oranje 

Kruis. Dit certificaat geeft toegang tot 

de vijf praktijkavonden.

Hebt u belangstelling voor deze cur-

sus? In januari 2017 start er een nieu-

we cursus en de eerste praktijkavond 

is op 23 februari. Het examen is op 30 

maart a.s.  De kosten bedragen € 195,-.

Veel ziektekostenverzekeraars vergoe-

den geheel of gedeeltelijk de kosten 

van deze cursus. U kunt voor informa-

tie terecht bij ericavoorn@live.nl

Elf EHBO- cursisten met diploma
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LOOK GOOD
FEEL BETTER

Dé andere manier van bewegen.

Slender You studio kortenhoef

wenst u fijne feestdagen en een

gezond 2017.

Slender You studio kortenhoef

Winkelcentrum Meenthof 1

Kortenhoef

Telefoon 035 - 656 61 13

SLENDER YOU

ZONNEBANK

HYDROMASSAGE

www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

www.dereiscoach.nl
De Reiscoach is gespecialiseerd in 

outdoor loopbaanbegeleiding.

- Individuele loopbaandagen

- Meerdaagse loopbaanreizen

06-12513085. info@dereiscoach.nl 

Tandprothetische praktijk Weesp 

Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. 

du Perronstraat 38, 1382 SZ Weesp. 

Tel. 0294-418722

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers 

Afvalcontainers Middenweg 106 

Ned. den Berg 0294-251451 

  

VAN PARIDON BUSSUM

Loodijk 15, ‘s-Graveland

afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers

Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Beautycenter Monique

Gedipl. Schoonheidsspecialiste

Tel. 035-6562753/06-47376085

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

035-6563060

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

3-gangen kerstmenu

voor € 39,50 p.p.

www.Charleys-Diner.nl 

RIEKO

VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

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

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 Tuin-

aanleg, -onderhoud, bestratin-

gen, grondverzet, gazonreno-

vatie, verhuur van minigravers, 

shovel en hoogwerker 12 m. 

Tel. 0294-253848  

www.lionhoveniers.nl

Lekkerste maand van het jaar!

In December krijg je het dessert 

van het huis bij elk 2-gangenmenu

www.Charleys-Diner.nl

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

BELLE MAKELAARDIJ 
Je bent zo verkocht!!!!

035-6560235

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

(OUD) LEDEN VVN:
Lever je oude elftalfoto in!

Win een mooie prijs!

Overmeerseweg 111/G of

vvn50@vvnederhorst.org

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

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

Streefkerk Makelaars 

0294-261392 / 06-53622191

1 Januari Nieuwjaarsreceptie

vanaf 15:00 bent u welkom!

Alvast een fijne jaarwisseling 

toegewenst. Charley’s Diner

www.Charleys-Diner.nl

Tatakh Huismans wenst u

mooie kerstdagen en een

gezond 2017.

**** Luxura-Sun ****
Thamara Jane Hairfashion

wensen u fijne FEESTDAGEN

zonnestudioluxurasun.nl

Kom lekker lunchen in

onze gezellige serre bij

www.landgoedderading.nl

Voetzorg Reehorst
Pedicurepraktijk in 

Nederhorst den Berg.
Meer info: 06-27228668 of

www.voetzorgreehorst.nl

AMV CRESCENDO zoekt 

muzikanten voor drumband 

en blazersensemble. Voor meer 

info zie onze website: 

www.amvcrescendo.nl

Onafhankelijk financieel advies? 

www.smitvernooij.nl 

0294-253444

Scheiden los je samen op 
www.scheidenopmaat.nl

0294-253444

Kort nieuws

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 en Kortenhoef (per 1 januari 2017):

Het bezorgen van het Weekblad 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

Kerkdiensten van de

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  

 Za. 24 dec: 19.00 uur:

 Kinderkerstfeest

 Za. 24 dec.: 22.00 uur: 

 Kerstnachtdienst, ds. E.J. v. Katwijk

 Zo. 25 dec.: 10.00 uur: 

 Eerste Kerstdag,ds. E.J. v. Katwijk

 Za. 31 dec.: 19.30 uur: 

 Oudejaarsavond, dhr. H. v.d. Molen

◗ De Graankorrel   

 Za. 24 dec.: 19.30 uur: Kerstavond

 Zo. 25 dec.: 10.00 uur: 

 Eerste Kerstdag, ds.  R.F.J. Beltman

 Zo. 1 jan.: 10.30 uur:

 Nieuwjaarsdag, ds. R.F.J. Beltman

◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 

 Zo. 11 dec.: 10.00 uur:  

 Za. 24 dec.: 22.00 uur: 

 Kerstnachtdienst, ds. G.J. v. Meijeren

 Zo. 25 dec.: 10.00 uur: 

 Eerste Kerstdag,  ds. G.J. v. Meijeren

 Za. 31 dec.: 19.30 uur: 

 Oudejaarsavond, ds. G.J. v. Meijeren

 Zo. 1 jan.: 10.00 uur: 

 Nieuwjaasdag, ds. G.J. v. Meijeren

◗ Herv. Gem. Kortenhoef 

 Zo. 25 dec.: 9.30 uur: 

 Eerste Kerstdag, ds. J. Berkhout

 Za. 31 dec.: 19.30 uur: 

 Oudejaarsavond, dr. H.A. Post

◗ Oec. Streekgemeente  

 Oude Kerkje K’hoef   

 Za. 24 dec.: 22.00 uur: 

 Kerstnachtdienst, ds. Jan Rinzema 

 en koor de Rijnforellen

 Zo. 25 dec.: geen dienst

Streek Gemeenten 

◗ Evangelische Gemeente  

 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 

 Zo. 25 dec.: 10.00 uur, 

 Eerste Kerstdag 

◗ Vecht & Angstelkerk  

 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  

 Zo. 11 dec.: 10.00 uur: 

 Ds. S. Braaksma, 

 1PKN Gemeenten:

De PKN- en 
Streekgemeenten

wensen u 
gezegende kerstdagen 
en een gezond 2017

Binnenkort in City of Wesopa: 

do. 22 dec. film, vr. 23 dec. mu-

ziek, do. 29 dec. film, vr. 30 dec. 

De grote dit was 2016 Quiz. 

Info: www.wesopa.nl
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Politiek DOOR: HERMAN  STUIJVER

Jaap van Waveren

 (foto: Douwe van Essen//WWK)

WIJDEMEREN- Vorige week woens-

dagavond heeft ex-wethouder en 

ex-raadslid Jaap van Waveren zijn 

lidmaatschap van Dorpsbelangen 

opgezegd. Van Waveren is boos over 

het feit dat de leden niet vooraf zijn 

geraadpleegd over de toetreding 

van zijn partij tot de coalitie CDA-

PvdA/ GroenLinks. Hij noemt dat 

‘een minachting van de leden door 

de huidige en zelfde partijelite van 

het vroegere Dorpsbelangen’. Voor 

fractie en bestuur en de zes aanwe-

zige leden las Van Waveren onder-

staande verklaring voor, waaruit 

blijkt dat de Loosdrechter al twee 

keer eerder een conflict had met de 

kiesvereniging. 

‘Drie maal krom is scheepsrecht. Als 

enige van het toenmalige comité heb 

ik de zo gewraakte brief van diegenen 

die zich gingen afscheiden na de desas-

treuze verkiezingen niet ondertekend 

en ben loyaal aan bestuur, fractie en 

de partij gebleven. Ook toen daarna 

een beroep op mij werd gedaan om 

fractieassistent te worden, ondanks het 

feit dat ik geen politieke functie meer 

ambieerde, heb ik dat loyaal gedaan. Ik 

ben er een jaar geleden mee gestopt uit 

onmin mijnerzijds aangaande de re-

flectie van mijn werkzaamheden in de 

gemeenteraad door de fractie. Deson-

danks ben ik de partij loyaal gebleven 

en kon men een beroep doen op de 

door mij gedurende de 8 jaar opgeda-

ne ervaring en kennis van de dossiers. 

Enkele maanden geleden vond er op 

uw verzoek een vertrouwelijk overleg 

plaats bij mij thuis mede in aanwezig-

heid van de heer Jan Jaap de Kloet. Dat 

dit gesprek is uitgemond in de huidige 

gang van zaken heeft mij tijdens mijn 

vakantie vorige week nog meer doen 

beseffen dat wij te veel van elkaar ver-

vreemd zijn geraakt. Ik zie mij dan ook 

genoodzaakt per onmiddellijk mijn lid-

maatschap op te zeggen. Wie ben ik om 

te oordelen over een wethouderschap 

van de heer Jan Jaap de Kloet en wens 

hem welgemeend veel sterkte en wijs-

heid.  Met de manier echter waarop een 

en ander tot stand is gekomen, in ogen-

schouw genomen de betreffende ver-

trouwelijke vergadering en dat de leden 

heden voor een voldongen feit worden 

geplaatst, zonder enige vorm inspraak 

vooraf, en dat we het notabene moes-

ten lezen op Facebook hedenmorgen, 

daar kan ik mij niet mee verenigen. Wat 

mij betreft is de vertrouwelijkheid van 

het eerder aangehaalde 

gesprek niet meer van toe-

passing en kunt u de leden 

en anderen hierover van-

avond informeren. Mocht 

het zo zijn dat de weergave 

niet overeenkomt met het-

geen er besproken is, maar 

ook anders, houd ik mij 

het recht voor dit op een 

voor mij passend   tijdstip 

naar buiten te brengen. 

Ik wens de leden en kie-

zers veel wijsheid toe en 

bedank diegenen wiens 

steun ik de afgelopen jaren heb mogen 

ervaren. Nu ik dus geen lid meer ben 

en het geen openbare vergadering is zal 

ik de zaal verlaten’.

Mandaat bestuur

Dorpsbelangen-voorzitter Wiet van 

den Brink zegt dat de onderhande-

lingen over het coalitieakkoord en de 

kandidaatstelling van Jan Jaap de Kloet 

geheel volgens het Huishoudelijk Re-

glement hebben plaatsgevonden. “Dat 

is een mandaat dat aan bestuur en frac-

tie is. We hebben speciaal onze regu-

liere vergadering een week vervroegd. 

Eerder kon niet.” Voorts zegt Van den 

Voorzitter Van den Brink: ‘Blik op middellange termijn’

Jaap van Waveren stapt uit Dorpsbelangen

Brink dat men bewust naar een geschikte 

kandidaat op de middellange termijn heeft 

gezocht, waaraan De Kloet voldoet. Ook de 

toegevoegde beleidslijnen in het aangepas-

te CDA, PvdA/ GroenLinks, DB- akkoord 

zijn volgens de voorzitter gericht op een ze-

kere toekomst. Jaap van Waveren kan zich 

niet gepasseerd voelen, want hij had aan het 

bestuur te kennen gegeven niet meer poli-

tiek actief te willen zijn. Overigens heeft 

ook prominent lid Liesbeth Siderius na het 

voorlezen van een verklaring met gezwinde 

pas de vergadering verlaten. 

ANKEVEEN - Vanaf 9 januari tot eind 

januari 2017 verbetert Waternet 

in opdracht van Waterschap 

Amstel, Gooi en Vecht het fietspad 

‘Bergsepad’ in Ankeveen. 

Ze voeren de werkzaamheden samen 

met de gemeente Wijdemeren uit. In 

deze periode is het fietspad afgesloten 

voor voetgangers en fietsers. De om-

leidingsroute loopt via de Middenweg. 

Borden geven dit aan. Het fietspad is 

op sommige plekken niet veilig. Bo-

men groeien namelijk op en over het 

fietspad. En de oever is op sommige 

plekken in slechte staat. Om het fiets-

pad weer veilig te maken verwijderen 

ze 15 van de in totaal meer dan 150 bo-

men. En op een aantal smalle plekken 

brengen ze beschoeiing langs de oevers 

aan.

Waarom bomen kappen?

Samen met de Provincie Noord-Hol-

land, gemeente Wijdemeren en Na-

tuurmonumenten heeft men het fiets-

pad goed bekeken. Er is gekeken of de 

bomen nog gezond zijn. 

En of het fietspad veilig 

genoeg is. Hieruit bleek 

dat meerdere bomen in 

slechte staat zijn, onder 

andere door de eiken-

processierups. Waternet 

verwijdert de ongezonde 

bomen zodat de andere 

bomen  meer  ruimte 

krijgen om te groeien. 

Ze kappen geen bijzon-

dere en beeldbepalende bomen. Verder 

komt er een beschoeiing langs de oever 

aan om het fietspad meer ruimte te ge-

ven.  

Onderhoud Bergsepad

Hebt u nog vragen? Belt u dan tijdens kan-

tooruren met dhr. T. Abels van  Waternet 

0900-9394  of stuur een mail naar thijs.

abels@waternet.nl

NEDERHORST DEN BERG- Vanaf 11 

december heeft Nederhorst den 

Berg weer een normale busver-

binding met Hilversum. Dit is voor 

mensen zonder eigen vervoer groot 

nieuws.

DOOR: ANNEKE STOKMAN

Vijf dagen van de week rijdt er weer 

elk uur een bus van Connexxion van 

Nederhorst den Berg naar Hilversum 

en terug. De route gaat via winkel-

centrum De Meenthof in Kortenhoef. 

Dit is echt een vooruitgang: als je bij-

voorbeeld vanuit Nederhorst den Berg 

naar het gemeentehuis van Wijdeme-

ren moet, hoef je niet langer eerst 

met de bus naar Weesp en dan met 

de trein naar Hilversum en dan weer 

met de bus naar Loosdrecht. Een hele 

vooruitgang dus. Nou ja, het weekend 

is er geen busverbinding, en na 18 uur 

vanaf Hilversum of 18.30 uur vanaf 

Nederhorst den Berg ook niet. Maar 

toch, laten we blij zijn.

Bustijden van lijn 206:

Van centrum Nederhorst den Berg 

naar station Hilversum: 7.33 – 8.38 – 

9.28  t/m 18.28 elk uur. Aankomst in 

Hilversum: 8.10 – 9.15 – 10.01  t/m 

14.01 – 15.03 t/m 18.03 – 19.00 uur.

Busverbinding met Hilversum terug

WIJ bedankt Wijdemeren voor
alle ontmoetingen bij  de 
kerstbomen/

Van Hilversum naar Nederhorst den 

Berg: 7.04 – 8.08 – 8.58 – 9.59 t/m 14.59 

– 15.58 t/m 17.58. Aankomst in centrum 

Nederhorst den Berg: 7.30 – 8.35 – 9.25 – 

10.25 t/m 18.25 uur.
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Onze kerstgedachte: 
volop smaak en kwaliteit!

We wensen u 
heerlijke feestdagen.

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

 Voor een verrassend assortiment:

 - BOERENKAAS

 - NOORD-HOLLANDSE KAAS

 - GEITEN KAAS

 - BUITENLANDSE KAAS

 - MINDER VETTE KAAS

 - MINDER ZOUTE KAAS

 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;

op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef 

www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

Ingezonden brieven 

De verkiezingsbeloften was: ‘Een partij die po-

sitief vooruit durft te kijken. Een keurgroep van 

10 kandidaten die zich de afgelopen vier jaar 

hebben bewezen, staat klaar.’ Ook ik bevond me 

in deze keurgroep en voel dus verantwoordelijk-

heid jegens deze kiezers.  

Daags na de verkiezingen ontstond er een 

bestuurlijk gedoe rond twee van de vier DB-

raadsleden. Een halvering van de fractie en een 

leegloop van de keurgroep van 10 was het ge-

volg. Een sterk verzwakt DorpsBelangen ach-

terlatende. Je zou verwachten dat er dankbaar 

gebruik gemaakt wordt van diegenen die zich in 

vrije tijd blijven inzetten. Niets is minder waar, 

inhoudelijke bijdragen zijn door de fractie gene-

geerd. Gelukkig is de mogelijkheid om politiek 

onafhankelijk in een raadscommissie te spreken 

op onderwerpen, die passen bij eigen ervaring 

en deskundigheid. Dat was niet de bedoeling om 

als bestuurslid van DorpsBelangen in het open-

baar je mening te uiten. Voor mij de reden om 

eind oktober het bestuurslidmaatschap Dorps-

Belangen neer te leggen.  

Het bestuur, vicevoorzitter JJ de Kloet, en de 

fractie tezamen bestaan sindsdien uit zes per-

sonen waarvan drie een nauwe familieband met 

elkaar hebben. Deze 6 hebben in geheimzinnig-

heid gehuld de op 14 december gepresenteerde 

ontwikkelingen bepaald en achteraf tijdens een  

ledenvergadering toegelicht. De vraag is echter 

of deze zes thans nog het mandaat van de 2424 

kiezers  kunnen claimen. 

‘Gegeven de democratische verhoudingen 

waarbinnen het college opereert en de verant-

woordingsbereidheid die van wethouders wordt 

verwacht, is openheid ten aanzien van hande-

lingen en handelingsredenen een noodzakelijk 

vereiste’. Tekst uit de gedragscode Wijdemeren. 

Dat betekent in mijn ogen dat een coalitieak-

koord en voordracht van een wethouder vooraf-

gaande aan de besluitvorming door de voorzit-

ter aan de leden wordt voorgelegd.

Ik neem afstand van de besluitvorming rond het 

DB-coalitieakkoord en de voordracht van de DB 

wethouder zonder een voorafgaande raadple-

ging van de leden. De gevolgde procedure past 

niet in ons democratisch stelsel. En los daarvan 

ook niet bij een vereniging die de belangen van 

de inwoners meent te behartigen. 

Liesbeth Siderius, Loosdrecht

2424 mensen stemden op DorpsBelangen 

* 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

• 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

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

Enkele weken geleden plaatste ik een ingezon-

den brief om aandacht te vragen voor de staat 

van het fietspad langs de Vecht, vooral het eerste 

stuk tot aan de woonboot van de familie Snel. In 

de zomer is hier de dijkverbetering uitgevoerd 

en is het fietspad voorzien van een nieuwe to-

plaag. Het eerste gedeelte vanaf de Slotlaan zou 

ook verhoogd worden, maar dat lijkt bewust 

vergeten. Hier is alleen een nieuw laagje gra-

vel op aangebracht. Zinloze actie, want bij nat 

weer is het net zo’n grote modderpoel als voor 

de dijkverbetering. Onder de reacties die ik op 

mijn ingezonden brief ontving, was er ook één 

van wethouder Theo Reijn, die mij erop aan-

sprak dat ik aan het adres van zijn ambtenaar 

beschuldigingen zou hebben geuit. ‘Don’t shoot 

the messenger’ was zijn boodschap. Natuurlijk 

is de wethouder verantwoordelijk en niet zijn 

ambtenaar, dat snap ik ook. Maar de heer Reijn 

moet zich wel realiseren dat hij mij geen keuze 

laat, omdat hij als verantwoordelijk wethouder 

niet reageert op een uitgebreide brief die hem 

namens de omwonenden al op 20 april 2015 is 

toegezonden, ook niet na diverse schriftelijke 

reminders. Pas op 15 augustus 2016 volgt een 

knullig briefje van de ambtenaar met nietszeg-

gende antwoorden. Zo in de trend van ‘weer een 

probleempje van mijn bureau’. Als dit de manier 

is meneer Reijn waarop u met uw burgers om-

gaat, dan kunt u de bal terugverwachten. Ook als 

dat u niet zint. Ook politici, wethouder of niet, 

worden geacht normaal te reageren op de cor-

respondentie die ze ontvangen. Delegeren is ak-

koord, maar dat hoort gevolgd te worden door 

controle op de uitvoering. Kom u zelf eens een 

kijkje ter plaatste nemen meneer Reijn. Daarna 

hoor ik graag nog een keer uw mening over de 

antwoorden die de betreffende ambtenaar na-

mens u gegeven heeft. 

Bram van Vliet, Nederhorst den Berg

Veilig achter de dijken? 

In de vorige editie las u het verslag over huisves-

ten van statushouders in De Nieuwe Harmonie 

in Nederhorst den Berg. 69 mensen in piepklei-

ne hokjes die toiletten moeten delen. De Lokale 

Partij ziet opvang in deze opzet helemaal niet 

zitten. Het is geen humanitair maar vooral een 

financieel plaatje. En die financiële kant ram-

melt gigantisch. Veel vragen en geen antwoor-

den van de wethouder. Voordat het plan op de 

agenda kwam wist zij dat de btw-constructie 

niet mocht waardoor het niet eens haalbaar 

is voor ondernemer Zwagerman. Maar toch 

€200.000,-- gemeenschapsgeld vragen.

Al voor de vergadering mailde ik de wethouder 

maar het mocht niet baten. Ik zou in de verga-

dering toelichting krijgen. Niet dus. Bij aanvang 

nogmaals gepoogd om dit rammelende plan niet 

te behandelen. Kom met een compleet voorstel 

en jaag mensen niet onnodig de gordijnen in. 

Maar nee hoor. Een tegen het gênante aan ver-

toning werd de behandeling. Geen antwoorden 

en geen financiële onderbouwing. Conclusie: 

het voorstel komt niet op de raadsagenda van 22 

december aanstaande.

Volgens mij realiseert wethouder Van Henten 

niet wat het doordrammen van zo’n onvoldra-

gen plan doet met mensen? Dat vind ik het 

ergste. Voor haar is dit ‘werk’ maar voor de om-

wonenden gaat het om hun thuissituatie. Een 

ontwikkeling die flinke impact heeft op hun 

thuis. Dat neem je mee naar bed en daar sta je 

mee op. Enig empatisch vermogen van de wet-

houder in deze zou op zijn plaats zijn.

Waarom toch vond de wethouder het nodig 

om iedereen de gordijnen in te jagen terwijl ze 

al voor agendering wist dat de btw-truc niet 

mocht. Zo ga je toch niet om met een dergelijk 

onderwerp. De Lokale Partij zal uiterst kritisch 

blijven kijken naar het vervolg (als dat komt).

Alette Zandbergen, De Lokale Partij

Waarom toch de gordijnen in?
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KORTENHOEF – Vorige week stond 

er bij CW’76 een jubilaris achter de 

toonbank. Op 13 december was ‘nes-

tor’ Bep van Doorn namelijk twintig 

jaar in dienst bij de lokale boekhan-

del en dat jubileum ging uiteraard 

niet ongemerkt voorbij.

“Twintig jaar toch? Zo lang al? Dit 

komt echt als een verrassing, ik sta te 

trillen op mijn benen.” Bep van Doorn 

is totaal overrompeld als collega Eti-

enne haar feliciteert met haar jubileum. 

“Dan had ik vandaag toch mijn gala 

moeten aantrekken” zegt ze geksche-

rend. En een feestje is het inderdaad 

voor de 73-jarige die in ’96 begon bij 

CW’76. Indertijd hoorde Bep via een 

vriendin ‘dat ze iemand nodig hadden 

voor de winkel’ en al snel ging zij er aan 

de slag. In de eerste jaren werkte Bep 

drie à vier dagen per week in de boek-

handel, meestal samen met Ria Bouter. 

Daarnaast had ze nog een baan bij Hei-

deheuvel in het restaurant. Dat was iets 

heel anders, maar Bep vond het fijn om 

veel te werken, om bezig te zijn, want 

thuis zitten is niets voor haar. Ze begon 

dan ook bij CW’76 toen haar man Jan 

met de VUT ging. “Toen kon ik wat 

meer gaan doen, want hij zei: ‘Als ik nu 

op maandag eens het huis doe?’ En dat 

doet hij nog steeds” meldt ze met een 

lach.

Heerlijk werk

De laatste jaren werkt Bep van Doorn 

wekelijks op één vaste dag, de maan-

dag. Daarnaast valt zij regelmatig in 

tijdens de vakanties en bij afwezigheid 

van haar collega’s. Ze is een geliefde 

invaller. Want als ‘de jonge meiden’ op 

zaterdagochtend na een feestje willen 

uitslapen of een open dag op school 

willen bezoeken, klinkt er steevast: 

“Bep, wil jij?”. En Bep wil altijd. “Ik vind 

het heerlijk joh” motiveert ze enthousi-

ast. “Vanmorgen dacht ik ook nog ‘lek-

ker, ik mag weer’. Het is zulk leuk werk 

en eigenlijk is er in al die jaren niet veel 

veranderd. Het is nog steeds 

een kleine winkel met heel 

veel spullen. Dé boekwin-

kel van het dorp, waar ook 

klanten van buiten naar toe 

komen. Omdat we zoveel 

kaarten hebben. Nog steeds. 

En we kunnen ook heel veel 

bestellen als mensen dat no-

dig hebben.”

Samen genieten

In haar vrije tijd fietst Bep 

graag samen met haar man. 

Hier in de omgeving, of tij-

dens hun vakanties op Ter-

schelling. Al moeten ze soms moeite 

doen om elkaar te zien, want ook Jan 

heeft nog een heel actief leven. Hij 

verzorgt als chauffeur het rolstoelver-

voer van Inovum, o.a. bij Veenstaete 

en de Beukenhof. Maar op maandag, 

de werkdag van Bep, staat als ze thuis-

komt het eten voor haar klaar. Met een 

wijntje. Bep: “Onze slogan is ‘half vijf, 

borrel in mijn lijf ’. Daar genieten we samen 

van, dan praten we helemaal bij.” En on-

danks dat Bep de zeventig al dik gepasseerd 

is, weet ze van geen ophouden. “Helemaal 

niet! Ik voel me totaal niet oud. Ik vind ‘t 

nog steeds heel erg leuk en zolang het van 

de baas mag, blijf ik gewoon doorgaan. Dat 

is toch prachtig. Als je deze leeftijd hebt en 

je kunt het allemaal nog.” Inderdaad. 

Bep van Doorn al 20 jaar bij CW’76

NEDERHORST DEN BERG- De Bergse 

Jozefschool werkt nu anderhalf 

jaar met het International Primary 

Curriculum: een thematisch inge-

richt, vakoverstijgend curriculum 

voor de creatieve en zaakvakken 

vanuit een internationaal perspec-

tief. 

Landelijk werken meer dan 200 scho-

len met dit programma naast de tra-

ditionele lessen taal en rekenen. Judy 

Ruiter directeur van de Jozefschool: 

“Het past in ons schoolbeleid om veel 

meer in te zetten op de brede ontwikke-

ling van leerlingen, je kunt er meerdere 

talenten van kinderen mee aanspreken 

en het is een heel eigentijdse vorm van 

onderwijs.” 

 

Leerwand

Het IPC verbindt de zaakvakken en de 

creatieve vakken in units die elk 6 tot 8 

weken duren. Elke unit heeft dezelfde 

structuur die we zichtbaar maken met 

een leerwand. Het startpunt is een ac-

tiviteit om de nieuwsgierigheid van 

kinderen te prikkelen. Judy Ruiter: “In 

groep 3 en 4 hebben we een archeolo-

gisch onderzoek in onze eigen zandbak 

gedaan als startpunt voor de unit Speu-

ren in het verleden.” Na het startpunt 

komt de kennisoogst: Wat weten de 

leerlingen al over het thema? Tijdens 

de uitleg van het thema wordt met de 

leerlingen bekeken welke doelen er in 

de komende periode nagestreefd wor-

den. Dit kunnen kennisdoelen (ik weet 

welke dieren er leven in het regen-

woud) en vaardigheidsdoelen (ik kan 

resultaten van een onderzoek voorspel-

len) zijn. 

 

Afsluiting

Elke unit eindigt met een tentoonstel-

ling, voorstelling of excursie, vaak mo-

gen de ouders daarbij zijn. Judy Ruiter: 

“We merken dat het IPC zowel de kin-

deren als de ouders erg aanspreekt, ze 

voelen zich veel meer betrokken omdat 

IPC op de Jozefschool? 

het geleerde meer betekenis krijgt. Het leren 

gaat thuis daardoor gewoon door.” Floren-

tine Pel-Jonker, moeder van Biene, Rikus en 

Joanne vult aan: “IPC vinden ze geweldig; 

kinderen zeggen dat ze dingen makkelijker 

onthouden. Ik zie dat het hun nieuwsgie-

righeid naar de buitenwereld aanwakkert.” 

 

Ondernemers DOOR: SASKIA LUIJER

SFG, dank en beste wensen
De Stichting Festiviteiten ’s-Graveland 

(S.F.G.) wil vanaf deze plek alle mede-

werkers en sponsors heel hartelijk dan-

ken voor de fantastische medewerking 

en de grote hulp en onvoorwaardelijke 

inzet in het afgelopen jaar. Het bestuur 

van de S.F.G. wenst iedereen goede feest-

dagen en een heel voorspoedig 2017.

  De afgelopen acht jaar hebben 1929 

mensen oogletsel opgelopen door 

vuurwerk. En elk jaar komen er onge-

veer 200 bij. Kijk uit voor lijf en leden 

als u Oudejaarsavond vuurwerk af-

steekt, maar óók als u toekijkt. De helft 

van de slachtoffers valt namelijk onder 

toeschouwers. Alle reden dus om uw 

ogen te beschermen. Onder andere 

Oogzorg Briljant in De Meenthof in 

Kortenhoef heeft mooie, comfortabe-

le vuurwerkbrillen. De bijdrage die u 

hiervoor betaalt (€ 2,00) komt geheel 

ten goede aan oogzorg in Ghana. En 

ook na 1 januari blijft deze bril heel 

nuttig bij klussen, verven en andere 

huishoudelijke bezigheden.

Oogzorg Briljant; Meenthof 40; 1241 

CZ Kortenhoef; 035-6560548; www.

oogzorg-briljant.nl

 

Gaat u voor de 2000e? 

NEDERHORST DEN BERG- OnGuard 

en Credit Tools bundelen hun krach-

ten en gaan samen verder. 

De fusie van deze vooraanstaande cre-

dit management software aanbieders 

verstevigt de positie als marktleider in 

Europa. 

De naam van de nieuwe organisatie 

wordt op een later moment bekendge-

maakt. OnGuard en Credit Tools zijn 

beide sterke en winstgevende onder-

nemingen met volop mogelijkheden 

voor verdere groei. Het samengaan 

betekent nog meer innovatiekracht, 

waarmee de strategische voortrek-

kersrol voor klanten binnen het gehele 

order-to-cash proces wordt vervuld. 

OnGuard en Credit Tools kondigen fusie aan
Het nieuwe bedrijf zal gevestigd zijn op 

de bestaande kantoorlocaties in kasteel 

De Nederhorst in Nederhorst den Berg en 

Zaltbommel. Door de fusie komen geen 

functies te vervallen. Bert van der Zwan, 

voormalig CEO van OnGuard, gaat de 

functie van CEO bekleden en Pim van der 

Hagen, voormalig CEO van Credit Tools, 

vervult de positie van COO.
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ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

SEAN Lid ABAN

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

NEDERHORST DEN BERG- 

Voor een volle Willibrordkerk 

overhandigde zaterdagmid-

dag Jaap Jansen, erevoorzit-

ter van de Historische Kring 

Nederhorst den Berg, het 

Levensboek aan Ben Baar, 

broer van Jan Baar, als eerbe-

toon aan de vermaarde ex-

dorpshistoricus. 

Het Levensboek is een fraai 

eindproduct van 4,5 jaar 

noeste arbeid van de werk-

groep Oude Begraafplaats van 

de historische kring. Deze elf 

leden tellende groep die tus-

sentijds Wijnand Tamming 

en Bep Snel verloor, onder-

zocht de 209 grafstenen naast 

de kerk en hun geschiedenis 

tussen 1834 en 1968. Voorzit-

ter Ton Kuijs verhaalde over 

het speurwerk dat veel meer 

tijd kostte dan verwacht. Niet 

alleen kent Nederhorst vele 

Van Huisstedens met of zon-

der –n- en Snellen, ook het 

handschrift en de nauwkeu-

righeid van diverse ambtena-

ren in vroegere tijden liet re-

gelmatig te wensen over. Plus 

dat de aangifte van een zoon 

of dochter nogal eens in al-

coholische sferen plaatsvond 

zodat een voornaam verkeerd 

werd doorgegeven. Verwar-

ring alom in die goeie ouwe 

tijd, doch uiteindelijk leverde 

het een serie verhalen op over 

dorpelingen die daardoor aan 

de vergetelheid zijn ontrukt. 

De werkgroep-

voorzitter dankte 

de vele medewer-

kenden en de spon-

sors. Een speciaal 

woord van dank 

aan de te vroeg 

overleden Jan Baar 

die toch wel de 

grondlegger mag 

worden genoemd 

van het historisch 

onderzoek in het Vechtdorp. 

Nog steeds, ruim 5 jaar na zijn 

dood, is men bezig om stapels 

documenten van ’s mans hand 

door te worstelen, zoveel heeft 

hij op papier gezet. Daarom 

was de presentatie van het Le-

vensboek ook een postuum 

eerbetoon aan Jan Baar. Een 

stijlvolle bijeenkomst waar 

Fred Pot op cello en pianist 

Henk Bokkinga een muzikale 

omlijsting verzorgden. 

Bezinning

Dominee Evert-Jan van Kat-

wijk staat als zielzorger vaak 

nabestaanden bij met een ver-

haal uit het boeken der boeken 

om ‘het onverdragelijke draag-

lijk te maken’ zei hij tijdens 

zijn beschouwing. Hij merkte 

op dat er tussen de titel ‘Le-

vensboek’ en de subtitel ‘Doot 

ende begrafen’ een discrepan-

tie zat. Levensboek suggereert 

een toekomst, in het leven 

staan en ‘dood’ is verdwenen, 

niet meer ter sprake. Veel kun-

nen we verklaren, natuurram-

pen en geweld, maar de dood 

niet. Daaraan kunnen we geen 

zin geven. Van Katwijk vond 

dat met de levensschetsen in 

het boek ‘een luikje naar wat 

mensen ervaarden’ is geopend. 

Terugkijken is mooi, maar ook 

niet te vaak, vond de predikant. 

Dus concreet dat de grafrech-

ten na een bepaalde periode 

ophouden, moet je accepteren. 

‘Het omwoelen van de doden-

akker mag’ schijnt in de bijbel 

te staan. Je hoeft je voorouders 

niet te verheerlijken. Kies voor 

het leven, leef niet teveel in het 

verleden, meende de spreker 

die met zijn rede enige verdie-

ping bood. 

DOOR: HERMAN STUIJVER

Beschreven in Levensboek

‘Doot ende begrafen’

Jaap Jansen overhandigt het 1e 

exemplaar aan Ben Baar (r)

Klus- en onderhoudsbedrijf

Dirk Brouwer
KEUKEN BADKAMER

KLEINE VERBOUWINGEN

SIERHEKWERK SIERBESTRATING

Krabbescheer 18 Tel.: 035 - 6563908

1241 VD Kortenhoef 06 - 51035005
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All Directions! oliebollen
De lekkerste oliebollen voor een lage 

prijs, die zijn natuurlijk van het koor 

All Directions uit Ankeveen. Op 31 de-

cember hebben wij super verse goudgele 

oliebollen, rijkelijk gevuld met krenten 

en rozijnen: 10 stuks voor € 7,50 (5 st. 

voor € 4,-). Bestellen kan door een mail 

te sturen naar k.griffioen@planet.nl (ver-

meld uw naam, adres, telefoonnummer 

en het aantal oliebollen) of een briefje in 

de brievenbus van Rianne Kemphorst, 

Stichts End 20a, 1244 PL  Ankeveen. Af-

halen kan op Oudjaarsdag (31 december) 

op de Ankeveense Markt aan het Stichts 

End, van 8.00 tot 12.30 uur.

In november heb ik de school in 

Mariamakunda, Gambia, weer be-

zocht en dankzij een groepje vrij-

willigers is er weer ontzettend veel 

gedaan.  Ik heb het eerst over de 

kleuterschool die wij al meer dan 16 

jaar steunen. 

Dankzij onze vaste donateurs, een be-

drijf uit Nederhorst den Berg dat de 

salarissen van 2 leerkrachten sponsort, 

een sponsor voor extra bijdrage voor 

het voedselprogramma, een sponsor 

voor de uniformpjes, de mensen die 

hun statiegeldbonnetje doneren bij 

Albert Heijn,  kortom door iedereen 

die ons probeert te helpen, kunnen 

we de school met 125 kinderen en 4 

leerkrachten draaiend houden. Dat 

gaat goed temeer daar we het hoofd 

van de school, juf Isatou, naar college 

kunnen laten gaan om haar kwalifica-

ties te halen. De opleiding (in totaal 4 

jaar) werpt nu, na 2 jaar, al vruchten af. 

Sinds de aanvang van haar studie gaat 

het onderwijs peil al flink omhoog. 

Vrijwilligers

GerritJan Ruiter met drie familieleden 

(vader, oom en neef) en Gert Ledder 

kwamen een week naar Gambia om 

alle klaslokalen en een kantoortje te 

betegelen. Dit was 

hard nodig want 

de 125 kinderen 

zaten constant 

zand en cement-

stof in te ademen. 

Dankzij een spon-

sor konden wij 

de materialen ko-

pen en kon zelfs 

het huisje van de 

schoolbewaker en 

zijn gezin opge-

knapt worden. Het 

plafond was opgevreten door 

de termieten en de vier kinde-

ren sliepen tezamen in een oud 

gammel bed. De ouders slie-

pen op een stuk karton op de 

cementen vloer. Voor de kin-

deren zijn 2 stapelbedden ge-

maakt en het oude bed is gere-

noveerd en daar hebben we een 

matras voor gekocht zodat de 

ouders ook goed kunnen sla-

pen. Van mensen uit Nederhorst den 

Berg hadden we eenpersoons matras-

sen voor de kinderbedden gekregen en 

per container naar Gambia gestuurd. 

Daar hebben een aantal mensen een 

donatie voor gedaan om de vracht-

kosten te betalen. Hiervoor dank. Het 

team heeft ontzettend hard gewerkt. 

Zand kruien, cement sjouwen, water 

halen bij de pomp en de boel mixen. 

De lokalen zijn mooi geworden met 

lichte tegels op de vloer en de muren 

opnieuw geverfd. Petje af voor deze 

mannen die dat toch maar even deden 

bij 35 graden 

Giften en donaties

Ook giften gekregen om zieke mensen 

te helpen. Iedere keer als ik daar kom, 

En weer ging een vrijwilligers-
team naar Mariamakunda

komen er mensen naar mij toe met zieke 

kinderen en familieleden. Ondanks dat 

ze weten dat ik geen dokter ben, weten 

ze ook dat als het enigszins mogelijk is, 

ik ze help om naar de dokter te gaan of 

medicijnen te kopen. Meestal gaat het om 

malaria en darmproblemen. Voor deze 

giften hartelijk dank. Wij zijn blij met alle 

donateurs die ons nog steeds steunen (en 

hopelijk met mensen die dat vanaf nu ook 

misschien willen gaan doen). Wij probe-

ren deze kinderen een betere toekomst 

te kunnen geven en alle hulp is welkom. 

Voor foto’s en informatie: kijk op onze 

website www.mariamakunda.jimdo.com 

Adri en Gerard Stalenhoef en Ingeborg 

de Mol/ Stichting Mariamakunda; Neder-

horst den Berg. Contact: Adri Stalenhoef. 

0294- 253784.

ANKEVEEN- Vanaf 1 januari a.s. kan 

juf Charlotte van der Meer nog meer 

tijd besteden aan de Hema en haar 

yogalessen, want dan stopt ze als 

lerares op de Joseph Lokinschool in 

Ankeveen. Op vrijdag 16 december 

namen kinderen, collega’s en ou-

ders afscheid.

Door: Herman Stuijver

Vanuit het halfduister trad Charlotte 

van der Meer, vergezeld van haar echt-

genoot, dochter en twee zoons, binnen 

in de sfeervolle aula van de Ankeveense 

dorpsschool. Uit volle borst zongen de 

leerlingen op de wijze van het bekende 

Sinterklaasliedje ‘Juf Charlotte, kom 

maar binnen, de schooltijd is geweest, 

en we zingen en we springen’. Voordat 

het feestgedruis daadwerkelijk los-

barstte, was er eerst een Zen-moment. 

Want samen met de juf brachten de 

kinderen de zonnegroet. Een tamelijk 

inspannende oefening voor het Boed-

dhabeeld. Maar voor juf Charlotte da-

gelijkse kost, want ze zweert bij haar 

yogaoefeningen. “Het geeft niet alleen 

ontspanning, het maakt je ook soe-

pel. En ik kan je verzekeren dat je met 

kleuters altijd behoorlijk lichamelijk 

bezig bent, met bukken, bewegen, en-

zovoort.” Want de laatste 12 jaar 

was de Kortenhoefse leerkracht 

voornamelijk actief met de kleu-

ters. In haar lange onderwijscar-

rière heeft ze alle groepen van de 

basisschool doorlopen. Begonnen 

in het verre Vlissingen 37 jaar ge-

leden verhuisde ze naar Korten-

hoef van waaruit ze in aanraking 

kwam met Ankeveen. “Ik kwam 

als vrijwilliger met de zwembus 

naar Bussum steeds langs dit leu-

ke laantje in Ankeveen. Toen er 

een vacature kwam, wilde ik daar 

wel werken.” Inmiddels 26 jaar 

werkzaam in dit schilderachtige 

dorp. “Ik vind dit echt een gewel-

dige school, in samenhang met 

de prachtige natuur, zo vlakbij het 

zod en de overvliegende ooievaars.” 

Natuurlijk had juf Charlotte oog voor 

de vele veranderingen in het onder-

wijs. “ Er is zo enorm veel veranderd. 

En elke tijd had zijn nieuwe ideeën die 

op dat moment zinvol waren. Zo gaat 

het, maar ik heb niet alles wat ik zelf de 

moeite waard vond, verworpen. Op dit 

moment vind ik het een goede ontwik-

keling dat alles wat kinderen maken en 

bedenken zo zichtbaar is. Dat is heel 

goed voor hun zelfvertrouwen.”

Tijdens het ochtendprogramma kon-

den de kinderen aan vier workshops 

deelnemen: klankschalen, yoga, mind-

fullness en tekenen, met professionele 

begeleiders. Tussendoor was er tijd 

voor een lekkere Hema-worst voor ie-

dereen. Want dat is Charlotte’s tweede 

passie, de Hema. Nooit slaat ze het kop-

je koffie over en ze is als het ware een 

levende reclamezuil van deze winkelgi-

gant. Niet voor niets was de hele school 

in Hema-stijl ingericht. ’s Middags was 

er een afscheidsreceptie voor ouders en 

oud-leerlingen. 

Yoga en Hema voor juf Charlotte

Derde Wereld DOOR: ADRI STALENHOEF

Koter & Groter Café 
Elke eerste woensdagochtend van de 

maand is er ’t Koter & Groter Café bij 

Thuiz-bij kinderopvang (Julianaweg 

11A). Een ontmoetingsplek voor (aan-

staande) ouders en hun kinderen uit 

Kortenhoef en omgeving. Papa’s, ma-

ma’s, opa’s, oma’s en oppas, iedereen is 

van harte welkom tussen 9.30 en 11.30 

uur. Op woensdag 4 januari is professio-

nal organizer Carien Verduijn aanwezig 

om tips te geven over het opruimen van 

je huis na de feestdagen. Kom dus gezel-

lig langs, de koffie en thee staat voor je 

klaar. Zie: www.koterengrotercafe.nl
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Op zondag 8 januari komt 

Alex Roeka naar Theater De 

Dillewijn. Met 4 vrijkaarten 

voor lezers van het Weekblad 

Wijdemeren. 

Deze Brabantse zanger schrijft 

en speelt al zo’n 20 jaar Neder-

landstalige songs. Zijn liedjes 

verschenen steeds op CD, ge-

combineerd met een theater-

show. Na een sabbatical schreef 

hij ‘Voort!’ waarin zijn rock ’n 

roll rauw is gebleven en mis-

schien wel vitaler is dan ooit.

Alex Roeka is een theaterar-

tiest in hart en nieren. Hij be-

gon zo’n 20 jaar geleden op 

te treden, met muziek van de 

door hem uitgebrachte albums. 

Hij toerde in heel Nederland 

en België. Een aangekondigd 

sabbatical zorgde voor zoveel 

onrust in zijn hoofd dat hij 

niet wist hoe snel hij weer aan 

het schrijven moest slaan. Het 

resultaat is zijn tiende album 

Voort! en de bijbehorende the-

atershow. Deze zijn misschien 

wel het beste werk uit zijn car-

rière: poetisch, scherp, soms 

zelfs venijnig, altijd recht uit 

het hart en goudeerlijk, onna-

volgbaar mooi geformuleerd.

Aanvang 15.30 uur. Toegang € 

18,00. Kaarten te bestellen via 

www.dedillewijn.nl. 

Vier vrijkaarten

Speciaal voor de lezers van 

het Weekblad Wijdemeren 

biedt De Dillewijn vier vrij-

kaarten aan voor de voorstel-

ling van Alex Roeka. De eer-

ste vier lezers die zich melden 

op:  prijsvraag@dunnebier.nl 

ontvangen aan de kassa een 

vrijkaartje. Graag naam, adres, 

telefoon en/of emailadres op-

geven. 

Lezersactie: 4 vrijkaarten voor Alex Roeka 

Alex Roeka in De Dillewijn

Cultuur

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

Namens Huart Makelaardij
wensen wij u 

hele gezellige kerstdagen 
en een gezond en gelukkig 2017     

                        

Wij zijn gesloten van 
24 december 2016 t/m 2 januari 2017

Een (beetje treurig) nieuws 

over de Ken Uw Dorp Quiz 

2017. Doordat er in ’s-Grave-

land en Kortenhoef geen ge-

schikte locatie beschikbaar is 

om de prijsuitreiking voor de 

Ken Uw Dorp Quiz voor meer 

dan 350 mensen te organiseren, 

is de organisatie genoodzaakt 

om het aantal deelnemende 

teams voor 2017 te beperken 

tot maximaal 36 teams. Dat is 

erg jammer omdat het enthou-

siasme bij de eerste editie in 

2015 erg groot was en de orga-

nisatie graag het aantal teams 

had zien stijgen. Maar helaas is 

daartoe geen voorziening be-

schikbaar. Voor de quizavond 

zelf maakt dat niet uit, want die 

kan op elke willekeurige plaats 

worden gehouden. Maar voor 

de feestavond die we graag als 

dorpsfeest zouden willen or-

ganiseren is geen mogelijkheid 

en blijft het een happening 

voor een (te) beperkt aantal in-

woners.  Overigens is de orga-

nisatie al druk doende met de 

voorbereidingen. Vanaf maart 

2017 kunnen teams zich weer 

inschrijven. 

Ken Uw Dorp Quiz

Sleutels
en 
sloten
service
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 Officiële bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Kortenhoef
- Moleneind 81: verbouwen woning (10.12.16)
Loosdrecht
-  Bloklaan 22a: plegen onderhoud aan beschoeiing werkhaven West 

en Oost (07.12.16)
- Eikenlaan : kappen 36 Amerikaanse eiken (08.12.16)
- Oud-Loosdrechtsedijk 161: verlengen steiger (09.12.16)
-  Rading nabij nr. 168: tijdelijk gebruik van gronden t.b.v. de Shetlan-

derij (07.12.16)
Nederhorst den Berg
- Dammerweg 31: maken zij- en achteraanbouw (09.12.16) 
- De Boomgaard 28: bouwen bedrijfshal (02.12.16) 
- Eilandseweg 10: realiseren twee woonarken (08.12.16)
- Reeweg 18: wijzigen staalconstructie (12.12.16) 

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. (035) 65 59 
557. U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedure)
Kortenhoef
- Curtevenneweg 2: plaatsen gevelreclame (09.12.16)
Loosdrecht
- Eikenlaan: kappen 36 Amerikaanse Eiken (15.12.16)
-  Op Koers kavel 10 sectie G 1769 en G 3304: bouwen vrijstaande 

woning (09.12.16)
-  Oud-Loosdrechtsedijk (ged) Golfslag en Swingboei (project Porto-

fino) : wijzigen gevels (09.12.16)
- Van Mijndenlaan 11: plaatsen dakkapel (09.12.16)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Melding Activiteitenbesluit (Milieu)
Kortenhoef
-  Feek bv, Koninginneweg 62: voor starten bedrijf voor productie van 

meubelen
-  Richtlijn autoservice b.v, Elbert Mooijlaan 101: voor veranderen van 

bedrijf 
Nederhorst den Berg
- Garage Albers, Nieuw Walden 78: voor starten van een bedrijf

Informatie
Tegen het indienen van een melding staat geen bezwarenprocedure 
open. Informatie kan worden verkregen bij de Omgevingsdienst Flevo-
land & Gooi en Vechtstreek telefoon nummer (088) 63 33 000.

Burgemeester en wethouders van gemeente Wij-
demeren maken bekend dat zij een omgevingsver-
gunning hebben verleend:
Voor: Herstelbesluit veranderingsvergunning
Aanvrager: Pembroek BV
Locatie: Industrieweg 22 te Loosdrecht

De vergunning is gewijzigd ten opzichte van de ontwerpvergunning. 

Ter inzage
Het besluit, de aanvraag en de bijbehorende stukken liggen geduren-
de zes weken, vanaf donderdag 22 december 2016 ter inzage, in het 
gemeentehuis van de gemeente Wijdemeren, Rading 1 te Loosdrecht, 
op werkdagen tijdens kantooruren.
De vergunning is ook toegankelijk via de gemeentelijke website.

Beroep
Tegen de vergunning kan vanaf  één dag na de start van de ter 
inzagelegging tot en met zes weken daarna beroep worden ingesteld 
door:
-  Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de 

ontwerpvergunning;

-  De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid 
advies uit te brengen over de ontwerpvergunning;

-  Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten 
geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpvergun-
ning;

-  Belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijziging(en) die 
bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn 
aangebracht.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Raad 
van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA  
Den Haag. Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, 
duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, 
gedateerd en ondertekend zijn. 

Het indienen van beroep schorst de werking van het besluit niet. 
Wanneer iemand beroep heeft ingediend, kan hij/zij daarnaast de 
voorzieningenrechter van de Raad van State vragen een voorlopige 
voorziening te treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het 
besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt. Wanneer een 
voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in 
werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Vragen
Heeft u vragen over de procedure dan kunt u contact opnemen met 
de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, telefoonnum-
mer: (088) 63 33 000. 

Verleende vergunningen/ontheffingen 
APV en Bijzondere Wetten
Ankeveen
-  Het Wapen van Ankeveen, Stichts End 41, ontheffing sluitingstijd 

Oud en Nieuw (15.12.16)
Nederhorst den Berg
-  VOF Het Spieghelhuys Nederhorst den Berg, Dammerweg 3, onthef-

fing sluitingstijd Oud en Nieuw (15.12.16)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen 
haakjes) inzien in het gemeentehuis (cluster Vergunningen). Belang-
hebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij degene die het besluit genomen heeft. 

Vrijgekomen vaste standplaatsen
Op het Plein aan de Voorstraat in Nederhorst den 
Berg is een vaste standplaats vrijgekomen voor de 
zaterdag (ochtend en middag). 
Wij stellen belangstellenden hierbij in de gelegenheid om tot en met 
11 januari 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 aanvraagfor-
mulier. Dat stuurt u volledig ingevuld en ondertekend en met de 
gevraagde documenten 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
-  Ireneweg t.h.v. huisnr. 29 Kortenhoef:  aanleggen gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap belangheb-
bende (12.12.16) (bij GPP met aanvrager)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Voornemen tot ambtshalve uitschrijving
Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 van de wet Basisregistratie 
Personen (BRP) is de burger verplicht zijn verhuizing door te geven 
en op grond van artikel 2.47 van de wet BRP verplicht inlichtingen 
verstrekken. Van onderstaande personen hebben wij geen aangifte 
van verhuizing ontvangen. Op grond van artikel 2.22 van de wet BRP 
zal het college van burgemeester en wethouders daarom ambtshalve 
het adres wijzigen in de Basisregistratie.

Ottenhof, J.A.A. geboren 31 oktober 1962
Zal per 28 november 2016 worden uitgeschreven naar Land Onbekend. 
Spoor, M. geboren 13 juni 1988
Zal per 12 december 2016 worden uitgeschreven naar Land Onbekend.

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 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 verzenden van 
het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken 
(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Kort
Wijdemeren toegankelijk
Hoe toegankelijk is Wijdemeren voor mensen met een beper-
king? De Regionale Schouwgroep Gooi en Vechtstreek stelt 
in het voorjaar een advies op om de toegankelijkheid van 
Wijdemeren te verbeteren. Hiervoor gaan zij graag in gesprek 
met lokale ervaringsdeskundigen. Mensen die in een rolstoel 
zitten, slechtziend of doof zijn kunnen hen immers het beste 
vertellen welke problemen zij tegenkomen. Wilt u hier aan 
meewerken? Meldt u zich dan voor 20 januari aan via: 
heiltje@wsenf.com Meer info: www.wijdemeren.nl

Vuurwerk opruimen (rectificatie)
In de laatste Wijdemeren Informeren is een fout geslopen 
in het artikel ‘Opruimen doe je met z’n allen’. In dit artikel 
staat dat de gemeente op zaterdag 2 januari de hoofdwegen 
schoonveegt. Dit moet natuurlijk maandag 2 januari zijn. 
Helpt u ons mee door op zondag 1 januari alvast uw eigen 
vuurwerkafval op te ruimen?  

Prettige kerstdagen!
Voor u ligt de laatste editie van Wijdemeren Informeren 
van 2016. De redactie wenst u prettige kerstdagen en een 
gelukkig nieuwjaar! 
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KORTENHOEF- De oma van 

Joep laat het afweten, ze 

voelde zich niet zo lekker. 

Maar opa is er wel, met on-

geveer 35 ouderen genoot 

hij met volle teugen van 

een kerstmiddag, verzorgd 

door de kinderen van de 

Antoniusschool. 

Iedere bezoeker werd op per-

soonlijke wijze welkom gehe-

ten door een zwerm kinderen 

die je jas ophingen, je naar je 

stoel begeleiden en je een zelf 

gebakken kerstkoekje met kof-

fie en/of thee aanboden. Mees-

ter Frans vertelde dat het aantal 

bezoekers op deze senioren-

middag groeiende is. “De hele 

school is in rep en roer om u 

een genoeglijk uurtje te bezor-

gen.” Het begon al mooi met 

een zelf gemaakte kerstkaart 

van groep 3 voor iedereen, 

waarop duidelijk ‘Fijne Feest-

dagen’ te lezen viel. 

De rode draad in de optredens 

waren de kinderen van meester 

Loek uit groep 4. Onder leiding 

van deze jonge leraar hebben 

de leerlingen hard gewerkt aan 

een kerstmusical die voor ou-

ders en medescholieren wordt 

opgevoerd. Nu kon het publiek 

alvast vijf liedjes beluisteren. 

Het begon met ‘De Romeinen 

bezetten het land’ met verklede 

kinderen, van herders tot aan 

soldaten. Tussendoor zongen 

de meisjes en jongens ook nog 

uit volle borst ‘Pluk de Dag’. 

Groep 7 zong synchroon met 

een video onder andere ‘Santa 

Claus is coming to Town’. En de 

kleuters van juf Annie speel-

den het einde van hun eigen 

kerstspel, met zelfs vijf wijzen 

uit het oosten. Tot ieders grote 

verrassing deelden ze ook nog 

papieren kerstboompjes uit. 

Dat vonden de ouderen ont-

roerend. Ook dat Jozef met 

stok uit de groep van juf Do-

minique voor 1 euro een ezeltje 

huurde en dat Maria een knuf-

felbaby onder haar hesje had 

verborgen. Groep 6 zong het 

bekende Schotse saamhorig-

heidslied Auld Lang Syne, met 

een rapvariatie. Terwijl de kleu-

ters van juf Songül haarzuiver 

over een sprookje dat echt waar 

is zongen. De delegatie van ze-

ven meisjes en één stoere jon-

gen uit groep 5 bezong de altijd 

jonge opa en oma. Tot slot was 

er nog een toegift van groep 4 

en keerden de senioren opge-

wekt naar huis en haard terug. 

Met dank aan de Antonius-

school.  

Genoeglijke kerstmiddag

Neem 50 gram verdraagzaamheid
En anderhalf ons vrede
Vermeng dit met wat goede wil
En dan maar lekker kneden

Doe er ook wat humor bij
Want zonder humor
Ik zeg het maar even
Kan een mens niet leven

Een fl inke scheut gezond verstand
Mag zeker niet ontbreken
Een beetje lol, dat kan ook best
Een lepel afgestreken

En dan nog een speciale tip:
Garneer de hele zaak
Met vriendschap
Dat geeft  de juiste smaak

Bij voorkeur warm serveren
Iedereen zal het waarderen

Kerstmenu

Wenst u Prettige Kerstdagen
en een gelukkig 2017!

Middenweg 107-A
1394 AG Nederhorst den Berg

www.lionhoveniers.nl • tel. 0294-253848

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 

tel. 035-6562680

www.kvwoninginrichting.nl

Het team van

Krijn Voorn Woninginrichting

wenst u gezellige feestdagen

en een sfeervol 2017

DOOR: HERMAN STUIJVER

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

Stukadoorsbedrijf 

R. Kostelijk
Wenst u fijne kerstdagen

J.H. Valkenburglaan 36 • 1241 BH Kortenhoef
Telefoon 035 - 6560407 • Mobiel 06 - 20079104

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;

Kerst en Nieuwjaar 
in Wijdemeren

Emotions maakt doorstart
Het kerkkoor Emotions van de OLV- parochie in Nederhorst den 

Berg maakt een doorstart. Diverse wervingsoproepen hebben tot 

gevolg gehad dat 14 dames zich hebben gemeld voor de Kerstvie-

ring om 19.00 uur op 24 december. Het koor staat onder leiding van 

Hugo de Graaff die samen met drummer Axel Terlien en trompet-

tist Cees Brouwer ook het koor muzikaal zal ondersteunen. 
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Op weg naar het grote feest van 

Kerstmis heeft ds. Van Katwijk in 

de afgelopen weken al heel wat ac-

tualiteit de revue laten passeren. Is 

kerst dan zo actueel? “Niet zozeer 

het kerstfeest zelf, maar wel de peri-

ode daarnaar toe, Advent. Wat we te 

verwachten hebben. En het wereld-

nieuws, maar ook de ontwikkelingen 

in ons eigen land, lijken dit jaar wel, 

meer dan ooit, op de onzekere ver-

wachting die ook die kerkelijke peri-

ode kenschetst.”

Door: Evert-Jan van Katwijk

Op de Adventzondagen worden er al-

tijd woorden gelezen uit het Eerste Tes-

tament van de Bijbel die ons waarschu-

wen en oproepen iets te doen aan (en 

voor) de toekomst. Het zijn de woor-

den van profeten die komen allemaal 

letterlijk terug in de kerstliederen die 

wij zo graag zingen.

‘Stille nacht, heilige nacht! Vrede en 

heil, wordt gebracht aan een wereld, 

verloren in schuld’.

We lezen en zingen er misschien over-

heen, maar dit gaat over ons, in deze 

wereldtijd. Ook dat is trouwens de tekst 

van een lied, ‘Een mens te zijn op aarde, 

in deze wereldtijd’.

De wereld wacht

Een centrale gedachte van de Advents-

tijd is dat de mensen die gaan in het 

duister, die wonen in een donkere we-

reld, het licht mogen verwachten. Als je 

het wereldnieuws een beetje bijhoudt, 

lijkt onze wereld vandaag de dag op die 

donkere, sombere beschrijving van de 

profeet Jesaja. Het kerstfeest is de apo-

theose, de vervulling en tegelijk de in-

vulling van dat licht in het donker. Dit 

is waar de wereld op wacht.

De Wereld Wacht, dat is dan ook het 

thema van de kerstnachtdienst die op 

zaterdag 24 december om 22.00 uur 

begint in de Willibrordkerk op de berg 

van Nederhorst den Berg. Muzikaal, 

met medewerking van de Willibrord-

cantorij onder leiding van cantor-or-

ganist Peter den Ouden. Sfeervol, in 

de prachtig versierde kerk met na de 

dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten 

bij een glaasje glühwein en kerstbrood. 

En actueel dus ook, zoals het kerstver-

haal verwijst naar onze zoektocht naar 

zekerheid, veiligheid en vertrouwen.

Ook op eerste Kerstdag, zondag 25 

december, zal dit thema terugkeren in 

de ochtenddienst om 10.00 uur. Dan 

is er ook aandacht voor de weg die de 

kinderen gegaan zijn in de adventstijd. 

Met een ster!

In de oecumenische avonddienst op 

Oudejaarsavond om 19.00 uur, ook in 

de Willibrordkerk, zal in het overden-

ken van het afgelopen jaar en de be-

zinning op het nieuwe jaar de actuali-

teit ons opnieuw bevragen op wat wij 

mogen verwachten. En wat wij wellicht 

moeten gaan verwachten. Juist nu is 

duidelijk dat het niet alleen maar blije, 

maar ook gespannen verwachting is. 

Dat de toekomst ons wel eens onaan-

genaam zou kunnen verrassen. Des te 

meer reden ons te voegen bij de her-

ders en de wijzen die hun heil vinden 

bij de kleinste van de mensen. Dat zul-

len we zingen:

Zeer actuele Kerst in de Kerk op de Berg

In het ondoordringbaar duister, 

in onzekerheid en pijn,

in het land van licht noch luister, 

zal hij onze redder zijn.

Hef uw hoofden, kleine mensen, 

als uw nieuwe koning komt.

Hij doorbreekt de oude grenzen, 

hij maakt recht wat is gekromd.

Vanuit de Willibrordkerk wensen wij u 

hoopvolle kerstdagen en een gezegend 

nieuwjaar toe.

Kerstfeesten

VAN BAREN
uw vuurwerkspecialist
Nootweg 55 (achter het Kruidvat)

Voorverkoop vanaf € 30,-

Verkoop: 29 en 30 december

van 09.00 - 18.00 uur 

31 december van 09.00 - 17.00 uur

Via internet: 

www.loosdrecht.bestelvuurwerk.nl
Ingevulde bestellijsten kunt u ook inleveren bij Cafetaria van Dijk

Op zaterdagavond 24 december 

bent u van harte welkom bij de 

Oecumenische Streekgemeente 

in het Oude Kerkje aan de 

Kortenhoefsedijk 168 te Kortenhoef 

om de Kerstnachtdienst te vieren, 

zoals al eeuwenlang gebeurde. In 

het donker van de nacht zien wij uit 

naar de geboorte van het Kerstkind.

In het Middeleeuwse kerkje zullen 

de kaarsen branden en kerstliede-

ren klinken. Het koor ‘De Rijnforel-

len’ uit Amsterdam zal ook dit jaar 

weer haar medewerking verlenen en 

prachtige kerstliederen zingen. Het 

Kerstevangelie wordt gelezen en Ds. 

Jan Rinzema uit Laren zal de liturgie 

en uitleg voor zijn rekening nemen. 

Onder het zingen van ‘Als alles duister 

is, ontsteek dan een lichtend vuur dat 

nooit meer dooft…’ steken alle kerk-

gangers een lichtje 

aan om zo het Licht 

van Kerstmis de 

donkere nacht in te 

dragen. Natuurlijk 

is er de traditionele 

warme chocolade-

melk. De dienst be-

gint om 22.00 uur, 

vanaf 21.15 uur is 

de kerk open.

Kerstnachtdienst Oude Kerkje

‘s- GRAVELAND- Samen met 

Jeroen van Kooten, Jan-Willem 

Schermerhorn en Arlo Vlaar orga-

niseerde het CDA Wijdemeren een 

open ochtend in restaurant Vlaar. 

Gezelligheid en ontmoeting stonden 

hierbij centraal. En gezellig was het ze-

ker! Rond half 10 druppelden de eerste 

gasten binnen in het mooi in kerstsfeer 

aangeklede restaurant en al snel zat het 

restaurant vol. Aan de tafels werd ge-

zellig gekletst onder het genot van een 

hapje en een drankje. Nadat iedereen 

aandachtig luisterde naar een mooie 

voordracht van mevrouw Torsing kon 

ook een potje bingo kon op deze och-

tend niet ontbreken. Het fanatisme was 

al snel te merken maar deed geen af-

breuk aan de gezelligheid. Het duurde 

even voor de eerste ‘bingo’ door de zaal 

klonk. Na het uitdelen van de eerste 

prijs gingen de prijzen er in razend 

tempo uit.  Helaas voor ons geen valse 

bingo en dus geen liedjes. Wellicht is dit 

dan meteen een idee voor de volgende 

keer. De ochtend werd afgesloten door 

Willem Vermeulen met zijn bekende 

moppen. Tot slot kreeg iedereen nog 

een kerstpakket mee. Dank aan alle 

sponsoren en organisatoren die deze 

ochtend mogelijk gemaakt hebben. We 

kijken terug op een gezellige ochtend, 

voor herhaling vatbaar!

Kerstochtend voor ouderen bij Vlaar  



Woensdag  december 14 Weekblad Wijdemeren

Onderhoud bomen langs Spiegelplas
Komende tijd start Natuurmonumenten met het 

onderhoud aan de bomen langs het Googpad 

bij de Spiegelplas. Het opknappen van de bo-

men is noodzakelijk om het populaire fiets- en 

wandelpad veilig en toegankelijk te houden. De 

werkzaamheden kunnen enige hinder opleveren 

voor verkeer. Tijdens de werkzaamheden is het 

Googpad vanwege de veiligheid soms minder 

toegankelijk voor de wandelaars en fietsers. Ge-

bruikers moeten dus rekening houden met kans 

op een korte wachttijd. Het onderhoud vindt al-

leen plaats op werkdagen tijdens werkuren.

 

Madelijn
Lief zijn...

Madelijn de With is dierenarts in Kortenhoef 

en Loosdrecht. Ze is getrouwd met Marc en 

heeft een zoon die Sjef heet. Natuurlijk zou 

haar huishouden niet compleet zijn zonder 

behaarde vrienden. Kat Madammeke en ko-

nijn Antonio horen er dan ook helemaal bij. 

Hond Tyson is onlangs overleden. En haar 

gezin is rustig aan op zoek naar een pup. 

Ze eet eitjes van haar eigen kipjes, wordt ‘s 

ochtends gewekt door haar eigen haan en 

rijdt in haar vakanties graag te paard door 

de natuur…

“Fijne dagen” roep ik hem na. Hij draait zich 

om. “Een rot feest...en dát is het. Vragend kijk ik 

hem aan. Je gaat ervan uit dat iemand even om-

kijkt en dan “Ja, dank...jullie óók” of zo zegt. Ja 

toch? Je gaat ervan uit dat ieders kerst zo is als 

die van jou. Met cadeautjes en een boom. Met 

familie, vrienden, buren en kennissen. Twee da-

gen uitbundig lekker eten en drinken. Een kerst 

zoals elk jaar. Dát verwacht je toch? “Ik ben he-

lemaal alleen. Ik heb alleen Janet nog” zegt hij… 

en Janet is zijn kat. 

Ik zie hem al zitten op eerste kerstdag. Rond 

zessen. Voor de tv, in zijn fauteuil. Janet zit op 

de armleuning. De lichtjes in het kerstboompje 

branden. Hij heeft een magnetronmaaltijd op 

schoot. Gewoon in het plastic bakje. Niet eens 

de moeite genomen het op een bord te scheppen. 

Stoofpotje van wild met cranberry’s, de culinaire 

kerstspecial van de supermarkt. En daarna een 

vlaflip uit een plastic bekertje toe, want die vindt 

Janet zo lekker. En zij mag het bekertje uitlikken. 

Het is allemaal zo op. Twintig minuten maxi-

maal. Zwijgend staat hij op, brengt de vaat naar 

de keuken. Janet loopt natuurlijk met hem mee. 

Hij wast af en neemt een kopje koffie met een 

kerstkransje mee naar de kamer. Zuchtend laat 

hij zich op zijn stoel 

vallen… Janet klimt 

weer op de leuning. 

Hij kijkt stil uit het raam. Bij de overburen ziet 

hij de eerste visite naar binnen gaan. Die hebben 

altijd het huis vol op eerste kerstdag. Er wordt 

vrolijk gezoend en geknuffeld bij de voordeur. Op 

schouders geslagen en gelachen. De buurvrouw 

ziet hem zitten. Ze zwaait nog even vrolijk naar 

hem voordat ze de deur achter zich dichttrekt. 

Een steek van jaloezie trekt door hem heen. Mor-

gen nog zo’n dag….

Plotseling besef ik hoe goed ik het getroffen 

heb. Met al mijn familie. En vrienden. En lieve 

buren. En kennissen. Met cadeautjes onder de 

boom. En een fatsoenlijk kerstdiner. Met kerst 

besef ik altijd hoe dankbaar ik moet zijn. Plot-

seling snap ik dat voor hem het omgekeerde 

geldt. Hij beseft elke rot kerst weer hoe alleen 

en eenzaam hij eigenlijk is. Elke rot kerst weer 

beseft hij weer hoe gezellig het zou kunnen 

zijn. Of hoe gezellig het vroeger was. Toen zijn 

vrouw nog leefde. Met familie, vrienden, ken-

nissen en buren. En hij klaagt niet hoor. Want 

hij en Janet hebben het best goed samen. En hij 

kan háár eigenlijk, ook met kerst niet alleen la-

ten. Want kerst hoor je samen te vieren toch? 

Maar het zou zo leuk zijn als ze het een keer 

zouden vragen. Of hij ook kwam. Gezellig. Hij 

zou het zeker overwegen. Om de kerst, met Ja-

net, dan maar op een andere tijd te vieren. Met 

een vlaflip toe. Om het goed te maken. Dat zou 

ze vast niet erg vinden...

Ik wens iedereen een gezellig en liefdevol kerst-

feest. Laten we er voor niemand een rot feest 

van maken. Laten we lief voor elkaar zijn....

Madelijn de With; 06 - 22 73 21 36; 

madelijn.wiewatwaar@gmail.com.     

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

JAN DE WIT
Verkoop, reparatie & onderhoud aanhangwagen en onderdelen

Koninginneweg 26 • 1241 CT Kortenhoef • tel.: 035 - 656 23 70
www.dewitaanhangwagens.nl

Bekijk onze website:
www.stalenhoef-bouwbedrijf.nl

Op zoek naar een bouwbedrijf
met BOUWGARANT?

Een afspraak is zo gemaakt:
telefoon 0294 - 25 74 88

restauratie

onderhoud

verbouwen

nieuwbouw

aannemersbedrijf

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

Wij wensen u mooie kerstdagen en veel 

gezondheid en voorspoed voor 2017!

Het team van De Witte Raaf Makelaars
Anita van Dijk, Monica Tournier, Ineke Valkenburg 

en  Ineke Schotanus.
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Op vrijdagavond 30 decem-

ber draait de amerikaanse film 

‘Boychoir’ in het Filmhuis Loenen. 

Een ‘feelgood’ film met in de hoofdrol 

Dustin Hoffman als een strenge diri-

gent van een koor op een jongensin-

ternaat, waar de getalenteerde wees 

Stet terechtkomt Nadat hij zijn al-

leenstaande moeder verliest, belandt 

de elfjarige Stet uit Texas op een mu-

zikaal jongensinternaat in New Jersey. 

Volledig uit zijn element, bevindt de 

emotioneel beschadigde weesjongen 

zich in een strijd tussen zijn eigen wil 

en die van zijn gemotiveerde en kriti-

sche koorleider Carvelle. Carvelle her-

kent echter een uniek talent in Stet en 

drijft hem tot het uiterste van zijn mu-

zikale kunnen. Een talent is geboren...

De film wordt 

vertoond in het 

gebouw van de 

Vecht & Ang-

stel Kerk, Rijks-

straatweg 139 te 

Loenen aan de 

Vecht. Inloop 

vanaf 19.30 uur, 

de film start om 20.00 uur. De toegang 

is gratis, maar een bijdrage om de kos-

ten te dekken wordt gewaardeerd. Na 

afloop is er een hapje en drankje. 

KORTENHOEF- Leerkrachten 

en oudercommissie van de 

Curtevenneschool in Kortenhoef 

hebben afgelopen zaterdag met 

hun leerlingen in winkelcentrum 

‘De Meenthof’ actie gevoerd voor 

de stichting van de Kortenhoever 

Michael Kulkens, wiens stichting de 

naam ‘TButterfly’ draagt, waarmee 

hij apploos fietsen propageert. 

Dit initiatief ontstond na het tragi-

sche overlijden in augustus 2015 van 

zijn zoon Tommy Boy. Via TButterfly 

poogt hij door middel van voorlich-

ting op scholen een bewustwording bij 

jongeren (en hun ouders) te bereiken. 

Deze stichting richt zich met name 

op deze doelgroep om de gevaren te 

laten zien bij het gebruik van een mo-

bieltje op de fiets. Daarnaast wordt 

aan jongeren de nodige hulpmiddelen 

verstrekt die ze mee naar huis kun-

nen nemen, om ook hun ouders van 

dit gevaar te kunnen overtuigen. Mi-

chael Kulkens wil met zijn actie ech-

ter veel verder gaan, namelijk door 

iedere Nederlander over dit gevaar in 

het verkeer, wakker te schudden. Hij 

is hierover al regelmatig in het nieuws 

geweest, bijvoorbeeld vanwege een 

wetsvoorstel van minister Schultz van 

Haegen op verbod van het gebruik 

van mobiele telefoons en smartphones 

in het verkeer.

Actie TButterfly 

Het succes van de actie was hartver-

warmend. Vanaf tien uur ‘s morgens 

tot 4 uur ’s middags zwierven leerlin-

gen van de Curtevenneschool uit over 

‘de Meenthof ’, om de door de leer-

lingen van deze school zelf gemaakte 

knutsels, met een grote verscheiden-

heid aan vormen en kleuren, bij het 

publiek onder ogen te brengen, met 

als doel deze ten bate van de actie te 

verkopen. Lukte dit en dit was zater-

dag jl. in hoge mate het geval, dan 

werd de koper uitgenodigd om zijn of 

haar aankoop zelf in de fraai verlichte 

kerstboom van WIJ op te hangen. 

Toepasselijk, want de WIJ-kerstboom 

van het Wijdemerenfonds stimuleert 

maatschappelijke initiatieven. 

Die daad verhoogde ongetwijfeld de 

betrokkenheid van de koper bij deze 

bijzondere actie die de hele dag een 

warm onthaal kreeg. In de kraam van 

de school stonden leerkrachten en 

ouders klaar om de lopers op deze 

Curtevenneschool in actie voor TButterfly

KORTENHOEF- Vorige week don-

derdag maakte Alexander de Bruijn 

even kans op onsterfelijkheid in het 

Oude Kerkje te Kortenhoef. De jon-

ge acteur vertolkte op fenomenale 

wijze de rol van Ilias, de verteller van 

het avontuur van Achilles en de strijd 

om Troje. Het publiek was laaiend 

enthousiast over de wijze waarop 

De Bruijn dit 3500 jaar oude verhaal 

op de planken bracht voor Kunst aan 

de Dijk. 

Op een kaal podium verhaalt Alexan-

der de Bruijn, vanuit het perspectief 

van Ilias, de dienaar van de Griekse 

held Achilles, over universele waarden 

als dood, eer, liefde, wraak en strijd. 

Daar staat-ie, op een paar sandalen, 

ongeschoren, met wijde broek en shirt. 

Meer heeft hij niet nodig. Met een ge-

weldig verteltalent schept de acteur een 

beeld van het strijdtoneel rond Troje. 

Het is alsof je de gebeurtenissen voor 

het eerst hoort. Zo beeldend, met een 

superbe inleving, wordt de luisteraar 

meegesleept naar wat er zo’n 12 eeu-

wen vóór Christus plaatsvond. Het ver-

raad van Agamemnon, de twist om de 

appel van Eris, de slachtpartijen voor 

de poorten van het machtige Troje en 

de dood van Hector. Niet alleen de ti-

tanenstrijd volg je op de voet, Alexan-

der de Bruijn slaagt er ook in om in de 

psyche van Achilles te kruipen. Die vol 

wrok zit vanwege zijn ruzie om Briseis 

die door Agamemnon was geschaakt. 

Door het noodlot dat zijn vriend Pa-

trokles treft, komt de jonge halfgod tot 

inkeer. Dat proces weet de acteur heel 

genuanceerd over te brengen. Ruim 

een uur lang blijf je geboeid luisteren 

naar dit onverwoestbare verhaal dat 

niet alleen voor liefhebbers van de 

klassieken geschikt is. Het oorspron-

kelijke verhaal van Homerus heeft zijn 

waarde niet verloren, omdat de inner-

lijke strijd van de mens door de eeuwen 

heen dezelfde is gebleven. Zonder een 

enkele hapering stapt de verteller van 

het wapengekletter, ondersteund door 

simpele geluids- en lichteffecten, over 

naar de godenwereld. Op de Olympus, 

gesitueerd op de preekstoel, is het ook 

niet alles koek en ei wat er zich tus-

sen Zeus, Aphrodite en Hephaistos af-

speelt. Met een knipoog relativeert De 

Bruijn de wil der goden. De afloop, met 

het bekende paard van Troje, hoeft niet 

meer verteld te worden. Dat is bekend. 

De vredige slaap van Achilles, die ge-

doemd is jong te sterven, is een mooi 

slot van het verhaal. Het was een genot 

om zuiver en alleen te mogen luisteren 

naar een onsterfelijk verhaal door een 

bijna onsterfelijke acteur. 

Ilias, Alexander de Bruijn bijna 
onsterfelijk in Kortenhoef

Scholen DOOR: JOOP GLIJN

Geologisch Museum Hofland
Op woensdagmiddag 28 december kun-

nen de kinderen stenen beschilderen met 

acrylverf. In het museum zijn veel bijzon-

dere stenen te zien. Op deze woensdag 

gaan we een paar stenen nog mooier ma-

ken door ze te beschilderen. Trek maar 

oude kleren aan, neem een verfschort of 

een oud overhemd mee, doe je best en 

laat je fantasie maar spreken.  

Het museum gaat open om 13.00 uur en 

tot 15.45 uur kun je aanschuiven bij het 

schilderen; het museum sluit om 16.30 

uur. Zie: www.geologischmuseumhof-

land.nl; Hilversumseweg 51 in Laren, te-

genover restaurant La Place.

frisse zaterdag van warme chocolademelk 

te voorzien. Aan het eind van de actiedag 

hing de door brandende lichtjes fraai ver-

lichte kerstboom vol met kleurige versie-

ringen. Het was het overtuigende bewijs 

van een zeer geslaagde actie ter ondersteu-

ning van de belangrijkste doelstelling van 

Michael Kulkens, namelijk het promoten 

van apploos fietsen van kinderen. 

Jeugdfilm in Bieb
Kom naar de fi lmmiddag op woensdag 
28 december en neem je vrienden mee. 
De toegang is vrij! Aanvang om 14.30 
uur. In de bibliotheekvestiging van Bi-
bliotheek Gooi en meer in Loosdrecht 
wordt aangekondigd welke titels er op 
het programma staan. 

Filmhuis Loenen
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KORTENHOEF- Voor de 100-jarige 

Wies Despomare- Burgersdijk kon 

haar 100e verjaardag niet meer 

stuk toen zij oog in oog kwam te 

staan met de burgemeester van 

Wijdemeren. 

Het was afgelopen zondag een gezellig 

samenzijn in Veenstaete in de kamer 

van de 100-jarige mevrouw Despoma-

re die exact een eeuw eerder op 18 de-

cember 1916 werd geboren. Haar zoon 

Frank was met zijn vrouw Isabel over-

gekomen uit Boston (USA) en dochter 

Lous met partner Hans uit Milaan. Een 

internationaal gezelschap dus. Hoewel 

ze met haar kinderen uiteraard gewoon 

in het Nederlands praat, is het handig 

dat de vitale 100-jarige zich nog goed 

kan bedienen van het Engels en Ita-

liaans, want ze heeft ook een schare 

kleinkinderen en achterkleinkinderen 

die (over) grootmoeders taal niet meer 

machtig zijn. 

Als burgemeester Martijn Smit het ap-

partement betreedt, kent de vreugde 

van de eeuweling nauwelijks grenzen. 

“Dat de burgemeester op z’n vrije dag 

zomaar langs komt. Dat vind ik gewel-

dig” roept mevrouw uit. “En u bent ook 

nog een buitengewoon mooie man, 

zeg. Ik kan het weten, want ik heb er 

verstand van.” Dat een foto met de 

burgemeester snel gemaakt is, moge 

duidelijk zijn. Enigszins in ver-

legenheid gebracht, brengt de 

burgervader het gesprek op 

het lange leven van mevrouw 

Despomare. Die vertelt dat ze 

veel gereisd heeft, soms wel 

een maand naar Italië of naar 

de Verenigde Staten. Maar ook 

veel andere landen heeft ze aan-

gedaan. “Nu lees ik heel veel, ik 

kijk nauwelijks tv. Dat kan me 

niet boeien.” Een recept voor 

anderen om ook de magische 

grens van 100 te halen, heeft ze 

niet. Of misschien een beetje: “Je moet 

het jezelf naar de zin maken. Dan word 

je gelukkig.” De familie ziet uit naar de 

DOOR: HERMAN STUIJVER

Mevrouw Despomare internationaal georiënteerd 

100- jarige verrukt over mooie burgemeester

gezamenlijke zondagse lunch bij Jan Tabak 

waar mevrouw Despomare hopelijk veel fa-

milieleden zal treffen. 

NEDERHORST DEN BERG- De Bergse 

kunstenaar Steffen Vogelezang won 

dit jaar met vijf anderen de prestigi-

euze Buning Brongers Prijs. Op 3 

december was de prijsuitreiking in 

de Amsterdamse vereniging Arti et 

Amicitae waar het werk van de win-

naars tot en met 18 december te be-

wonderen was. 

De Buning Brongers Prijs is dit jaar 

voor de 50e keer uitgereikt. Met het 

zestal van 2016 komt het aantal win-

naars sinds 1966 uit op totaal 144. Het 

bijzondere van deze prijs is dat hij vol-

ledig wordt gefinancierd uit de nala-

tenschap van drie kunstenaars: Titia 

Buning- Brongers, Jeanette Brongers 

en Johan Buning. De zeskoppige jury 

beoordeelde het werk van 62 kunste-

naars die waren voorgedragen door 

twaalf Nederlandse kunstopleidingen. 

“Ik vond het een hele eer om deze prijs 

te ontvangen. Temeer daar ik hoorde 

dat de keuze voor mij unaniem was. 

Verder was het een leuke dag, met een 

gezellige lunch met de juryleden” zegt 

de 37-jarige Steffen. “Al vanaf mijn 

middelbare school ben ik bezig met 

beeldende vorming, kunst en schilde-

ren. Het is een passie die nooit over-

gaat.” Steffen Vogelezang volgde de 

Academie voor Beeldende Vorming en 

werkt vanaf 2003 als docent ‘kunstzin-

nige vorming’ aan het Visser ’t Hooft 

Lyceum in Leiden. Tussendoor volgde 

hij parttime een avondopleiding op de 

Rietveld Academie (tot 2014) die hem 

nomineerde voor de prijs. “Ik vind de 

combinatie van lesgeven aan scholie-

ren en zelf kunstenaar zijn echt fantas-

tisch. Ik ben daardoor een betere leraar 

geworden, omdat ik probeer over te 

dragen waar een kunstenaar mee be-

zig is.” Op maandag en zaterdag trekt 

de schilder zich terug in zijn atelier 

in Amsterdam. “Dat gaat volgens een 

strak regime. Heel gedisciplineerd wer-

ken, direct beginnen. Nadenken over 

mijn schilderijen doe ik in de loop van 

de week.” Vogelezang typeert zijn werk 

als onderzoekend. “Ik beschouw een 

landschap alleen als een aanleiding om 

te kunnen schilderen. Niet het land-

schap zelf. Je pikt iets op dat je triggert 

en daarmee ga je aan de gang. Onder 

al dat werk zit een gedachtegang, een 

filosofie. Ik hou ook erg van werk dat 

onaf is, dat als het ware niet afgesloten 

is.” De jury schreef: ‘Op zeer directe 

wijze schildert Steffen Vogelezang zijn 

associatief poëtische doeken (….) De 

beschouwer kijkt graag mee met zijn 

Bergse kunstenaar wint Buning Brongers Prijs

mijmerende blij en frisse onbevangenheid.” 

Steffen Vogelezang exposeerde al 13 keer, 

solo of in samenwerking met anderen.

“Tja, die 4500 euro kan ik mooi gebruiken 

voor een lichtkoepel op mijn atelier. En 

ik heb ook al wat extra kleuren verf inge-

kocht” sluit de kunstenaar af. Zie ook: www.

steffenvogelezang.nl
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De eerste helft van de jeugdcompe-

titievolleybal zit er al weer bijna op. 

Een succesvolle eerste helft, want 

we hebben maar liefst twee kampi-

oenschappen kunnen vieren. 

Het meisjes B2 team – een succesvol 

team dat reeds bij de C-jeugd 3 x (!) 

kampioen is geworden – kon na de 

wedstrijd van 26 november in Almere 

al niet meer ingehaald worden en werd 

daar glansrijk kampioen. Meisjes B1 

had op 9 december VIF tegenover zich 

staan in de Lieberg in Hilversum. Zij 

hadden slechts 2 winstpunten nodig en 

eindigden de wedstrijd met een mooie 

3-1 overwinning. Ook hun kampioen-

schap is dus een feit.

Meisjes (eigenlijk mix) C heeft hard 

gestreden en een spannende competi-

tie gespeeld. De bovenste 4 in de poule 

hebben steeds dicht op elkaar gestaan. 

De laatste wedstrijd, afgelopen don-

derdag, zou met 4-0 gewonnen moe-

ten worden voor een gelijkstand met 

de bovenste in de poule. In dat geval 

zou het op puntensaldo aankomen en 

daarin stond Nederhorst niet zo sterk. 

De meiden en twee jongens hebben ge-

streden voor wat ze waard zijn en heb-

ben een prachtige tweede plek behaald 

met hun 3-1 overwinning. De C- groep 

is inmiddels zo groot dat zij de tweede 

helft van de competitie met 2 teams 

gaan spelen.

Jongens A, ons mix-team, had een 

moeilijke start. In de jongenscompeti-

tie, op een hoog net (herenhoogte) en 

in nieuwe samenstelling. Ondanks dat 

hebben zij het goed gedaan en kunnen 

we met opgeheven hoofd de tweede 

helft van de competitie in.

Vind jij volleybal ook leuk en ben je 

tussen de 12 en de 18 jaar oud? Kom 

eens bij ons kijken of kom gezellig mee-

doen. In januari kun je gratis meetrai-

Volleybaljeugd VV Nederhorst

KORTENHOEF- Uit 138 glanzende 

doffers en duivinnen werd de duivin 

van Raymond Moleveld zaterdag jl. 

uitverkoren als de ‘Schoonste’. 

Nu de postduiven geen lange vluchten 

meer hoeven te maken vanuit Frankrijk 

kunnen de duivenliefhebbers ’s winters 

meer aandacht besteden aan het uiter-

lijk van hun gevederde vrienden. In het 

clubgebouw van De Plassenjagers was 

de Amersfoortse keurmeester Van Dijk 

urenlang bezig om de vogels te beoor-

delen. Verdeeld over vijf categorieën 

kunnen de beestjes van ± 500 gr. maxi-

maal 92,5 punt halen (18,5 per onder-

deel). Het gaat daarbij om de kop en de 

ogen, de vleugels en gewrichten, de rug, 

de onderbouw en tot slot de algemene 

indruk en conditie. Uiteindelijk bleken 

er twee duiven de maximale score van 

92,5 te hebben behaald. Na enig wik-

ken en wegen gaf de keurmeester de 

1e prijs aan de Vreelander Moleveld. 

Die in zijn nopjes was met het resul-

taat. “Kijk, als je een fout maakt, door 

bijvoorbeeld een pen die niet goed zit, 

dan ligt het aan jezelf. Maar heel veel 

kun je er niet zelf aan doen. Dat hangt 

af van wat een keurmeester erin ziet. 

Zelfs de lichtinval kan een verschil ma-

ken” vertelt Raymond Moleveld. Die 

ook vertelt dat het uiterlijk van een 

duif lang niet altijd samenhangt met 

de vliegcapaciteiten. “Deze winnares is 

geen bijzondere vlieger, maar ze is wel 

een zusje van mijn beste 

vlieger.”

Voor Moleveld zijn dui-

ven niet alleen een hobby. 

Sinds 12 jaar heeft hij een 

eigen kweekcentrum met 

500 à 600 duiven. Regel-

matig reist hij onder an-

dere naar China om zijn 

duiven te verkopen. Als hij 

onderweg is, verzorgt Wil-

lem Bonhof zijn hokken. 

Bij het Schoonste Viertal, 

1 oude en jonge doffer en een jonge en 

oude duivin, behaalde hij samen met 

zijn partner de 2e prijs. Bij de jeugd 

haalde de 5-jarige Bram van Huisstede 

Raymond Moleveld heeft de ‘schoonste’ duif

de 1e prijs en in de Vrije Klasse was dat Bart 

Thiel. 

ANKEVEEN- Ankeveens Viscollege, 

een bijzondere naam voor een vis-

club met voornamelijk Ankeveners, 

die het snoeken hoog in het vaandel 

heeft staan. Dit viscollege bestaat 

uit zo’n 14 leden. 

Door: Joop Glijn

In de maanden november t/m janu-

ari, wanneer er door liefhebbers van 

de hengelsport op snoek wordt gevist, 

komen ze in actie. Het beleven van 

de spanning bij het snoeken, staat bij 

het Ankeveens Viscollege hoog in het 

vaandel. Voor de leden is er iets extra’s 

aan toegevoegd, namelijk een wed-

strijdelement, waarvan aan de win-

naar na de vierde en laatste visochtend 

van het seizoen, een fraaie wisseltrofee 

wordt uitgereikt. Deze vier visochten-

den zijn als volgt verdeeld: één in no-

vember, één in december en twee in ja-

nuari. Na iedere visochtend wordt van 

iedere deelnemer de lengte gemeten 

van de door hem gevangen snoek (en) 

en het resultaat ervan wordt vastge-

legd. Dit gebeurt dus alle visochtenden. 

Aan het einde van het seizoen wordt 

per deelnemer de resultaten van de 

vier visochtenden bij elkaar opgeteld 

en wie in totaal de grootste lengte van 

gevangen snoeken heeft gerealiseerd, is 

de seizoenswinnaar en ontvangt de bij-

zonder fraaie wisseltrofee.    

Een visochtend 

Voordat de stoere vissers warm aan-

gekleed en voorzien van het nodige 

visgerei, aan de slag gaan, wordt er 

eerst gezamenlijk koffie gedronken 

in het fraaie, aan de rand van de An-

keveense polder gelegen clubhuis van 

de Ankeveense IJsclub. Klokslag 09.00 

uur vertrekt men vervolgens naar de 

visstek. Wordt er een snoek gevangen 

dan wordt deze eerst van kop tot staart 

nauwkeurig gemeten, alvorens de 

snoek weer wordt teruggezet in het wa-

ter. Aan het einde van een succesvolle, 

of een minder succesvolle visochtend, 

worden zo rond de klok van 12.00 uur, 

de hengels voor de laatste keer opge-

haald en keert men weer terug naar 

de Ankeveense IJsclub om daar ge-

zamenlijk de lunch te gebruiken. Die 

werd door Piet Koster altijd meer dan 

uitstekend verzorgd,  maar door ziekte 

moet hij helaas verstek laten gaan. Per 

toerbeurt wordt hij vervangen door 

een drietal dames, van wie het deze 

keer de beurt was aan Corine Meisner, 

die geheel in de geest van Piet Koster, 

de lunch prima had verzorgd. Aan het 

einde van een weer zeer geslaagde vi-

sochtend werd door de voorzitter van 

het Ankeveense Viscollege, Jacob Veen-

man, de fraaie wisseltrofee over het 

seizoen 2015 – 2016, alsnog uitgereikt 

Prijsuitreiking bij Ankeveens Viscollege 

aan Roelof van Schaik. Door onvoorziene 

omstandigheden moest deze uitreiking 

worden uitgesteld. Een trotse Roelof heeft 

de fijne kneepjes van het succesvol snoeken 

waarschijnlijk geërfd van zijn vader, Kees 

van Schaik sr., van wie bekend is dat hij 

niet alleen een groot liefhebber was van het 

snoeken, maar ook heel succesvol. Hij ving 

een paar keer een snoek van bijzondere af-

metingen en met een dito gewicht. Met die 

herinnering aan zijn vader zal de trofee bij 

Roelof thuis zeker een mooi plek krijgen. 

nen om te zien of volleybal misschien ook 

een sport voor jou is. Voor meer informatie 

kun je kijken op onze website www.vvne-

derhorst.nl of je kan een email sturen aan 

tc_abcjeugd@vvnederhorst.nl

Volleybal Vereniging Nederhorst wenst 

iedereen fijne feestdagen en een mooi en 

sportief 2017! Hopelijk tot ziens in januari!

Sport DOOR: HERMAN STUIJVER

Raymond Moleveld en Willem Bonhof (r)

Roelof van Schaik, 
winnaar vorig seizoen   
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Openingstijden
wo. 21-12 13.00-21.00 uur

do. 22-12 15.00-17.00 uur

vrij. 23-12 15.00-23.00 uur

za. 24-12 10.00-17.00 uur

zo. 25-12 12.00-17.00 uur

ma. 26-12 12.00-17.00 uur

di. 27-12 10.00-21.00 uur

wo. 28-12 10.00-21.00 uur

do. 29-12 10.00-17.00 uur

vrij. 30-12 10.00-23.00 uur

za. 31-12 10.00-17.00 uur

zo. 01-01 12.00-19.00 uur

ma. 02-01 10.00-21.00 uur

di. 03-01 10.00-21.00 uur

wo. 04-01 10.00-21.00 uur

do. 05-01 10.00-17.00 uur

vrij. 06-01 10.00-23.00 uur

Bergs garnituur-uur
Heb je zin om uit je werk even lekker 

te relaxen met een borrel en de werk-

week door te nemen, dat kan elke vrij-

dagmiddag vanaf 17.00 uur is het Bergs 

garnituur-uur, waar wij elke week een 

speciaal thema aan verbinden; Hier 

passen wij de hapjes op aan. Er is elke 

vrijdagavond een DJ en voor de belang-

stellenden karaoke.

Wij blijven altijd op zoek naar enthou-

siaste nieuwe vrijwilligers! Aanmelden 

kan via info@ijsclubnederhorst.nl

do. 22/29 december
 19.00 uur

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

vr. 23/30 december
Bergs garrnittuuuurr--uuuurr  17.00 uur
Winterssppeelleenn  19.00 uur

Wij wensen u fijne kerstdagen en een gelukkig 2017!

Kom je ook in  
de kerstvakantie 

schaatsen?

wo. 4 januari
IJshockeyy--ccllinniicc  19.00 uur

wo. 21 december  OOuuddeeerreennddiinneerr  16.00 uur
IIJJsshhoocckkkeeyy-cccllliiiinniicc  19.00 uur

 

za. 24 dec. t/m ma. 26 dec. 
za. 31 dec. en zo. 1 januari

Aangepaste tijden!

Sport
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Nieuws Club 4711
Uitslag BV De Tram - Bil-

jartclub 4711: 7-61 

12 dec.: Dhr. R. van 

Kooten-Dhr. M. Boel-

houwer 0-3, Dhr. E. 

Wouters-Dhr. M. Zieleman 0-3, Dhr. P. 

Kempers-Mw. T. Mulders 2-0, Dhr. J. v.d. 

Berg-Dhr. B. Worp 3-0, Dhr. K. Voorn-

Mw. T. Bos 2-0

Uitslag + eindstand herfstcompetitie bil-

jarten (zaterdag-poule)

17 dec.: Dhr. M. Zieleman (10 pt.), Dhr. 

M. Boelhouwer (8 pt.), Dhr. J. van Greu-

ningen (6 pt.), Dhr. J. van Wijnen (6 pt.), 

Dhr. M. v.d. Velden (4 pt.), Dhr. W. Cle-

ments (2 pt.)

Eindstand: Dhr. M. v.d. Velden 7-50 

(kampioen), Dhr. M. Zieleman 7-46, Dhr. 

J. van Greuningen 7-45, Mw. D. Giavarra 

7-45, Dhr. J. van Wijnen 7-33, Dhr. W. 

Clements 7-28

Programma Club 4711
Zaterdag 24 dec. 16.00 uur: Kersttoer-

nooi biljarten, zaterdag 31 dec. 16.00 uur: 

Oudejaarstoernooi biljarten

Openingstijden Club 4711
Vrijdag en zaterdag van 16.00 tot 20.30 

uur (ook voor niet-leden)

Nieuws Biljartvereniging Overmeer
Uitslag BV Overmeer - BV De Poedel: 

10-3. 15 dec.: Dhr. M. v.d. Velden-Dhr. 

A. v.d. Velden 2-0, Dhr. M. Verlaan-Dhr. 

H. Greefhorst 3-1, Dhr. P. van ‘t Klooster 

-Dhr. D. Loenen 2-0, Dhr. T. Otten-Dhr. 

G. Vermeulen 0-2, Dhr. H. Stalenhoef-

Dhr. R. Bos 3-0

Programma BV Overmeer: donderdag 

22 dec. 19.30 uur: onderlinge competitie

Het tweede moest winnen van ’s-

Graveland-3 om door te mogen gaan 

in het bekertoernooi. Het werd een 

eenzijdige wedstrijd met een aanval-

lend Nederhorst en een tegenstan-

der die maar nauwelijks bij het doel 

van keeper Wesley van der Helm wist 

te komen. 

Aangezien de Bergers ook niet al te 

zuiver en slim speelden werd het over-

wicht pas twee minuten voor rust be-

loond met de openingstreffer. Jeffrey 

Terlien gaf een steekpass op Jeroen 

Bouwer die beheerst raakschoot. Na 

de pauze duurde het tot de 62e minuut 

voordat de wedstrijd definitief werd 

beslist. Opnieuw tekende Jeroen voor 

de score, die zelfs een hattrick maakte 

door alleen op de keeper afgaande 

deze kansloos te laten en voor de 0-3 

eindstand te zorgen. Een dik verdien-

de zege zonder tot groots voetbal te 

komen betekende wel groepswinst en 

dus door in het bekertoernooi. 

Moeizame zege JO17-1

Onder 17-1 moesten nog de wei in 

voor hun laatste competitieduel in 

2016. De wedstrijd tegen SVM JO17-1 

leverde een 2-1 overwinning op maar 

was zeker niet al te best. Na een 1-1 bij 

de rust door een treffer van Thijmen 

Sibbing was het Jonathan Schol die 

twee minuten voor tijd de winnende 

treffer binnen schoot. 

Zaalvoetbal

Op 7 januari wordt het traditionele 

Nieuwjaar Zaalvoetbaltoernooi weer 

georganiseerd voor alle jeugdteams 

van Nederhorst. Houdt de website in 

de gaten voor nadere info. 

Nieuwjaarsreceptie 8 januari

De nieuwjaarsreceptie wordt gehou-

den vanaf 15.00 uur op zondag 8 ja-

nuari 2017.  Voorafgaand zal er een 

Voetballen in Nederhorst 

Tweede door naar volgende ronde
Mixtoernooi plaatsvinden met deelname 

van alle seniorleden en Jongens O19.

Oude elftalfoto’s

In het kader van ons 50-jarig jubileum 

zijn we op zoek naar oude elftalfoto’s van 

met name voor het ‘digitale tijdperk’. Foto’s 

kunnen worden gemaild naar: vvn50@

vvnederhorst.org of worden afgeleverd op 

Overmeerseweg 111G. 

Meer info www.vvnederhorst.org

Sport DOOR: AD VAN BENSCHOP EN MARC DEGEKAMP

ANKEVEEN- ‘Ik ben gekke Gerritje 

niet’, met die woorden leverde trai-

ner Dennis van Dijk zijn sleutels en 

spullen in bij de Ankeveense voet-

balclub ASV ’65. 

Nadat voorzitter Dick Blom hem het 

ontslag aanzegde, mocht de Amers-

foorter alsnog plaatsnemen op de 

bank voor de wedstrijd tegen Baarn. 

Waar hij dus geen gebruik van maakte. 

De trainer, hiervoor werkzaam bij 

Achterveld, was aan zijn eerste sei-

zoen bezig bij de Ankeveners. Volgens 

voorzitter Blom klikte het al een tijdje 

niet tussen spelers en trainer. Hetgeen 

onder andere bleek uit de matige trai-

ningsopkomst en de slechte resultaten. 

In de Gooi- en Eemlander verklaarde 

Blom dat hij op verzoek van de selec-

tie aan Van Dijk gevraagd had om zijn 

werkwijze enigszins aan te passen aan 

de wens van de spelers. Maar die bleek 

niet bereid daaraan mee te werken. 

Wie de nieuwe trainer wordt, is nog 

niet bekend. Misschien Dick Blom 

zelf, maar die zegt dat hij daar eigen-

lijk geen tijd voor heeft. Wel zou hij 

op de zondagen langs de lijn kunnen 

coachen. 

ASV ontslaat trainer Van Dijk

Zaalvoetbal

Op 28, 29 en 31 december komen alle 

jeugdteams aan de beurt tijdens het 

zaalvoetbal in sporthal de Fuik en zo 

sluiten zij hun voetbaljaar 2016 af.

Nieuwjaarsreceptie

Voor nu wensen wij onze trouwe vol-

gers en lezers van Weekblad Wijdeme-

ren fijne feestdagen. In het nieuwe jaar 

wensen wij u graag al het goede toe en 

nodigen u uit voor onze nieuwjaarsre-

ceptie op zondag 8 januari om 15.00 

uur.

Winterstopquiz

De winterstop is een goede gelegen-

heid voor de eerste S.V. ‘s-Graveland 

Wintersportquiz. Kennis over de ver-

eniging zal worden getest maar ook 

algemene kennis over muziek, sport, 

actualiteit etc. De helft van het maxi-

maal aantal teams van 20 heeft zich 

reeds opgegeven. Voor meer informa-

tie: www.svsgraveland.com en opge-

ven via info@svsgraveland.com.

Laatste wedstrijd 2016

De laatste officiële wedstrijd van onze 

vereniging werd gespeeld door het 

3e. De bekerwedstrijd ging weliswaar 

verloren maar met opgeheven hoofd 

werd afscheid genomen van het be-

kertoernooi. Nederhorst-2 was met 

0-3 te sterk. 

Voetballen in ‘s-Graveland

Kerstvakantie voor blauw-wit

Ze komen weer: de oliebollen
Het is al bijna weer zo ver: het oliebol-

lenspektakel in De Bergplaats. Ook dit 

jaar organiseert de Oliebollencommis-

sie van de NH- kerk de alom bekende 

oliebollenverkoop in De Bergplaats. Ze 

starten donderdagmorgen 29 december 

vanaf 11.00 uur met de verkoop.  U kunt 

de oliebollen ook bestellen. De prijs per 

zak is 7 euro. U kunt ons telefonisch be-

reiken op: 0294-254515. Daarnaast is op 

donderdag en vrijdag De Bergplaats be-

reikbaar op 06-17220906. 

De opbrengst van de oliebollenactie is 

voor de Willibrordkerk. We rekenen op 

een grote opkomst!

Als een evenement voor de 41e keer 

wordt georganiseerd en altijd op de-

zelfde datum, mag je gerust spreken 

van een traditie. En dat geldt voor de 

Kerstloop bij S.V. ’s-Graveland die op 

2e Kerstdag de 41e editie beleeft. Dat 

de hardlopers deze traditie weten te 

waarderen blijkt uit het elk jaar stij-

gend aantal deelnemers, met vorig jaar 

een record van 525 deelnemers van 

wie er 50 meededen aan de Kidsrun. 

Daardoor is er ook echt sprake van 

een familie (hardloop) feest, passend 

bij de kerst.

Vanwege de lage inschrijfkosten (€4,-

) is voorinschrijving 

niet mogelijk, maar 

deelnemers kunnen het 

inschrijfformulier wel 

downloaden van de 

website (www.svsgrave-

land.com) en ingevuld 

meenemen naar de kan-

tine van   ’s-Graveland. 

Dat bespoedigt de ver-

werking bij het inschrij-

ven, waarvoor men vanaf 9:30 uur 

terecht kan. De start van de 7,7 km 

tellende Kerstloop is om 10:30 uur, 

waarna enkele minuten later de kinde-

ren tot en met 12 jaar vertrekken voor 

hun Kerstloop van iets meer dan 2 km. 

Info: svsgraveland.com of via 06-

52169096.

Traditionele Kerstloop blijft groeien
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‘Stille nacht, heilige nacht. Vrede en heil, wordt 

gebracht aan een wereld, verloren in schuld’. 

Hopelijk ook voor de kinderen van Aleppo, Syrië. 
Kerst in Aleppo Colofon
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Achterpagina DOOR: BARBARA SCHRIEK

Barbara Schriek (26) leeft volgens 

een positieve healthy lifestyle. In 

deze rubriek schijnt zij haar licht over 

geluk, positiviteit en een gezonde le-

vensstijl door middel van recensies, 

workouts, recepten en quotes in de 

hoop de lezer achter te laten met een 

glimlach of een positieve kijk op de 

wereld. Ze studeerde journalistiek, 

deed een cursus Personal Nutrition 

en Positieve Psychologie.

Dit is iets waar ik zelf de laatste tijd re-

delijk wat moeite mee heb gehad en ik 

hoor mensen om me heen die hetzelfde 

hebben. Mijn agenda stond echt veel te 

vol. Daar moest per direct wat aan ge-

daan worden, maar volgend jaar (lek-

ker cliché) ga ik het helemaal anders 

aanpakken. Kijk je mee?

Heb je al een agenda van 2017 in huis, 

dan kun je gelijk aan de slag. Het be-

langrijkste is misschien wel: plan je 

vrije tijd. Zet een groot kruis in je 

agenda op de plekken waar je volledig 

de aandacht wilt richten op jezelf, je 

gezin of andere dingen waar je blij van 

wordt. Plan alvast dagjes uit. Zijn er 

vaste sport/yogalessen die je wilt doen? 

Plan die in en houd je er echt aan. Je 

hebt al snel de neiging om te zeggen: 

morgen is er weer een dag. Nee, je gaat 

nu. Let’s go!

Als ondernemer lijkt het lastiger, wil 

je alle touwtjes zelf in handen hou-

den (jup), denk je dat je constant bezig 

moet zijn met je bedrijf (check) en ga 

zo maar door. Maar juist de onderne-

mer heeft wat aan deze tips. Want juist 

deze mensen kunnen zich helemaal 

uitputten! Ga eens na bij de dingen die 

je doet. Moet je alles zelf doen? Ben je 

echt een BoekhoudingSter of gaat het 

makkelijker en sneller als je het uitbe-

steedt? Is het de bedoeling dat jij iedere 

e-mail persoonlijk beantwoordt of is 

het gewoon makkelijker als een ander 

dat kan doen? Dan geef je daar mis-

schien geld aan uit, maar je krijgt er een 

hele hoop voor terug. Tijd. Rust.

Ondernemer of niet: stel prioriteiten. 

Wat is het allerbelangrijkste in je leven? 

Dat hoort natuurlijk op de eerste plek 

in je agenda te staan en de meeste aan-

dacht te krijgen.

Heb je al eens nagedacht om je agenda 

uit te besteden? Dit kun je door dezelf-

de persoon laten doen als je e-mail. Als 

iemand dan vraagt: “Kun je niet voor 

één keer…” Dan is het misschien mak-

kelijker voor een ander om te zeggen 

nee dan dat jij dit zelf doet. Zo, nu heb 

je ruimte in je agenda. En nu? Wat doe 

jij het allerliefst?

Voor meer inspiratie/vragen/reageren: 

Manage je agenda

www.behappyandhealthy.nl facebook.com/

behappyandhealthynow

instagram.com/behappyandhealthy.nl

ANKEVEEN- Zaterdag december 

moesten de jeu de boulers van ASV 

naar Leusden om daar te spelen te-

gen de Hakhorst. Deze tegenstan-

der is goed bezig in deze competitie 

daar zij op de 2de plaats staan.

Door: Wim Bornhijm

Het was in het begin even aftasten en 

daar bleek dat we aardig aan elkaar ge-

waagd waren. Toch kwam team 1 in de 

problemen en na een zeer spannend 

slot was er toch een 12-13 nederlaag. 

Team 2 gaf na een gelijkopgaande strijd 

deze voorsprong niet meer uit handen, 

uitslag 13-7. Team 3 was nog spannen-

der, die door goed te plaatsen en een 

schotvaste tireur met een fraaie 13-3 

stand gewonnen werd.

Bij de tripletten werd de eerste partij 

met 11-13 verloren, maar de tweede 

wedstrijd na een spannend slot met 13-

12 gewonnen. Vol goede moed naar de 

derde partij, maar de tegenstander 

had zijn lesje geleerd. Team 3 werd 

gewoon met 1-13 weggespeeld. De te-

leurstelling was enorm en men ging 

maar bij de andere partijen kijken. 

Team 1 maakte de partij met een mooi 

geplaatste laatste bal uit. Toen op naar 

team 2, wat een spanning en wat een 

zelfbeheersing. Bij een stand van 10-9 

voor ASV was het team zo sterk dat 

zij de tegenstander geen punt meer 

gunde en met 13-9 werd de overwin-

ning op een waardige manier gevierd. 

De tegenstander feliciteerde ons met de 

overwinning en hoopt in het voorjaar 

revanche te nemen, maar dat is geluk-

kig nog een eind weg.

Verdiende zege A.S.V. Petanque’91 Opbrengst MS-collecte
De landelijke collecteweek van het Na-

tionaal MS Fonds in november was ook 

dit jaar een groot succes! In Wijdemeren 

is een mooi bedrag van € 6265,43 opge-

haald.

De collecte is de belangrijkste bron 

van inkomsten voor het Nationaal MS 

Fonds. Het Nationaal MS Fonds be-

dankt alle gevers voor hun bijdrage en 

alle collectanten en collecte-coördinato-

ren voor hun inzet. Zij zijn ook dit jaar 

weer door weer en wind op pad gegaan 

om zich sterk te maken tegen MS. 


