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KORTENHOEF/ ’s-GRAVELAND- Op 7 

januari a.s. neemt dokter A.A.M. van 

den Heuvel afscheid als huisarts. In 

kort bestek blikken we daarom even 

terug op zijn carrière. 

DOOR: JOOP GLIJN

Van den Heuvel is afkomstig uit ’s-Her-

togenbosch en studeerde aanvankelijk 

voor internist. Omdat zijn voorkeur 

toch bleek uit te gaan naar een intensie-

ver contact met patiënten stapte hij na 

twee jaar over naar de studie voor huis-

arts. Tijdens zijn carrière als huisarts 

heeft hij altijd profijt gehad van zijn stu-

diejaren voor internist door de hierdoor 

verkregen klinische blik. Bij het vervan-

gen van een collega leerde hij zijn latere 

echtgenote kennen, die verpleegkundige 

was. In 1985 studeerde hij af als huisarts 

en ging hij op zoek naar een vrijkomen-

de praktijk. 

Ondertussen werkte hij als plaatsver-

vangend arts. Van den Heuvel, inmid-

dels gehuwd met Marian en een zoon 

van 4 maanden oud, was bijna rond 

met een praktijk in Amersfoort, toen hij 

werd opgebeld door huisarts Schermer-

horn uit ’s-Graveland, wiens praktijk 

beschikbaar kwam. Deze viste uit de rijk 

gevulde map met sollicitaties, namelijk 

zijn naam op. Het echtpaar besloot om 

toch nog even naar de praktijk in ’s-Gra-

veland te gaan kijken en was opslag ver-

kocht. Zowel door de fraaie, vrijstaande 

woning met een aangebouwde praktijk, 

als door de schitterende omgeving. Op 

1 november 1986 begon Van den Heu-

vel zijn praktijk in ’s-Graveland. In 2010, 

bij zijn 25-jarig jubileum als huisarts, 

vertelde het echtpaar dat ze geen dag 

spijt heeft gehad van hun keuze voor ’s-

Graveland. 

Naar ‘Veenstaete’ in Kortenhoef

Voorafgaande aan de bouw van ‘Veen-

staete’, besloten de plaatselijke huis-

artsen, met uitzondering van huisarts 

Bakker, om in ‘Veenstaete’ een groeps-

praktijk op te zetten. Echter, door de 

langdurige vertraging die de bouw van 

‘Veenstaete’ opliep, besloten de huisart-

sen Stam/Blokhuis en tandarts Vonck 

om, gedwongen door ruimtenood ge-

dwongen, het voormalige Groene Kruis-

gebouw aan te kopen om zich daarin te 

vestigen. Later vestigde ook huisarts 

Luderhof daar haar praktijk. Pas in de 

loop van 2011 kwam ‘Veenstaete’ gereed 

en verhuisde Van den Heuvel zijn prak-

tijk alsnog naar dit woon-zorgcentrum. 

Inmiddels is deze praktijk daar alweer 

5 jaar gevestigd. Daarin kwam ook een 

werkkamer beschikbaar voor mevrouw 

Van den Heuvel, die daar een adviescen-

trum voor diabetici kon opzetten. Sui-

kerziekte is namelijk volksvijand nr. 1. 

Stroomversnelling 

De snelle ontwikkeling binnen de ge-

zondheidszorg vond ook zijn weerslag 

binnen de praktijk van dokter Van den 

Heuvel, met als gevolg dat daarin in-

middels 8 medewerksters werkzaam 

zijn, onder wie een arts- assistente en 

dus de echtgenote van Van den Heuvel. 

Helaas ontbreekt ons de ruimte om die-

per in te gaan op  de oorzaken van deze 

ontwikkeling. Maar terugblikkend op de 

afgelopen vijf jaar, was het in de praktijk 

van huisarts Van den Heuvel drukker 

dan ooit tevoren.

Het afscheid

Toch nam Van den Heuvel heel bewust 

het besluit om na 30 jaar in ’s-Graveland 

en Kortenhoef werkzaam te zijn ge-

weest, afscheid te nemen. Hij zal ech-

ter niet volledig uit beeld verdwijnen, 

want hij zal voorlopig nog twee dagen 

per week de praktijk blijven ondersteu-

nen. Hij blijft namelijk nog vijf jaar als 

waarnemend huisarts geregistreerd 

staan. In het kader van zijn afscheid wil 

Van den Heuvel benadrukken dat in de 

dertig jaar dat hij 

als huisarts werk-

zaam is geweest, zijn echtgenote altijd een 

grote steun voor hem is geweest. Dit naast 

de zorg die zij mede had voor de drie op-

groeiende zoons, t.w. Marthijn, Hans-Peter 

en Robbert.  

Door de sterk toegenomen werkzaamheden 

schoot het schaatsen op de Jaap Edenbaan in 

Amsterdam, er helaas bij in, maar zijn we-

kelijkse avondje tennissen op ‘Westerveld’, 

wist hij gelukkig overeind te houden. Met 

zijn afscheidsreceptie in ‘De Drie Dorpen’, 

zaterdagmiddag, 7 januari a.s. van 12.00 tot 

16.00 uur, sluit hij zijn carrière als huisarts 

officieel af. Ongetwijfeld zullen vele van zijn 

patiënten van de gelegenheid gebruikmaken 

om het echtpaar Van den Heuvel de hand te 

drukken.

Huisarts A.A.M. van den Heuvel neemt afscheid

Het is een rustige jaarwisseling 

geweest voor Brandweer Gooi en 

Vechtstreek. Regionaal zijn er tussen 

31 december 18.00 uur en 1 januari 

06.00 uur 49 meldingen op de meld-

kamer binnengekomen, die veelal 

buitenbrandjes betroffen. 

Hierbij ging het vooral om in de bran-

dende containers, kerstbomen en uit 

de hand gelopen vuurtjes. Ongeveer de 

helft van alle meldingen kwam uit Hil-

versum.

Brandweerpost ‘s- Graveland moest op 

Oudejaarsnacht rond half 4 uitrukken 

voor een buitenbrand aan de Cornelis 

de Wijsstraat. Een schutting tussen twee 

woningen bleek in brand te staan. Door 

snel optreden is het overslaan naar de 

huizen voorkomen. Na het blussen heeft 

de brandweer de woning geventileerd. 

Niemand raakte gewond, hoe de brand 

is ontstaan is onduidelijk. In Huizen is 

er kort sprake geweest van een middel-

brand. Aanvankelijk leek het hier om 

een woningbrand te gaan maar dit kon 

al snel worden teruggebracht tot een 

kleine buitenbrand. Zowel in Huizen als 

ook in Weesp is de brandweer ingezet 

voor het blussen van een autobrand. 

Agressie

Helaas heeft de brandweer in onze re-

gio te maken gehad met agressie te-

gen hulpverleners. In Weesp is er op 

de Ingelandstraat met vuurwerk naar 

brandweermen-

sen gegooid. De 

brandweer kwam 

hier ter plaatse 

voor een contai-

nerbrand. Het 

betrof hier een 

groep van onge-

veer 40 jongeren 

die met vuurwerk 

aan het gooien 

waren. De politie 

was ook ter plaat-

se waarop ze snel 

op basis van ‘zero-

tolerance’ konden 

ingrijpen.

Jaarwisseling rustig verlopen

Marian en Broos van den Heuvel 

(foto: Douwe van Essen //WWK)

Hoveniersbedrijf

WWW.BOUWERTOTAAL.NL

Tuinontwerp, aanleg en onderhoud

Nederhorst den Berg Tel.: 0294-251957

Mobiel 06-21802474

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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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 8 jan.: 09.30 uur: 
 W. Balk,
 Wo. 11 jan.: 09.30 uur: 
 J. Dresmé.
◗ St. Martinus     
 Vr. 6 jan.: 09.30 uur: 
 W. Balk,
 Za. 7 jan.: 09.30 uur: 
 J. Dresmé,
 Wo. 11 jan.: 19.00 uur: 
 W. Balk.
◗ OLV Hemelvaart 
 Zo. 8 jan.: 09.30 uur: 
 L.Wenneker,
 Do. 12 jan.: 09.30 uur: 
 W. Balk.

Verzorgingshuizen 
◗  Veenstaete 
 Vr. 6 jan.:  15.00 uur:  
 J. Dresmé.

 PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 8 jan.: 10.00 uur:  
 Ds. S. de Vries.
◗ De Graankorrel   
 Zo. 8 jan.: 10.00 uur: 
 Ds. J. Offringa.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 8 jan.: 10.00 uur:  
 Ds. H.P.J. Schormans.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef 
 Zo. 8 jan.: 09.30 uur: 
 Ds. J. R.J. van Gelderop.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 8 jan.: 11.00 uur: 
 Godelieve van Lieberg. 

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 8 jan.: 10.00 uur: 
 geen opgave ontvangen. 
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 8 jan.: 10.00 uur: 
 Ds. E.J. Henpenius. 
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Alle redactieleden, columnnisten en  medewerkers 

van Dunnebier wensen de lezers van ons Weekblad 

een gezond en mooi nieuwjaar toe!

WANNEER TIJD WAT WAAR
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.
za. 07 jan. 16.00 u. Nieuwjaarsborrel Vr. van Veenstaete Brasserie Veenstaete
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. 15.30 u. D3D Jam session De Drie Dorpen, Ankeveen 
zo. 08 jan. 20.15 u. Concert Alex Roeka ‘Voort’ Dillewijn, Ankeveen
ma. 09 jan. 20.00 u. Nieuwjaarsreceptie gemeente Rading 1, Loosdrecht
do. 12 jan. 20.15 u. Concert Benjamin Herman & Trio Oude Kerkje, Kortenhoef
vr. 13 jan. 20.15 u. Concert Barbican Kwartet Jagthuis; Middenwg 88; NdB.
za. 14 jan. 09.30 u. Spotjes ‘Vogelhuisjes maken’ Kidswereld, Platanenln, NdB.
zo. 15 jan. 11.00 u. Kindertheater ‘Joris en de Draak’ Dillewijn, Ankeveen
zo. 15 jan. 14.00 u. Open Middag Buro Sport De Fuik, Kortenhoef
di. 17 jan. 20.00 u. Commissie Maatsch. Zaken Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
wo.18 jan. 20.00 u. Commissie Ruimte en Economie Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
do. 19 jan. 20.00 u. Commissie Bestuur en Middelen Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
do. 02 feb. 20.00 u. Gemeenteraad Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.

Activiteiten agenda

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam, Hoflaan 1 035 - 656 16 16
C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19 035 - 656 47 62
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 - 25 35 19
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -656 10 74/06-227 321 36
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 - 656 18 60
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 656 30 01
Sensoor  0900 - 0767 of 035-624 55 55 
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 656 50 73

Kinderopvang:
KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 600 47 50
Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 303 09 65
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 656 97 85
In de Heksenketel 035 - 533 89 82
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 41 92 60
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 582 60 35
Eigen&Wijzer BSO Ankeveen & PSZ/PO Knuttegrut 06 - 223 014 76
PSZ de Gruthut 0294 - 25 23 59
Kinderopvang Thuiz bij (lokatie Jozefschool) 06 - 105 663 43
Kinderopvang Thuiz bij (Locatie Kremerschool) 06 - 336 474 60
Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 628 13 81

Scholen:
Warinschool 0294 - 25 13 51
Mr. Kremerschool 0294 - 25 15 22
Jozefschool 0294 - 25 33 36
Curtevenneschool 035 - 656 10 19
De Regenboog 035 - 656 04 08
Joseph Lokinschool 035 - 656 13 70
St.-Antoniusschool  035 - 656 10 67

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 - 656 00 66
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 25 75 07
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 112 387 77

Belangrijke telefoonnummers
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Politiek DOOR: HERMAN STUIJVER

WIJDEMEREN- Voor een verdeelde 

gemeenteraad deed burgemeester 

Smit in de laatste vergadering voor 

de Kerst een oproep tot verdraag-

zaamheid. Naar aanleiding van de 

verhitte discussies over fusie en be-

stuurskracht. “De bestuurskracht 

treft u ook aan als u elke ochtend in 

de spiegel kijkt. Ik doe een dringend 

appel op u als raadslid om die be-

stuurskracht aan te zetten. U heeft 

echt de dure plicht om een stap te 

zetten.” 

De burgemeester duidde met die laat-

ste woorden op zijn wens dat de raads-

leden het dossier ‘fusie’ afsluiten, anders 

zou de geloofwaardigheid van de poli-

tiek in het gedrang kunnen komen. Wel 

zei Smit met nadruk dat zijn woorden 

los stonden van de moties die over het 

vervolg van de bestuurlijke toekomst 

gingen. Onder andere over de motie 

van wantrouwen tegen drie wethou-

ders kon en wilde hij zich niet uitspre-

ken. Daarnaast wees hij op het feit dat 

Wijdemeren naar buiten toe momen-

teel geen visitekaartje afgeeft. 

“We moeten niet te druk zijn met ons-

zelf, anders konden we weleens worden 

ingehaald door de omgeving.” Ook de 

provincie Noord-Holland kan Wijde-

meren namelijk dwingen alsnog een 

fusieproces aan te gaan. 

De woorden van de burgemeester 

werden vooraf gegaan door een bit-

tere sfeer in de gemeenteraad waaruit 

duidelijk bleek dat de kloof tussen op-

positie en coalitie scherper is dan ooit. 

Hoewel D66- fractievoorzitter Joost 

Boermans met de nodige aarzeling 

zijn motie van wantrouwen jegens de 

wethouders Reijn, Van Henten en Van 

Rijkom opende met de woorden ‘het 

valt me niet licht om het vanavond 

toe te lichten’ sloeg de inhoud in als 

een bom. Omdat het genoemde drietal 

van de coalitiepartijen CDA en PvdA/

GroenLinks recent instemde met de 

zelfstandigheid van Wijdemeren in 

tegenstelling tot een eerder standpunt 

dat de gemeente ambtelijk zou moeten 

fuseren met Hilversum, gevolgd door 

een snelle bestuurlijke fusie vonden 

D66, VVD en De Lokale Partij dat de 

wethouders ongeloofwaardig waren en 

derhalve moesten opstappen. Met acht 

tegen 10 werd deze motie verworpen. 

VVD-leider Sieta Vermeulen sprak 

van ‘een onbegrijpelijke draai van 180 

graden’. René Voigt van Dorpsbelangen 

noemde het ‘Theater van de Lach’, zijn 

nieuwe CDA- coalitiegenoot Jan Ver-

bruggen vond het een ‘minderwaardige 

motie’, tenslotte voerden de wethouders 

uit wat de raad in meerderheid wilde. 

En Stan Poels van PvdA/GrL zei dat de 

switch ‘het gevolg was van een normaal 

politiek proces’. Namens DLP zei Gert 

Zagt dat hij juist ontzag had voor Boer-

mans’ woorden. 

Déjà Vu

In twee andere moties over de bestuur-

lijke toekomst kregen de oppositie-

partijen ook nul op rekest. De Lokale 

Partij wilde dat Wijdemeren in gesprek 

zou gaan met alle gemeenten in het 

Gooi over ambtelijke samenwerkings-

relaties, niet alleen met Hilversum. 

Burgemeester Smit vond dit voorstel 

een hoog ‘Déjà Vu’- gehalte hebben. 

Het zou juist barrières opwerpen. Al-

leen VVD, behalve Robby Israel, D66 

en DLP steunden deze motie. Dat gold 

ook voor het verzoek om ‘geen onom-

keerbare besluiten’ over samenwerking 

te nemen. Ook hier alleen de oppositie 

met 8 stemmen voor, inclusief Israel. 

Burgemeester roept op tot verdraagzaamheid

Nipte zege

Bij de hoofdelijke stemming over de benoe-

ming van de nieuwe wethouder Jan-Jaap de 

Kloet van Dorpsbelangen kreeg hij slechts 

10 van de 18 stemmen (CDA- raadslid 

Veldhuisen afwezig). Er waren twee te-

genstemmen, één blanco en vijf ongeldige 

stemmen. Die raadsleden hadden op de 

vertrokken wethouder Peter Smit gestemd, 

meldde een betrouwbare bron. De Kloet 

dankte voor het vertrouwen. Hij is als vi-

cevoorzitter van Dorpsbelangen bekend 

met de politieke arena. En hij hoopte dat de 

raad er met z’n allen het beste van zou ma-

ken. Ook Olivier Goetheer uit Loosdrecht 

werd geïnstalleerd, als fractieassistent van 

De Lokale Partij

Michael Kulkens ‘Gooi- en Eemlander 2016’
Tot en met dinsdag 10 januari 10.00 

uur kunt u stemmen op de ‘De Gooi- 

en Eemlander 2016’. U kunt kiezen uit 

vier vrouwen en vier mannen die een 

bijzonder stempel op 2016 hebben ge-

drukt. Het gaat om Astrid Veerman en 

Frans Bianchi uit Huizen, Eveline Smits 

van Oyen uit Bussum, Kees Koolmees 

uit Baarn. Lucia de Groot uit Naarden, 

Sonja Wolf uit Soest, Ruben Assmann 

uit Hilversum en Michael Kulkens uit 

Kortenhoef. Alle kandidaten zijn door 

lezers van De Gooi- en Eemlander aan-

gedragen. Michael Kulkens kreeg lan-

delijke bekendheid met zijn stichting 

TButterfly. Met lezingen op scholen 

en andere acties probeert hij het ge-

drag van (vooral) jonge fietsers die met 

een smartphone fietsen te veranderen. 

TButterfly propageert het apploos fiet-

sen, het gaat hem op de eerste plaats om 

bewustwording. Op 22 augustus 2015 

verloor het gezin Kulkens de 13-jarige 

Tommy-Boy op een oversteekplaats op 

de Franse Kampweg, hij had zijn mo-

bieltje in de hand. 

U kunt stemmen op: gooieneemlander.

nl/verkiezing. Of gewoon een briefje in 

de brievenbus op Seinstraat 14, 1223 

DA te Hilversum. De winnaar krijgt 

WIJDEMEREN – Gemeente Wijde-

meren en Woningcorporatie Het 

Gooi en Omstreken hebben een 

overeenkomst bereikt over de ver-

koop van het voormalig gemeen-

tehuis aan de Voorstraat 35 in 

Nederhorst den Berg. 

Op de plek van het gemeentehuis, dat 

al lange tijd leeg staat, komen vier een-

gezinswoningen en twaalf twee- en 

driekamerappartementen in de sociale 

huursector. In de plannen is rekening 

gehouden met eerdere zorgen van om-

wonenden over de omvang van een 

eventueel appartementengebouw. De 

nieuwe opzet past goed binnen het 

aanzicht van het centrum van Neder-

horst den Berg. 

Met de bouw van de appartementen 

en woningen worden er voor het eerst 

sinds lange tijd weer betaalbare huur-

woningen in de dorpskern gebouwd. 

Wethouder Betske van Henten: “Ik ben 

blij dat er na lange tijd een goede in-

vulling is gevonden voor deze plek. De 

appartementen en woningen die nu 

gebouwd gaan worden, zijn niet alleen 

betaalbaar, ze liggen ook centraal in 

het dorp dicht bij de winkels en voor-

zieningen. We weten dat daar veel be-

hoefte aan is.” De bouw van de nieuwe 

woningen start naar verwachting in het 

voorjaar van 2017. 

Wethouder Van Henten schudt de

hand van de heer Van Gessel 

van de woningcorporatie

Betaalbare woningen op plek 
voormalig gemeentehuis

De D66-fractie, Mario Wouters, 

Joost Boermans en Nanne Roosenschoon 

(foto: Douwe van Essen//WWK)

een geldbedrag van 400 euro en als aanden-

ken het beeldje van De Krantenlezer. 
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www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

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

Beautycenter Monique

Gedipl. Schoonheidsspecialiste

Tel. 035-6562753/06-47376085

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

035-6563060

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

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

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

Oven gedroogd, gestapeld 

Berkenhout Krat 1 m³ €130,-- .

Tel.; 06-22664828.

Zonnestudio Luxura Sun
Een belevenis apart

20 m zonnen 15 m betalen

7 d.p.w Open. vrij parkeren                                                                                                                             

Zuidereinde 254

`s-Graveland 035 6550705 

zonnestudioluxurasun.nl

Voetreflexologie
Hoofdpijn/Migraine

Nek-Schouderklachten
Stress en slapeloosheid
Menstruatieklachten
Overgangsklachten

Maag-darmklachten
Vermoeidheid/Burn-out

ADHD/ Rugklachten
tel:06-57392770

BELLE MAKELAARDIJ 
Je bent zo verkocht!!!!

035-6560235

(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

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

BTW, weg ermee!
Om het nieuwe jaar goed in te 

luiden geven we heel januari 

21% korting op je totale bon!

www.Charleys-Diner.nl

Tatakh Huismans wenst u 

een muzikaal 2017.

www.tatakh.nl

Wil jij op een natuurlijke
manier aan de slag met 
PIJN, vermoeidheid of 

chronische klachten? Kies

voor POWERSTRIPS. GRATIS 

advies www.natuurlijkannema

rie.nl of 0294-269003

TE HUUR: luxe kantoor-/ op-

slag- / praktijk- / atelierruimte

in een prachtige omgeving. Met

ruime parkeergelegenheid. Vrijblij-

vend bezichtigen. Ook voor kor-

tere tijd te huur. Tel. 035-6562178.

Dames & Heren 

***KAPSALON***
Thamara Jane Hair Fashion

knippen € 16 
7 d.p.w Open. vrij parkeren                                                                                                                             

Zuidereinde 254

thamarajanehairfashion.nl

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. 
Wijdemeertjes

Binnenkort in City of Wesopa: 

do. 5 jan. film, vr. 6 jan. 

toneel,za. 7 jan. cabaret, zo. 8 

jan. kinderfilm, wo. 11 jan. city 

quiz, do. 12 jan. film, za. 14 jan. 

muziek, zo. 15 jan. muziek. 

Info: www.wesopa.nl

Verzorgingshuis Amaris De 

Kuijer heeft een uitgebreid 

aanbod activiteiten en voor-

zieningen, waar u ook als 

wijkbewoner gebruik van kunt 

maken. Denkt u bv. aan de 

thuiszorg van Amaris of onze 

maaltijdenservice. Meer info: 

www.amaris.nl/dekuijer of 

085-0214040.

Bridgeclub La Porta Salute. 

Kom gezellig bridgen op de 

maandagavond om 19.30 uur 

in De Bergplaats in Ned. den 

Berg. Inl. 06-11102092.

Bridgeclub Nederhorst. Wilt u 

leren bridgen? Informeer vrij-

blijvend. Ook nieuwe gevor-

derde leden zijn welkom bij 

onze bridgeavonden op don-

derdag in De Bergplaats. Info: 

0634106030 of bridgeclub-

nederhorst@live.nl

Zomaar binnenlopen voor 

koffie en een praatje met een 

paar gezellige mensen? Elke 

1e en 3e woensdag v.d. maand 

v.a. 10 uur in de Bergplaats a.d. 

Kerkstraat.

Elke woensdag v.a. 13.15 uur 

Bridge-instuif in de Bergplaats 

te Ned. den Berg. Inl. 0294-

253103.

Elke vrijdag v.a. 19.30 uur 

‘Mannenavond’ in het Soc. Cul-

tureel Centrum a.d. Blijklaan 

in Ned. den Berg. Gastheer 

Fouad nodigt alle mannen van 

harte uit.

Cultureel Centrum Neder-

horst den Berg nieuwe cursus-

sen/lezingen/workshops www.

bergsecultuur.nl

Biljartclub Keu 60+ zoekt ver-

sterking. Op 3 niveaus biljarten 

op di.-, wo.,- en do.middag in 

sporthal Eikenrode, Loos-

drecht. Vr. vrij spelen. Meldt u 

aan:06-24435899.

DE SPOTFABRIEK. Kijk voor 

de data van alle activiteiten van 

Spotjes, Spotpourri, Open Ate-

lier, Handwerkatelier op www.

despotfabriek.nl

Sociaal Cultureel 
Centrum Nederhorst 

Activiteiten 
januari 2017

Do.5  Vrouwenavond, welkom v.a. 19.00u.  
 gastvrouw Farah 
Zo.15 Lezing  ‘De wonderen zijn de wereld  
 nog niet uit’
 Aanvang: 14.00 uur; aanmelden:   
 info@elisevankeulen.nl
 De lezing wordt gegeven door Evert  
 Jan Beverwijk ( ziener/Healer) 
       en Elise van Keulen ( heldervoelend/ 
 healer)
 Kosten: € 29.95 (NL04 TRIO   
 01983.08.124 t.n.v. E.v.Keulen.
Do. Van 19.30 uur – 21.00 kunt u terecht  
 bij de historische Kring.
Vr. 20 van 9.30 – 11.00; spreekuur Versa  
 ‘Administratie voor elkaar’.
Vr. Elke vrijdagavond Mannenavond, 
 gastheer Fouad
Het bestuur van het Sociaal Cultureel Cen-
trum wenst u een gelukkig Nieuwjaar. Ook 

in 2017 bent u  weer van harte welkom!
             

Sociaal Cultureel Centrum
Nederhorst den Berg

Blijklaan 1, LT Nederhorst den Berg
www.bergsecultuur.nl, 06 155 82 425

w w w . d e s p o t f a b r i e k . n l

De Spotfabriek 
Januari

Open Atelier
Do. 12 en 26 januari van 9.30 - 12.00 uur 
Kidswereld, Platanenlaan

Handwerk Atelier
26 januari van 19.30 - 21.30 uur
Enerki, Vreelandseweg 37A

Spotjes ‘ Vogelhuisje’ 
Za. 14 januari van 9.30 - 11.30 uur
Kidswereld, Platanenlaa

www.despotfabriek.nl

Zondag 8 januari
Alex Roeka, concert Voort!

Aanvang 15.30 uur. Toegang € 18,00

Zondag 15 januari 
Ida van Dril en Michiel Schreuders, 

kindertheater
Joris en de Draak (vanaf 6 jaar)

Aanvang 11.00 uur. Toegang € 7,50 

Zondag 22 januari                                                                              
Mark Wijnen, toneel/ monoloog

Ode aan Jasper
Aanvang 15.30 uur. Toegang € 15,00

Dinsdag 24 januari  
Michiel Borstlap & Friends! 

        
Concert met harpiste Lavinia Meijer                                                                              
Aanvang 20.15 uur. Toegang € 22,00

Zondag 29 januari
Buurman en Buurman, kinderfi lm
Aanvang: 15.30 uur. Toegang  € 5,00   

Theater De Dillewijn • Stichts End 57

1244 PL Ankeveen • info@dedillewijn.nl

Onze organisatie heeft een 3 tal locaties voor dagbesteding, 2 in Kamerik en 

1 in Loosdrecht. Wij zijn op zoek voor 3 cliënten uit Loenen aan de Vecht en 

Nederhorst den Berg naar een vrijwilliger die het leuk vindt om 1 of 2 keer per 

week vanuit Nederhorst via Loenen naar onze locatie te rijden om de cliënten af 

te zetten.

"Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwillige chauff eur"

U gaat een of meer keer per week met een deelnemer vanuit Nederhorst den 

Berg naar onze locatie voor dagbesteding. U brengt de deelnemer(s) rond 10 uur, 

blijft voor koffi  e op de locatie en haalt rond 16 uur de deelnemer(s) weer op.

U bent onderweg steun en toeverlaat voor de deelnemer, u rijdt met uw eigen

auto en ontvangt een vergoeding voor uw kosten. Regelmatig maken wij 

uitstapjes waarbij u als begeleider en chauff eur welkom bent

Is uw interesse gewekt? 

Neem contact op met Niek Visscher, 0348-342123 of 06-13061302

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 be-

stand, let op de beeldgrootte.
Kijk voor meer informatie op: 
www.weekbladwijdemeren.nl 
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Politiek DOOR: HERMAN STUIJVER

NEDERHORST DEN BERG- Jan 

Zwagerman Holding BV en de ge-

meente Wijdemeren hebben geza-

menlijk in goed overleg besloten het 

initiatief De Nieuwe Harmonie niet 

verder uit te werken.

De partijen zijn met elkaar tot de con-

clusie gekomen dat het project te veel 

onzekere factoren bevat waar op voor-

hand geen duidelijkheid over te ver-

krijgen is. Deze duidelijkheid wordt op 

dit moment wel verwacht. In november 

ondertekenden wethouder Betske van 

Henten en Jan Zwagerman een inten-

tieovereenkomst voor het initiatief van 

Jan Zwagerman Holding BV. Hierbij 

zouden 33 wooneenheden voor star-

ters en statushouders gecombineerd 

worden met een leer- en werktraject 

en ondernemerschap in het pand De 

Nieuwe Harmonie. Komende maan-

den zouden benut worden om het plan 

verder uit te werken in samenwerking 

met direct aanwonenden, maatschap-

pelijke organisaties en ondernemers.

Alle politieke partijen betreurden de 

beslissing om niet verder te gaan. Maar 

ze begrepen ook dat het verstandig was 

om niet op de ingeslagen weg verder te 

gaan. Ria Hennis van Dorpsbelangen 

vond het een verloren kans: “Er waren 

begrijpelijk haken en ogen. En ik vind 

het een beetje schijnheilig dat we alle-

maal zeggen dat we erachter staan en er 

vervolgens niets mee doen.” VVD ‘er Is-

rael zei dat de mooie gedachte niet was 

gerealiseerd, omdat het niet verstandig 

was aangepakt. Stan Poels vroeg zich af 

hoe de gemeente nu gaat voldoen aan 

de taak om de statushouders een plek 

te bieden. Burgemeester Smit zei dat hij 

als ‘een blok beton’ achter wethouder 

Van Henten stond. “De kans op falen is 

stukken groter dan de kans op succes. 

Einde aan plan opvang statushouders 
De Nieuwe Harmonie

WIJDEMEREN- CDA- raadslid Rosalie 

van Rijn vond het top dat de raad 

de Woonvisie Wijdemeren unaniem 

heeft aangenomen. Maar zij wil dat 

andere gemeenten Wijdemeren hel-

pen. Daarom schreef ze een open 

brief.

Ook Ria Hennis van Dorpsbelangen 

en DLP ‘er Gert Zagt waren verrukt 

over dit fraaie document dat ‘na een 

prettige discussie’ tot stand kwam 

zoals VVD ‘er Martin Vuyk het ver-

woordde. Die een grens van 180.000 

euro voor betaalbare koopwoningen 

nu wel zag zitten, omdat het gestapeld 

is. “Het stond lang op de agenda” vond 

PvdA/ GroenLinks- voorman Stan 

Poels “maar evenals wijn, wat lang 

duurt heeft de beste kwaliteit.” Althans 

als die zo gewenste Woonvisie geen 

papieren tijger blijkt te zijn. Nanne 

Roosenschoon van D66 pleitte voor 

flexibiliteit, omdat de vergrijzing ver-

eist dat er aangepast wordt gebouwd. 

Hij vroeg zich af hoe hij de oproep van 

woningcorporatie De Alliantie om 

50% sociale woningbouw moest plaat-

sen. Ook wethouder Van Henten was 

verrast door de brief van de woning-

bouwverenigingen, want die waren 

tenslotte betrokken bij de Regionale 

Woonvisie waarin sprake is van 30%. 

Zij beschouwde de koerswijziging als 

een krachtige steun om meer te inves-

teren in betaalbaar wonen. 

Brief

Rosalie van Rijn besefte dat niet alleen 

een visie zinvol is, maar het moet wel 

kunnen worden uitgevoerd. Daarvoor 

is een gezamenlijke aanpassing van de 

huisvestingsregels volgens haar nood-

zakelijk. Die Huisvestingsverordening 

kan niet alleen door Wijdemeren ver-

anderd worden. Daarom doet ze een 

dringend appel op alle raadsleden in 

de Gooi en Vechtstreek. Ze schrijft: 

‘Waarom wil ik het wonen in Wij-

demeren bij u onder de aandacht 

brengen? Het is opvallend dat Wij-

demeren harder vergrijst dan de rest 

van de regio. Het tekort aan (sociale) 

huurwoningen en de betaalbaarheid 

van koopwoningen is volgens mij het 

probleem. Ik vind dat zonde. Om de 

dorpen leefbaar te houden is er een 

goed evenwicht nodig. In onze lokale 

woonvisie zijn drie speerpunten ont-

wikkeld:

Uitvoeren van een experiment waar-

bij sociale huurwoningen met voor-

rang worden toegewezen aan jonge-

ren uit Wijdemeren. Aanpassen van 

de lotingsregeling voor jongeren tot 

25 jaar in de huisvestingsverorde-

ning, zodat deze ook passend is op 

de woningvoorraad van Wijdemeren. 

Onderzoek naar de inzet van de star-

terslening om de betaalbaarheid voor 

starters op de woningmarkt (koop) 

te vergroten. Ik doe een oproep om 

in het nieuwe jaar opnieuw te kijken 

naar onze gezamenlijke huisvestings-

verordening. Zodat wij niet alleen 

onze Wijdemeerse doelen kunnen 

realiseren, maar ook voor u meer mo-

gelijkheden creëren om de woning-

Rosalie van Rijn benadert andere gemeentes

voorraad beter aan te laten sluiten op de 

behoefte in uw eigen gemeente. Mag ik op 

uw medewerking rekenen?’

Rosalie van Rijn stuurde een brief 

(foto: Douwe van Essen // WWK)

Repair Café 
Op zaterdag 7 januari bent u tussen 

10.00 en 13.30 uur welkom in het Repair 

Café van de Bibliotheek Gooi en meer, 

vestiging Loosdrecht. 

De slogan van het Repair Café is weg-

gooien? Mooi niet! Hebt u kapotte huis-

houdelijke apparaten of een blouse waar 

de knoop vanaf is? En lukt het u niet zelf 

om het te herstellen?

Dan kunt u terecht bij het Repair Café. 

Onze handige vrijwilligers kunnen u 

(kosteloos) helpen om bijvoorbeeld uw 

huishoudelijke apparaten of kledingstuk 

te helpen repareren.

Deze week worden door civiele aan-

nemer Reimert de laatste bouwrijp-

werkzaamheden verricht voor de 

volgende bouwfase in plan Neder-

Vecht in Nederhorst den Berg. In de 

afgelopen weken zijn de bouwwegen 

geasfalteerd en de bouwpercelen op 

hoogte gebracht. Daarmee hebben de 

sportverenigingen VVN en TV Ne-

derhorst ook weer een vernieuwde 

aanrijroute gekregen. 

In deze bouwfase liggen 13 vrije ka-

vels, 14 rijwoningen en 10 tweekap-

pers. Met de bouw van de rijwoningen 

en tweekappers wordt gestart in maart 

2017. De eerste bouwactiviteiten op de 

vrije kavels worden ook rond deze pe-

riode verwacht. 

Voor meer informatie over het pro-

ject zie www.nedervecht.nl en www.

nedervecht-kavels.nl  

Volgende bouwfase NederVecht 
gereed voor start bouw 

Vanaf rechts de wethouders Reijn, 

Van Henten, De Kloet en Van Rijkom 

(foto: Douwe van Essen // WWK)

En je kunt deze mensen nooit helpen als je 

van tevoren 100% zekerheid wilt. Deze wet-

houder heeft gevochten als een leeuw en ik 

heb daar veel waardering voor.”
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Kwarkbolletjes
€ 0,58 per stuk

3 + 1 gratis € 1,74

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

Thuiszorg wordt voor een deel betaald door de 

gemeente. Degene die de hulp ontvangt, betaalt 

een ander deel, de zgn. ‘eigen bijdrage’. Als de 

‘plannen’ van de wethouder WMO doorgaan 

met betrekking tot de statushouders zie ik de 

toekomst als volgt: de gemeente gaat minder 

bijdragen en de ‘eigen bijdrage’ wordt verhoogd. 

Wat handhaaft deze wethouder?

P. Gans, Kortenhoef

WMO

In het Weekblad Wijdemeren van 21 december 

staat een bericht over het kappen van 15 bomen 

langs het Bergse pad in Ankeveen door Waternet 

vanaf 9 januari. Tot de kap is besloten in overleg 

met de gemeente, de provincie en Natuurmonu-

menten.  

Tijdens een wandeling ter plaatse trof ik bomen 

aan die met een oranje-gele stip zijn gemerkt. 

Het betreft zo te zien allen zomereiken. Slechts 

een tweetal van de gemerkte bomen zijn dood. 

De meeste eiken zijn van een behoorlijke leeftijd, 

zeg maar van kort na 1945, en verkeren in goede 

staat. Dit misschien wel mooiste voet-fietspad in 

onze gemeente wordt gekarakteriseerd door de 

ligging in de Ankeveense Plassen tussen ener-

zijds de Bergse Vaart met rietkraag en anderzijds 

de met eiken, meidoorns, essen, elzen, een enkele 

verwilderde appel en met struweel begroeide 

kade door de Stichts -Ankeveense Polder. Het 

vanouds smalle pad heeft geen lijnrecht verloop 

en ontleent zijn charme aan dit unieke karakter. 

Ik heb op Waternet, de gemeente, provincie en 

Natuurmonumenten een dringend beroep ge-

daan om dit landschappelijk waardevolle beeld 

in stand te houden en de bomen niet te kap-

pen. Enige reactie ontving ik van de Provinciale 

Handhavingsdienst Noord-Holland Noord. De 

medewerker gaf mij aan dat hij heeft vernomen 

van de betrokken organisaties dat de veiligheid 

voor de fietser in het geding zou zijn, omdat de 

wortels van de bomen leiden tot ongelukken. En 

dat plaatselijk wat verbreden van het pad richting 

Bergse Vaart te duur zou zijn. Nu heb ik welis-

waar geen hinderlijke boomwortels bespeurd, 

maar er zou desgewenst enige verbreding kun-

nen plaatsvinden aan de zijde van de Bergse 

Vaart. Door op bescheiden wijze beschoeiing aan 

te brengen op die plekken. Daarmee blijft het pad 

goed begaanbaar op een niveau passend bij dit 

landelijke voet-fietspad.  

Het bericht in ons Weekblad  is verschenen als 

een dief in de nacht. Hopelijk zal Waternet zich 

beperken tot het weghalen van enkele dode bo-

men die gevaar opleveren voor passanten. Maar 

ik kon niet anders dan nu bij de betrokken in-

stanties formeel bezwaar maken tegen het kap-

pen van de bomen. 

Dick Landsmeer, Nederhorst den Berg

Bomenkap langs Bergse Pad

Familieberichten

Aanleveren van advertenties voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand voor maandag 12.00 uur. De opmaak van de advertentie 
kunnen wij ook verzorgen, aanleveren in Word (doc bestand) opsturen voor maandag 
12.00 uur. Tarieven € 0,53 per mm per kolom in zwart/wit en € 0,69 per mm per kolom 
in full-color. Kolombreedtes zijn 1 kolom 43 mm en 2 kolommen 90 mm.

De raadsvergadering van 22 december en de 

gekleurde berichtgeving daarover is aanleiding 

om toch nog eens op deze onverkwikkelijke zaak 

terug te komen. 

De bewoners worden op een onfatsoenlijke ma-

nier geconfronteerd met het plan Zwagerman: 

het college hield relevante informatie achter, 

onder het mom van bedrijfsgevoelig, toch is het 

voor een ieder met gezond verstand duidelijk dat 

het plan van geen kant deugt. 

Het college heeft een intentieverklaring getekend 

en zich daarin vastgelegd op een bijdrage in de 

exploitatiekosten en een garantie voor een hy-

pothecaire lening. Op basis van een flutverhaal 

wordt een overeenkomst aangegaan en subsidie 

toegezegd aan een ondernemer met meer dan 

twijfelachtige reputatie. Antecedentenonderzoek 

(Bibob) en onderzoek naar financiële positie 

doen we achteraf! Hoe verzin je het. De liefdes-

relatie met Zwagerman is opvallend.  Afgezet te-

gen de manier waarop een andere ondernemer 

bij het ontwikkelen van vergelijkbare plannen 

jarenlang wordt gedwarsboomd. Terwijl hij wel 

fatsoenlijke woonruimten kan leveren. Zonder 

subsidie en zonder garantstelling voor een hy-

potheek. Het college schendt op flagrante wijze 

het gelijkheidsbeginsel. De wethouder verzoekt 

een bijdrage van maximaal  € 200.000,- beschik-

baar te stellen om de onrendabele investeringen 

van Zwagerman te compenseren. Ze vraagt deze 

subsidie te dekken uit de Wmo. Lekker sociaal: 

de kwetsbare medemens verzorgt de hulpbehoe-

vende ondernemer. 

Schofferen commissie

Natuurlijk riep de rammelende raadsvoordracht 

in de commissie van 6 december nogal wat vra-

gen op. De wethouder kan of wil die niet beant-

woorden. Onbeschaamd: de vragen zijn volko-

men terecht, de onderbouwing van het voorstel 

lijkt nergens naar.  Hoe kan het college, de wet-

houder ‘de arena in sturen’ om zo’n onvoldragen 

voorstel in de commissie te verdedigen? Het 

college wist immers al dat de BTW-truc mislukt 

was. Dat zou ons deze wanvertoning bespaard 

hebben. En de wethouder een afgang zoals die 

zelden vertoond zal zijn. De coalitie, CDA en 

PvdA/GroenLinks, is verantwoordelijk voor die 

beschamende vertoning met een spartelende, 

doordrammende wethouder in de hoofdrol. Je 

zou verwachten dat het college lering zou heb-

ben getrokken uit de wanvertoning. Maar in 

plaats daarvan legt de wethouder onbeschaamd 

de schuld bij de raad. Het plan is mislukt ‘omdat 

de raad meer antwoorden wil dan ze nu kan ge-

ven’. De teleurstelling van de raad zit niet in het 

afblazen van het plan, maar in het feit dat het 

college geen fatsoenlijke oplossing biedt voor de 

statushouders. 

Het is mislukt omdat het een ontstellend slecht, 

ondoordacht plan was, tot mislukken gedoemd, 

met grote financiële risico’s.

De burgemeester: “De kans op falen was groter 

dan de kans op succes. Mensen kun je nooit hel-

pen met volstrekte zekerheid aan de voorkant”. 

Ongehoord dat de burgemeester (PvdA) daar-

mee de zwarte Piet bij de raad legt! Misplaatst 

is ook zijn kwalificatie ‘dapper’ van het optreden 

van de wethouder. ‘Onbeschaamd’ is een beter 

passend kwalificatie. Ook voor de burgemeester.

W.A. Faber, Nederhorst den Berg

Reactie op verslag raadsvergadering
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Donderdagavond 22 december rond 

half 10 kreeg de brandweer de mel-

ding van een ongeval met letsel aan het 

Noordereinde. Met onze kersverse be-

velvoeder Gerrit van Doorn waren wij 

binnen drie minuten na alarm de deur 

uit richting ongeval. Volgens de meld-

kamer was er een auto de snackbar in 

gereden en zat er nog één persoon in 

het voertuig. Aangekomen bij het inci-

dent bleek het niet snackbar Noorder-

eind te zijn, maar stond de auto tegen 

een woning net voorbij de snackbar. De 

bestuurder had tijdens het rijden een 

epileptische aanval gekregen. De bijrij-

der heeft toen hij wegviel het stuur naar 

rechts getrokken om erger te voorko-

men en zo is de auto tot stilstand ge-

komen tegen de woning. Bij aankomst 

kwam de bestuurder net weer bij en 

hebben wij hem overgedragen aan het 

ambulancepersoneel, dat hem ter ob-

servatie mee heeft genomen naar het 

ziekenhuis.   Na controles in het huis 

heeft een plaatselijke timmerman het 

gat afgetimmerd. Het voertuig is afge-

voerd en hierna zijn wij ook huiswaarts 

gegaan.

Ook in 2017 blijven wij op zoek naar 

vrijwilligers! Ben je tussen 18 - 40 jaar? 

Kom eens kijken op onze oefenavond, 

kijk op: www.kombijdebrandweer.nl of 

bel een keer voor meer informatie of 

een afspraak! 06-10318369 (na 18 uur 

en niet op zondag)

KORTENHOEF – Zaterdag 24 decem-

ber keek het winkelend publiek toch 

wat vreemd op toen er tegen tienen 

een arrenslee arriveerde. Op uitno-

diging van Bakker Sturkenboom 

bracht de Kerstman een bezoek aan 

de Meenthof.

De paardenhoeven op de straat en de 

klingelende belletjes aan de slee trek-

ken meteen de aandacht. Ondanks 

de stress van het boodschappen doen 

op de laatste dag voor Kerst, blijven 

de meeste mensen met belangstelling 

staan. Wat komt daar aan in de verte? 

Een met lampjes versierde arrenslee, 

voortgetrokken door twee zwarte paar-

den, met daarin de Kerstman en zijn 

elfenhulpjes. De koetsier leidt hen naar 

Bakker Sturkenboom, die het gezel-

schap in de zomer al had uitgenodigd. 

“Toen is dit plan ontstaan” vertelt Mi-

randa van der Linden enthousiast. Ze 

vindt ‘t een hele leuke actie, maar is blij 

dat zij in de winkel de honneurs mag 

waarnemen en de rest van de familie 

op de verkleedtour is gegaan. 

Rondje door het dorp

“Wat erg is dit, waar ben ik aan begon-

nen” grijnst Jeroen van der Linden. Als 

Santa Claus stapt hij wat onwennig 

uit de slee en deelt koekjes uit aan de 

kinderen. Zijn jongere zussen Jessica 

en Carolien helpen hem 

regelmatig op zondag 

in de winkel en gaan 

vandaag als elfen aan 

de slag. Ze zorgen voor 

zoontje Sep en dochter 

Mara die ook helemaal 

in stijl zijn gekleed. Een 

gezellige familieactiviteit 

al heeft de 3-jarige Sep 

zo zijn bedenkingen. Want waar zijn 

de rendieren? En hoe kan de slee rijden 

zonder sneeuw? Zo diepzinnig staan de 

klanten van Sturkenboom hier niet bij 

stil. Een aantal van hen mag op de ar-

renslee een rondje door het dorp rijden 

omdat ze dit weekend een kersttaart 

hebben besteld. Een leuke beloning die 

direct in de smaak valt. “Ho Ho Ho” roept 

Jeroen, terwijl hij de grote bel laat klinken. 

Even een moment van ontspanning voor 

de drukke bakker na alle voorbereidingen 

voor de Kerst. “En volgende week hollen we 

weer in de oliebollen” lacht Miranda.

De Kerstman deelt koekjes uit

Kerst 2016 DOOR: SASKIA LUIJER

KORTENHOEF- Op dit moment zijn er 

bijna 750.000 mensen met diabetes. 

Per jaar komen er 71.000 mensen 

met diabetes bij. Dat zijn bijna 200 

mensen per dag en dat aantal stijgt 

nog steeds. 

Verder zijn er ongeveer 250.000 men-

sen die diabetes hebben, maar dit zelf 

nog niet weten. Om deze mensen op te 

sporen en om diabetes onder de aan-

dacht te brengen, organiseert de ’s-Gra-

velandse apotheek de bloedsuikertest. 

De bloedsuikertest is bedoeld voor 

mensen met een verhoogd risico op di-

abetes type 2. Daarom wordt de risico-

test van ‘Kijk op Diabetes’ voorafgaand 

aan de bloedsuikertest uitgevoerd. Dit 

kan in de apotheek of op www.kijkop-

diabetes.nl. 

Hebt u een verhoogd risico, dan kunt u 

door middel van een klein vingerprikje 

de bloedsuikerwaarde laten testen. Op 

maandag 9 januari 9.00-17.00 uur of 

dinsdagochtend 10 januari 9.00-12.00 

uur staat de ’s-Gravelandse Apotheek 

voor u klaar om uw bloedsuikerwaarde 

te testen. U hoeft geen afspraak te ma-

ken voor het testen van uw bloedsui-

kerwaarde. Het is ook niet noodzake-

lijk dat u nuchter bent voor de test.

Voor antwoord op vragen over medi-

cijnen, medicijngebruik of bijwerkin-

gen, kunt u altijd terecht bij de apothe-

ker. Meer weten over diabetes? Kijk op 

www.apotheek.nl of loop eens langs bij 

Maandag 9 of dinsdagochtend 10 januari gratis bloedsuiker testen

Bloedsuikercontrole in de apotheek

de apotheek. Ook kunt u ons telefonisch 

bereiken op telefoonnummer 035-6562110 

of per mail info@gravelandseapotheek.nl.

Lezing over Gaia- missie
Op donderdag 5 januari vertelt Anthony 

Brown, astronoom van de Universiteit 

Leiden, over de Gaia-missie bij de Ster-

renwacht Gooi en Vechtstreek. In 2013 is 

door de Europese ruimtevaartorganisatie 

ESA de Gaia- satelliet gelanceerd met als 

doel om een catalogus op te bouwen van 

1 miljard sterren in onze Melkweg. De 

lezing wordt gehouden om 20:00 uur op 

de 1ste verdieping van het Bezoekerscen-

trum van Natuurmonumenten, Noor-

dereinde 54b in ’s-Graveland. Toegang is 

gratis voor leden. Niet-leden betalen €3. 

Nieuws van de brandweer

Brandweer ‘s-Graveland wenst u een gelukkig en veilig 2017

KORTENHOEF- Kom je terug van een 

gezellig kerstfeest bij je kinderen, zie je 

op dinsdagochtend 27 december dat je 

auto voor honderden euro’s is vernield. 

Dat overkwam de familie Liesker op 

de Zuidsingel. De blauw/grijze Volks-

wagen Polo is ’s nachts door vandalen 

moedwillig toegetakeld: alle ruitenwis-

sers gesloopt, spiegels kapot geslagen 

en zelfs de nummerplaat is eraf gerukt. 

En onvindbaar. Wie heeft er iets gezien? 

De auto stond geparkeerd op de hoek 

van de Rozenhof en Zuidsingel. Meneer 

Liesker is blij met elke tip: 035 – 656 

2987.

Auto vernield op Zuidsingel

Gaat u slechter zien? 
Maandag 9 januari geeft Koninklijke 

Visio in Bibliotheek Gooi en meer, ves-

tiging Loosdrecht van 14.00 – 16.00 uur 

informatie en advies bij slechtziendheid 

of blindheid. Tijdens dit inloopspreekuur 

kunt u ook allerlei hulpmiddelen op het 

gebied van vergroting en verlichting (bij 

lezen erg belangrijk), mobiliteit, commu-

nicatie en verzorging uitproberen. Meer 

info: www.visio.org.
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KAN Nieuws 

januari
Door: Willeke Veens – van der Wal & diaken Wim Balk

Allereerst willen wij u via deze 

weg een gezegend Nieuwjaar 

toewensen en alle goeds. In 

de KAN- parochies hebben 

wij dit al gedaan op de tradi-

tionele nieuwjaarsreceptie in 

Ankeveen afgelopen zondag. 

In Kortenhoef en Nederhorst 

den Berg zullen de nieuw-

jaarsrecepties plaatsvinden op 

zondag 8 januari. In onze pa-

rochies is uitgebreid aandacht 

besteed aan Kerst en Oud en 

Nieuw door diverse vieringen 

en activiteiten. We mogen na-

tuurlijk ook de fijne vieringen 

met de scholen niet vergeten. 

Ook de kerstvieringen in de 

drie parochies werden weer 

bijzonder goed bezocht.

Nieuwe diaken

Per januari zal het pastore-

steam in de regio Hilversum, 

waar onze KAN-parochies 

deel van uitmaken, versterkt 

worden met een nieuwe dia-

ken. Zijn naam is Randy Si-

mileer. Randy is woonachtig 

in Almere, getrouwd en vader 

van 2 kinderen met een derde 

op komst. De komende weken 

zal hij worden voorgesteld in 

alle acht parochiekerken in de 

regio.

Kerstdiner jongeren 

Tussen Kerst en de jaarwisse-

ling hebben de jonge dames 

en heren van de katholieke 

jongerengroepen Rock So-

lid en GLOW hun traditio-

nele kerstdiner gehouden op 

woensdagavond 28 december. 

Plaats van handeling was het 

Anna-gebouw naast de Sint 

Vituskerk in Hilversum. Een 

prachtige locatie die geheel 

in kerststijl was aangekleed 

en plaats bood voor de 30 

gasten, die allen in feestelijke 

kledij verschenen.   De avond 

startte met een gebedsvie-

ring waarin jongerenwerker 

Maurice Lagemaat voorging. 

Voor deze gelegenheid had 

hij een prachtige icoon van de 

geboorte van Jezus in de stal 

geleend van pastoor Dresmé. 

Deze viering vond plaats in 

een van de kleinere zalen van 

het gebouw alwaar met be-

hulp van kaarslicht een in-

tieme en gewijde sfeer werd 

gecreëerd. Vervolgens werd er 

uitgebreid gegeten. Dankzij de 

strakke regie van het voorbe-

reidende comité – bestaande 

uit Dagmar, Daphne, Marieke 

en Charlotte – hadden de 

deelnemers zelfbereide en op 

elkaar afgestemde gerechten 

meegebracht. Vaak leidt een 

dergelijke werkwijze ertoe dat 

er veel te veel wordt klaar ge-

maakt. Maar ook dat was goed 

geregeld. Of anders gezegd, 

met diezelfde strakke regie ble-

ken ook de hoeveelheden  zeer 

goed ingeschat te zijn. En de 

avond werd afgesloten door ... 

u raadt het nooit  ... heel gezel-

lig samen de afwas doen. Dat 

tekende de groep: in korte tijd 

werd met vereende krachten 

alles weer opgeruimd. Kortom, 

in alle opzichten kunnen deze 

jongeren terugkijken op een 

geslaagd kerstdiner. 

Filmavond 

In Nederhorst den Berg wordt 

op 31 januari in De Bergplaats 

de film Red Turtle vertoond. 

Een man lijdt schipbreuk en 

spoelt aan op een onbewoond 

eiland, bevolkt door krabben, 

vogels en schildpadden. De 

man probeert te ontsnappen, 

maar een grote rode schildpad 

maakt hem dat onmogelijk. 

De ontmoeting met de schild-

pad zal zijn leven definitief 

veranderen. U bent van harte 

welkom vanaf 19.30; de film 

begint om 20.00 uur.  

Postbus 104

1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T

06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

Kom gezellig bridgen  op don-

derdagavond om 19.30 uur bij 

Bridgeclub Wijdemeren; lo-

catie Veenstaete,  K’hoef. Inl.: 

035-6561131.

Klusjesteam Wijdemeren, 

voor ouderen en hulpbe-

hoevenden. Eerste uur: € 3,-. 

K’hoef/’s-Graveland/Loos-

drecht: 035-6561860. A’veen/

Nederhorst: 035-6563001. 

Kort nieuws

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

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

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

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

035 - 77 37 000    info@habp.nl    www.habp.nl
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Wijdemeren Informeren 4 januari 2017

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Kortenhoef
-  Kortenhoefsedijk 32: plaatsen dakkapellen en vergroten kelder 

(21.12.16)
- Oranjeweg 95: plaatsen dakkapel (13.12.16)
- Zandheuvel 22: plaatsen dakkapel (12.12.16) 

Loosdrecht
- Horndijk 2: bouwen woning (21.12.16)
- Horndijk 34 en 34 a: bouwen twee villa’s (23.12.16)
- Lindelaan 106a t/m f: kappen vier elzen (22.11.16)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 176: bouwen woning (15.12.16)
- Nootweg 19: plaatsen kap op woning (23.12.16)
- Oud-Loosdrechtsedijk 113 c B9: vernieuwen beschoeiing (21.12.16)
-  Sectie E 1628: vernieuwen beschoeiing en golfbrekers en herstellen 

steigerwerken (19.12.16)
- Westelijke Drecht sectie E 1494: legaliseren rietbakken (20.12.16)

Nederhorst den Berg
-  Overmeerseweg en Voorstraat: kappen 15 bomen t.b.v. herinrichting 

Willi Dasplein (15.12.16)
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
- Zandheuvel 22: plaatsen dakkapel (22.12.16)

Loosdrecht
- Lindelaan 106a t/m f: kappen vier elzen (29.12.16) 
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 24: bouwen hooiberg (20.12.16)
- Op Koers 1 t/m 9: bouwen negen woningen (19.12.16)
- Oud-Loosdrechtsedijk 86: vervangen rietbedekking (22.12.16)

Nederhorst den Berg
-  Dammerweg 13: verbouwen voormalige brandweerkazerne 

(23.12.16)
-  Overmeerseweg en Voorstraat: kappen 15 bomen t.b.v. herinrichting 

Willi Dasplein (29.12.16)
- Reeweg 10: legaliseren hekwerk (15.12.16)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn van de vol-
gende aanvragen met zes weken verlengd:
Kortenhoef
- Kromme Rade 3: dempen greppel 

Loosdrecht
- Herenweg 3: plaatsen beschoeiing 
- Herenweg 66: bouwen woning 
- Rietschans 6: verbouwen woning en botenhuis
- Veendijk 8: verbouwen gemeentelijk monument 

Verleende vergunningen/ontheffingen 
APV en Bijzondere Wetten
Kortenhoef
-  W. Pouw, parkeerterrein Sporthal De Fuik aan de Zuidsingel, 4xG 

Rommelmarkt op 2e  Pinksterdag 5 juni 2017 en zondag 17 septem-
ber 2017 (22.12.16)

Nederhorst den Berg
-  Bergse Runners Club, Spiegelplasloop met start en finish op de 

Overmeerseweg ter hoogte van nummer 40, op 19 maart 2017 
(19.12.16)

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

Meldingen APV en Bijzondere Wetten
’s-Graveland
-  Vereniging Historische Buitenplaatsen ’s-Graveland 2012, wandeling 

over de diverse Buitenplaatsen op 10 juni 2017
Op een melding is geen bezwaarprocedure van toepassing.

Kennisgeving incidentele festiviteiten
Kortenhoef
- Dirk’s Sport Café, Zuidsingel 56, op 21 januari 2017 

Algemene subsidieverordening Wijdemeren
De gemeenteraad heeft op 24 november 2016 de algemene 
subsidieverordening 2017 Wijdemeren vastgesteld.
Deze verordening is in werking getreden op 20 december 2016 
en geldt op alle subsidies die vanaf die datum zijn verleend. 
De subsidieverordening 2017 is te vinden op www.wijdemeren.nl 
(via regelgeving).

Mandaat- en volmachtbesluit
Op 6 december 2016 heeft het college van burgemeester en 
wethouders het mandaat- en volmachtbesluit inzake uitvoering 
AMHK en jeugdhulpvoorzieningen vastgesteld.

Op 20 december 2016 heeft het college van burgemeester en 
wethouders het mandaat-volmacht-machtigingsbesluit crisisdienst 

2017 en het mandaat-volmacht-machtigingsbesluit inzet 
crisisvoorzieningen vastgesteld.
Deze drie besluiten kunt u raadplegen via www.wijdemeren.nl, 
via organisatie, organisatiestructuur, mandaatbesluit.

Vrijgekomen vaste standplaats
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. 

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).

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

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

9 januari: 
Nieuwjaarsreceptie
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We stuiteren met z’n allen met een enorme 

snelheid het nieuwe jaar voorbij. Waar blijft de 

tijd? De tijd tikt in zijn eigen tempo door maar 

wij gaan zo snel. Hoeveel activiteiten passen er 

in één dag? Zelf doe ik net zo hard mee. De kin-

deren moeten ook mee in ons snelle tempo. 

Jagen wij elkaar zo op? Ik denk het wel.

Als ik buiten ben en de ganzen zich op zie ma-

ken voor de trek naar het zuiden, de vogels nest-

jes zie bouwen of egeltjes zie scharrelen voor 

eten, dan denk ik vaak: wat een rust. Alles komt 

op zijn tijd. Is het heel warm dan gaat het tempo 

van de natuur omlaag, wordt het tijd om te gaan 

dan maak je je met z’n allen klaar voor vertrek 

en wacht op elkaar. De natuur past zich aan en 

dat is iets wat mensen nog kunnen leren van de 

flora en fauna. Wij hebben onze vaste dingen op 

vaste tijden die dus ook dán moeten gebeuren. 

We proberen ons zo min mogelijk aan te trek-

ken van het weer, onze intuïtie en soms ook van 

elkaar. In de ‘wilde’ natuur is dit het graven van 

je eigen graf. Zonder je soortgenoten ga je het 

niet redden. 

We kunnen heel wat leren van de bosbewoners, 

de heidebewoners, de duinbewoners, de weide-

bewoners, de zeebewoners, de veenbewoners 

en ga zo maar door. Allemaal in hun eigen leef-

omgeving, met soortgenoten en veel aanpas-

singsvermogen. Alles op zijn tijd. 

Wij hebben een klok, een agenda, een volle 

agenda. Voor we het weten is het alweer oud en 

nieuw. Amper tijd gehad te realiseren dat het 

alweer winter is. Voor we het weten hebben we 

weer korte broeken aan en eten we weer ijsjes. 

Wij hebben het druk.  Naar buiten gaan is voor 

veel mensen een heerlijk rustpunt. Genieten 

van frisse lucht en even niks. Het doet zo goed. 

Laten we er in het nieuwe jaar weer veel op uit 

trekken en genieten van de natuur om ons heen. 

Laten we iets leren van al die dieren die in res-

pect voor elkaar en de omgeving een prachtige 

samenleving vormen. Wij zijn er ook een on-

derdeel van maar wij rennen net even te hard. 

Dit is mijn laatste column voor Weekblad Wij-

demeren. Ook ik rende te hard en doe even een 

stapje terug. Ik wil andere dingen nu wat meer 

tijd en ruimte gaan geven. Met heel veel plezier 

heb ik geschreven en wat ik vooral hoop is dat ik 

iets mee heb kunnen geven zodat de natuur, onze 

omgeving en onze achtertuin meer is gaan leven 

en gaan betekenen. Ik wens iedereen een prach-

tig en liefdevol nieuwjaar toe. Met veel wensen 

die uit mogen komen, bijzondere ontmoetingen, 

mooie momenten en veel buiten zijn. En laten we 

niet te hard rennen in 2017!

De natuur is zo mooi!

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

Met partner Mark, de kinderen Suzanne en Gijs en 

bordercollie Loes trekt ze er vaak op uit. 

Haar liefde voor de natuur is zo groot dat ze die 

graag op de lezer wil overdragen. Verhalen vol 

verbazing, verwondering en ontroering.

De tijd vliegt, of rennen wij te hard?

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

De Verloskundige Zorg op maat

Voor alle zwartkijkers, zuurpruimen en proteststemmers, 

zie onderstaand lijstje hoe het met Nederland gaat. 

Allen een Gelukkig Nieuwjaar en een positieve start van 

2017 gewenst: 

• Verwachte economische groei 2017: 2,4% stijgend;

• Begrotingstekort: 0,4% (top 5 EU), verwacht 2017: 0%;

• Percentage immigranten: 4,5%, dalend, plaats 18 in EU;

• Werkloosheid: 5,6%, dalend, plaats 6 in EU;

• Plaats 7 in BNP, wereldwijd en stijgend;

• Plaats 4 in Education Index, wereldwijd;

• Plaats 5 in Rijkste landen binnen EU;

• Plaats 2 in Meest betaalbare zorg binnen EU;

• Plaats 2 in Koopkracht binnen EU;

• Plaats 8 in Global Competitiveness Index (144 landen);

• Plaats 5 in Global Innovation Index (143 landen);

• Plaats 1 in Kwaliteit gezondheidszorg binnen Europa;

• Plaats 2 in Beste pensioenen in Europa;

• Plaats 4 in Gelukkigste kinderen ter wereld;

• Plaats 7 in Gelukkigste bevolking ter wereld;

• Plaats 4 in Laagste aantal zelfmoorden binnen EU;

• Plaats 5 in Human Development Index, wereldwijd;

• Plaats 2 in Freedom Index, wereldwijd;

• Plaats 2 in Press Freedom Index, wereldwijd;

• Plaats 10 in Democratic Index, wereldwijd;

• Plaats 7 in Kwaliteit van leven, wereldwijd;

• Plaats 20 in Grootste economieën ter wereld;

• Plaats 199 in Moordgevallen in de wereld (218 landen).

Hoe slecht gaat het 
met Nederland?

Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg

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

J.J. van Goyenstraat 8, Ned. den Berg

Deze ruime tweekapper ligt tegen de historische dorpskern 
aan. Het is een grote woning geschikt voor gezinnen met kin-
deren, mede door de 4 slaapkamers. De woonkamer is fl ink 
uitgebouwd (49 m2) en de garage is 8 m lang. Boven de uit-
bouw is een zolderruimte die kan worden ingericht als walk-
in closet, extra badkamer of study. Nieuwsgierig geworden? 
Kijk voor meer info op onze website. 

Vraagprijs € 310.000 k.k. 

NIEUW

Stukadoorsbedrijf 

R. Kostelijk
Wenst u het beste voor 2017

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

NIGTEVECHT- Ook in 2017 vaart 

de pont vanaf de Eilandseweg in 

Nederhorst den Berg speciaal voor 

de Nigtevechtse cabaretvoorstellin-

gen geheel gratis naar Nigtevecht. 

De afvaart is om 20:00 uur, terug-

vaart in overleg met de pontbaas. 

Op zaterdag 14 januari komen De 

Partizanen die onlangs met veel 

succes in première zijn gegaan in de 

Kleine Komedie.

Ze zijn jong, snel en heel grappig: De 

Partizanen. Strak in het pak en bege-

leid door een gelikt elektropopdeuntje 

heten Thomas Gast en Merijn Scholten 

het publiek welkom in het kleine gekke 

landje Partizanië, ‘een vreemde wereld 

die toch ook heel vertrouwd voelt’. Hun 

voorstelling is een grappige en vlot ge-

componeerde voorstelling waarmee ze 

opnieuw laten zien een geheel eigen 

stijl te hebben waarmee ze de zaal vol-

ledig plat kunnen spelen. Een snelle 

stroom van absurdistische sketches die 

allemaal raak zijn, dialogen die inhaken 

op trends, hypes en omgangsvormen, 

dit alles flitsend omlijst met video, licht 

en muziek. Een lollig concept waarmee 

ze commentaar leveren op de terreur 

van opdringerige verkopers en door-

geslagen keuzevrijheid. Slimme lollig-

heid gehuld in strakke jasjes. Verplichte 

kost voor wie cabaret een warm hart 

toedraagt. Geen stijve, plichtsgetrouwe 

kleinkunst, maar muziek van de 21ste 

eeuw. De Partizanen durven alles en 

iedereen belachelijk te maken, inclusief 

henzelf, en maken cabaret niet groter 

(maar zeker niet kleiner) dan het is.

Kaarten

De entree is €20,-. Aanvang 20:30 uur. 

Losse kaarten zijn online verkrijgbaar 

via de website www.cabaret-nigtevecht.

De Partizanen in Dorpshuis

DOOR: HERMAN STUIJVER

ANKEVEEN- Op de oproep om zich 

aan te melden voor vrijkaarten 

voor de voorstelling van Alex Roeka 

a.s. zondag kwamen veel reacties. 

Uiteindelijk trok de directie van 

Dunnebier Print twee families uit de 

stapel: familie Jenny Portengen uit 

Kortenhoef en de familie Visee uit 

Nederhorst den Berg. 

Alex Roeka schrijft en speelt al zo’n 20 

jaar Nederlandstalige songs. De Bra-

bantse zanger is een theaterartiest in 

hart en nieren. Hij begon 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 carrière: poetisch, 

scherp, soms zelfs venijnig, altijd recht 

uit het hart en goudeerlijk, onnavolg-

baar mooi geformuleerd.

Zondag 8 januari; aanvang 15.30 uur. 

Toegang € 18,00. Kaarten te bestellen 

via www.dedillewijn.nl. 

Vier lezers naar Alex Roeka a.s. zondag

KORTENHOEF- Het nieuwe jaar 

viert Kunst aan de Dijk op donder-

dag 12 januari om 20.15 uur met 

een optreden van niemand minder 

dan Benjamin Herman & The Robin 

Nolan Trio in het Oude Kerkje. 

Dat belooft prachtig te worden, want 

de diepe melancholieke toon van de 

saxofoon van Herman levert een fraai 

samenspel met de gipsy gitaren van 

Robin en zijn broer Kevin Nolan en de 

contrabas van Arnoud van den Berg. 

Helemaal in de sfeer van Django Rein-

hardts Hot Club de Paris uit de jaren 

’40, nemen ze een kort album op Swing 

the Paris. ‘Een feestje’ noemde de pers 

deze opnames die bovendien genomi-

neerd werden voor een Edi-

son in de categorie Jazz World. 

Kunst aan de Dijk verheugt 

zich op uw komst bij deze 

swingende gipsy jazz night in 

Kortenhoef.

Kaartverkoop: www.kunst-

aandedijk.nl; Wijnkoperij De 

Meenthof Kortenhoef. 

Nieuwjaarsconcert Kunst aan de Dijk
met Benjamin Herman 

nl, bij Cha Cha Damesmode in Weesp. Los-

se kaarten kunnen ook telefonisch gereser-

veerd worden op nummer 0294-252506.

ANKEVEEN - De geoefende televi-

siekijker weet bij de aankondiging 

van een talentenjacht al zo’n beetje 

wat hij kan verwachten, leuke jon-

gens, meiden, dames en heren die 

ten volle overgave hun talent tonen 

aan iedereen die dit wil zien. Na de 

vele talentenjachten op TV willen 

de Schuimlikkers  voor alle inwo-

ners van Wijdemeren, en iedereen 

hierbuiten, met een talent de kans 

geven om dit met anderen te delen.

Daarom wordt op zaterdag 8 april 2017 

de eerste Talentenjacht Wijdemeren 

georganiseerd in ‘t Wapen van Anke-

veen, te Ankeveen. Wij nodigen dan 

ook iedereen uit met een uitzonderlijk 

talent om hier aan mee te doen. Ben jij 

een talentvolle zanger, danser, gooche-

laar, muzikant, playbacker, stand-up 

comedian of ben je juist goed in heel 

iets anders? Heb je alleen, als familie, 

vriendengroep of bedrijf een leuke act 

welke je wilt opvoeren voor een en-

thousiast publiek? Begin dan nu met 

oefenen! Er is een hoofdprijs te winnen 

van maar liefst € 250. Natuurlijk nodi-

gen de Schuimlikkers ook graag ieder-

een uit om dit spektakel mee te maken 

en als publiek te zorgen voor een on-

vergetelijke avond. 

Wil je graag mee doen? Geef je dan 

voor 15 januari 2017 op onder ver-

melding van je naam en act via: talen-

tenjachtwijdemeren@ziggo.nl of via 

facebook.com/Talentenjacht/Wijde-

meren2017. 

Ook voor vragen kun je hier terecht of 

bellen met 06-51534568. We hopen jul-

lie graag te verwelkomen. 

Talentenjacht Wijdemeren

Eagles Tribute benefietconcert
ANKEVEEN - Wilt u ook nog eens heel 

graag het onsterfelijke Hotel California 

van The Eagles horen (nr. 2 in Top 2000) 

en andere hits, dan bent u van harte wel-

kom op 22 april a.s. in partycentrum De 

Drie Dorpen.  Dan geeft de Eagles Tri-

bute Band ‘New Gig in Town’ een bene-

fietconcert ter ondersteuning van oude-

ren en mindervaliden met een minimum 

inkomen. Ook de allround band Affinity 

zal optreden. De organisatie is in han-

den van de stichting Sinar die zich ten 

doel stelt ouderen en minder-validen uit 

hun isolement te halen. Meer informatie 

volgt. Maar houdt u alvast zaterdagavond 

22 april vrij in uw agenda. 

Chocoladewandeling 
IVN Gooi e.o. begint 2017 met de tradi-

tionele chocoladewandeling op 8 januari 

om 13.30 uur. Onder leiding van IVN-

gidsen maakt u een mooie wandeling in 

de omgeving van de natuurbrug. Vanaf 

de infoschuur over de plankieren langs 

het wilde bijenhotel richting de hei. Na 

afloop is er voor iedereen een kop warme 

chocolade, koffie of thee in de GNR-Info-

schuur, Naarderweg 103A te Hilversum
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Met nieuws voor Ankeveen, ‘s-Graveland, Kortenhoef en Nederhorst den Berg in samenwerking met de NieuwsSter voor Loosdrecht

Madelijn
‘Stef fot president’

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…

Net zoals 2015, ging óók 2016 veel te snel voor-

bij. Bijna ongemerkt schoten we door de tijd. 

Goede voornemens had ik niet. Maar stiekem 

had ik best wel een marathon willen lopen, geld 

willen sparen, mijn boek willen schrijven of de 

een of andere topprestatie van wereldniveau 

willen leveren (een Olympische medaille of een 

Nobelprijs of iets dergelijks). Da’s dus niet ge-

lukt. Maar dat is niet erg hoor, want ik heb wél 

oog in oog met een wild zwijn gestaan, lange 

tochten te paard gemaakt, IJsland doorkruist, 

Kaapverdi? bezocht, meerdere fantastische 

feesten overleefd, paling gerookt, de Berenloop 

op Terschelling gelopen, 25 columns geprodu-

ceerd, een jaar hard gewerkt, weer veel geleerd 

en ontelbare mooie momenten gehad. Elke dag 

was een klein (maar soms groot) feestje...

Voor ons was 2016 een prima jaar. Vooral als 

je beseft hoeveel ellende onze voordeur gepas-

seerd heeft. En 2016 was een grimmig jaar. Een 

jaar vol haat, intolerantie, ontevredenheid en 

natuurgeweld. Een jaar vol terreur en menselijk 

leed. De aanslagen in Parijs, Brussel, Nice en 

Berlijn staan nog vers in mijn geheugen. Er zijn 

ons geen dierbaren ontvallen door vreselijke 

ziektes, ongelukken, 

natuurrampen, bur-

geroorlogen, terroris-

me of zinloos geweld. En ik besef zó goed dat ik 

daar héél dankbaar voor moet zijn. Je kan je niet 

overal tegen wapenen. En we kunnen onze kin-

deren niet tegen alles beschermen. Je kan niet 

de hele tijd over je schouder kijken of anderen 

wantrouwen. Of je onveilig voelen. Dan kan je 

niet meer genieten van kleine dingen, rijp op de 

bomen op een ijskoude morgen, een spelletje 

kaart aan de keukentafel, een flauwe film met 

vrienden, een onverwachts feestje. Voor ons is 

er ook zoveel moois geweest in 2016. 

Als ik terugkijk naar 2016 ben ik een tevreden 

mens. En goede voornemens heb ik niet voor 

2017. Die heb ik nooit. Alhoewel, ik moet nog 

wel met Sjef naar de kapper. Die blonde pruik 

vol met krullen krijgt een beetje raar model. 

Soort kruising van Schapendoes met Border 

Collie. Maar misschien laat ik het ook wel zo, 

het haar van Sjef. Want mannen met raar haar 

(Trump, Wilders en Johnson) dringen door in 

de top. Machtige mannen met raar blond haar. 

En over mannen met ‘raar haar’ gesproken. Ik 

zeg: ‘Sjef for president’. Een kind van 12. Nog 

niet vervuild met vooroordelen. Met een frisse 

kijk op de wereld. Tolerant en zonder haat. Een 

tevreden kind met een goed gevoel voor recht-

vaardigheid. Een kind voor wie iedereen gelijk 

is. Een échte mensenvriend. En bovendien een 

échte dierenvriend. Is dat niet wat we nodig 

hebben? Zulke mensen wereldwijd aan de top? 

Ik wens iedereen een tolerant, vredig en gezond 

2017!!! 

Madelijn de With; 

06- 22 73 21 36; 

madelijn.wiewatwaar@gmail.com. 

• Oude 5, 7 en 10 duimers op pallet of losgestort 

• Diverse betonklinkers • Safari split 

• Wit-, geel en beton grind • Vulzand 

• Metselzand • Tuingrond • Gebroken puin

Middenweg 106 - 1394 AM Nederhorst den Berg
Telefoon 0294 - 25 14 51- Telefax 0294 - 25 22 57

Zondagochtendwandeling na verlies 
Op zondag 8 januari organiseren Miranda van den Eijnden 

van Artesia en Wendy Pater van In de Ontmoeting weer een 

wandeling door het bos en over de hei. Ze vertrekken in deze 

wintermaanden om 11.00 uur vanuit Brasserie Zonnestraal (op 

landgoed Zonnestraal), Loosdrechtsebos 15 te Hilversum. De 

wandeling is bedoeld voor mensen die met overlijden te ma-

ken hebben (gehad). Deze maand is het thema ‘rituelen’. Kosten 

voor deelname zijn € 10,00 (contant). Ze wandelen ongeveer 

een uur. Na afloop praten en drinken we nog wat bij de Bras-

serie. Aanmelden: info@praktijkartesia.nl of bel: 06-23665687. 

SVEN S KNIPHOEKJE
 Tel. 0294-251888

Na 20 jaar krijgt Kapsalon ‘t Kniphoekje een metamorfose. 

Van maandag 16 januari tot en met 30 januari is de kapsalon 

gesloten om daarna in een nieuw jasje weer fris voor u klaar te 

staan. Plan daarom op tijd uw afspraak. Nood aan de man, of 

een speciale gelegenheid ook tijdens de verbouwing staan we 

klaar om u van dienst te zijn. Aan huis of op een andere locatie. 

Wij danken u voor uw klandizie en wensen u een gelukkig 2017.

 

Sven en Jelly

Overmeerseweg 136, 1394 BJ Nederhorst Den Berg 0294 251 888

Kijk ook op  onze website: 

www.weekbladwijdemeren.nl

Op dinsdag 24 januari start er 

bij Viore een gespreksgroep ‘Als 

genezing niet meer mogelijk 

is’. De groep is bedoeld voor 

mensen die leven met kanker 

en voor wie genezing niet meer 

mogelijk is. Voor sommigen be-

tekent dit dat er nog maar een 

korte levensverwachting moge-

lijk is. Voor anderen kan deze 

fase nog jaren duren. Op zes 

dinsdagmiddagen worden er 

tussen 13.30 uur en 15.30 uur 

ervaringen uitgewisseld en spe-

cifieke thema’s behandeld. Meer 

informatie: programma@viore.

org of bellen naar 035-6853532. 

De kosten voor deelname be-

dragen € 5,- per keer. 

Bij Viore staan de deuren op 

het Oostereind 115 open op 

alle weekdagen tussen 10.00 en 

16.00 uur. Zonder afspraak of 

verwijzing kunnen bezoekers 

dan terecht voor een luisterend 

oor en voor informatie over het 

uitgebreide aanbod aan activi-

teiten en lezingen. Bezoekers 

kunnen ook een (telefonische) 

afspraak maken voor individue-

le gesprekken over bijvoorbeeld 

kanker binnen het gezin, de im-

pact op naasten en levensvra-

gen. Zie voor meer informatie 

ook de website: www.viore.org. 

Oostereind 115 Hilversum. 

Als genezing niet meer mogelijk is

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

RESTAURANT        UITSPANNING         PARTYCENTRUM         VERGADEREN

                       We zijn woensdag tot en met zondag open.
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Sport

Open Middag Buro Sport
KORTENHOEF- Dat de Stichting Buro 

Sport boven sporthal De Fuik zo’n 

succes zou worden, hadden Raimon 

Knip c.s. niet verwacht. Niet alleen 

draaien de huidige groepen goed, 

er is ook uitbreiding van het aantal 

activiteiten. Op zondag 15 januari 

is er tussen 14.00 en 16.30 uur een 

Open Middag om u te laten kennis 

maken met de mogelijkheden. 

Vanaf september is de deur van de 

sportruimte boven sporthal De Fuik 

open en sindsdien is de belangstel-

ling alleen maar groeiende. Dat heeft 

het bestuur van deze niet-commerci-

ele stichting die het bewegen op een 

prettige manier als haar missie heeft 

ook aan sportwethouder Sandra van 

Rijkom mede gedeeld. Die was uiter-

aard ook positief over het feit dat de 

bezoekersaantallen tussen 30 en 65 

jaar hoger zijn dan verwacht. De strip-

penkaart van 50 euro voor 10 deelna-

mes voldoet prima (jeugd € 20). Op 

maandagavond werkt tussen 19.30 

en 20.45 uur een groep van ongeveer 

12 mannen en vrouwen zich in het 

zweet om hun basisconditie iets op te 

vijzelen. Daarna gaan de voetbalmei-

den van Monday Moves onder leiding 

van Jan Plaizier aan de slag. Dinsdags 

zijn de twee hardloopgroepen aan het 

trainen: starters en gevorderden. Op 

woensdagavond ziet Raimon Knip 

alweer ruimte voor een nieuwe groep 

beginners die fasegewijs leert hoe je 

het hardlopen kunt opbouwen. In 12 

weken word je voorbereid op De Drie 

Dorpen Loop. Op woensdagochtend 

is Suzan Stougie actief met twee groe-

pen Core Stability. De Jeugd Fitness 

onder leiding van Ab Faas op woens-

dagavond is pittig en lekker, maar Ab 

kan nog wel een paar 15-plussers er-

bij hebben die een strakke ‘kast’ willen 

kweken.  Op donderdag en vrijdag ma-

ken respectievelijk schaatsvereniging 

De Vijf Dorpen en triatlonvereniging 

TVH gebruik van de sportruimte. 

Nieuw

De laatste tijd zijn er nieuwe activi-

teiten gepland. Dinsdags doen de se-

niorendames van ODIS oefeningen 

die vallen onder de term ‘aerobics’. En 

op donderdagochtend tussen 9 en 10 

uur start in januari een Pilatesgroep, 

ook van ODIS. Plus de beginnersgroep 

hardlopen op woensdagavond. In het 

DOOR:  HERMAN STUIJVER

Het jaar 2016 ligt achter ons en 2017 

gaan we met goede zin in en we wensen 

u als trouwe lezer van onze bijdragen 

in Weekblad Wijdemeren het allerbeste 

toe voor 2017. Met veel plezier zullen 

we u ook dit jaar weer op de hoogte 

houden van de gebeurtenissen binnen 

onze vereniging en danken ook de re-

dactie van het Weekblad Wijdemeren 

voor de geboden gelegenheid.

DOOR:  MARC DEGEKAMP

Onze nieuwjaarswens spreken wij 

graag ook persoonlijk aan u uit op zon-

dag 8 januari tijdens onze nieuwjaars-

receptie. Deze houden wij van 15.00-

17.30 uur en naast de nieuwjaarsrede 

van onze voorzitter zullen wij ook vele 

jubilarissen huldigen vanwege hun 

meerjarige lidmaatschappen, waaron-

der een 60-jarig lidmaatschap! Daar-

naast maken we ook bekend wie zich 

het verdienstelijkste lid van 2016 mag 

noemen. 

 

Klaverjasmarathon

Aanstaande zaterdag is de kantine het 

decor voor bijna 100 klaverjassers tij-

dens de klaverjasmarathon. Van ’s mor-

gens 10.00 uur tot ’s avonds 22.00 uur 

worden er 6 ronden gespeeld en dan is 

bekend wie zich marathonkampioen 

klaverjassen 2017 mag noemen.

 

Programma

Er wordt zaterdag niet alleen gekaart 

op het complex, maar ook gevoetbald. 

De eerste trainingen van 2017 vinden 

deze week al weer plaats en de JO9-1 

en JO9-5 spelen een thuiswedstrijd. De 

JO19-2 gaat uit naar Loosdrecht en de 

JO12-1 mag naar Hooglanderveen. 

Winterstopquiz

Op moment van schrijven hebben 12 

teams zich opgegeven voor de eer-

ste S.V. ‘s-Graveland Wintersportquiz 

op zaterdag 14 januari. Er is dus nog 

maar plaats voor enkele teams. Wil je 

ook je kennis over de vereniging testen, 

naast algemene kennis over het mu-

ziek, sport, actualiteit etc. stel dan een 

team samen met bijvoorbeeld je fami-

lie, team, vrienden of buren. Meer in-

formatie via:  http://svsgraveland.com/

de-1e-winterstopquiz/.

Voetballen in ’s-Graveland

Een gelukkig, gezond en sportief 2017

Cursus Digisterker
Op donderdag 12 januari start de cursus 

Digisterker in Bibliotheek Gooi en meer, 

vestiging Loosdrecht. Met de Digisterker 

cursus van de bibliotheek leert u onder 

meer hoe u een DigiD aanvraagt en ge-

bruikt. Steeds meer diensten van de over-

heid zullen in de loop van de tijd uitslui-

tend digitaal verlopen. De kosten van de 

cursus bedragen € 15,- voor 4 dagdelen.

In Loosdrecht begint de cursus op don-

derdag 12 januari van 10.30 – 12.30 uur 

bij voldoende aanmeldingen. U kunt zich 

aanmelden bij de balie van de bibliotheek 

in Loosdrecht, Tjalk 41, of via www.bi-

bliotheekgooienmeer.nl.

Nieuws Club 4711
Uitslag + stand herfst-
competitie biljarten 
(maandag-poule)
19 dec.: Mw. D. Giavarra 

(4 pt.), Dhr. J. Vrijburg (4 

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

(2 pt.), Dhr. W. Clements (1 pt.) Stand aan 

kop: Mw. D. Giavarra 8-30 (kampioen), 

Dhr. J. Vrijburg/Dhr. M. Boelhouwer 8-27, 

Dhr. B. Worp 8-26

Uitslag maandtoernooi biljarten
31 dec.: 1. Dhr. W. Clements & Dhr. K. Ja-

cobs (12 pt.), 2. Dhr. B. Worp & Dhr. M. 

Zieleman (10 pt.), 3. Mw. T. Bos & Dhr. C. 

UitdenBosch (8 pt.), 4. Dhr. A. de Bruin & 

Dhr. J. Vrijburg (6 pt.)

Uitslag onderlinge competitie BV Over-
meer 29 dec.: W. Clements - P. van ‘t 

Klooster 2-0, M. v.d. Velden - W. Lam 0-3, 

P. van ‘t Klooster - H. Stalenhoef 0-2, M. 

Verlaan - W. Lam 2-0.  Stand aan kop: H. 

Stalenhoef 15-26, J. Kloosterman 12-23, 

W. Lam 15-22

Programma Club 4711
Donderdag 5 jan. 19.30 uur: onderlinge 

competitie BV Overmeer, zaterdag 7 jan. 

16.00 uur: wintercompetitie biljarten (za-

terdag-poule), maandag 9 jan. 19.30 uur: 

wintercompetitie biljarten (maandag-

poule)

Algemene openingstijden Club 4711 
Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur (ook voor niet-leden).

weekend staat de ruimte vol met appara-

tuur, maar nog geen sportievelingen. Mis-

schien wilt u het eens proberen. Hebt u 

een idee, dan kunt u zich altijd aanmelden: 

info@stichtingburosport.nl 

Op www.stichtingburosport.nl treft u een 

overzicht van alle activiteiten. 

‘Door sporters voor sporters’ luidt het mot-

to. U moet zeker eens komen kijken: Stich-

ting Buro Sport; Boven de Fuik; Zuidsingel 

60; 1241 HD Kortenhoef. 

We ontmoetten elkaar als zielsverwanten./

Op Parris Island/We gingen er weg. Als pati-

enten van een gesticht/En we waren scherp/

Zo scherp als messen. En we waren zo ge-

dreven/Om onze levens op te geven.

We arriveerden spastisch/Als ongetemde 

paarden/We gingen weg in plastic. Als ge-

nummerde lijken/En we leerden snel/Om 

licht te reizen. Onze wapens waren zwaar/

Maar onze buiken samengetrokken.

We hadden geen thuisfront/We hadden 

geen zachte zeep/Ze zonden ons de Playboy

En gaven ons Bob Hope/We groeven ons 

diep in/En schoten op zicht. En we baden 

tot Jezus Christus/Uit al onze macht.

We hadden geen camera’s/Om opnamen te 

maken van ’t landschap. We rookten van 

een hash pijp/En speelden onze bandjes van 

The Doors. En het was donker/Zo donker ‘s 

nachts.

En we hielden elkaar vast/Net als broeders 

doen. We beloofden onze moeders dat we 

zouden schrijven/En we zouden samen ten 

onder gaan. We zeiden dat we samen ten 

onder zouden gaan

Herinner je je Charlie/Herinner je je Baker/

Zij lieten hun kindertijd achter. Met iedere 

stap die ze deden/En wie zat er fout?/En wie 

had gelijk?. Het maakte niet uit in het heetst 

van de strijd

Wij hielden de dag/In de palm/Van onze 

hand. Zij heersten over de nacht/en de 

nacht/Leek net zo lang te duren als zes we-

ken. Op Parris Island

Wij hielden de kustlinies/Zij hielden de 

hooglanden/En ze waren scherp. Zo scherp 

als messen/Ze hoorden het zoemen van 

onze motoren. Ze telden de rotoren/En ze 

wachtten tot we aankwamen

En we zouden samen ten onder gaan/We 

zeiden dat we samen ten onder zouden 

gaan. Ja, we zouden samen ten onder gaan.

Ongetwijfeld herkent u hierin de cou-

pletten van de tot de verbeelding spre-

kende tekst van het beste nummer uit 

de top 2000. In deze tekst van de pro-

testsong ‘Goodnight Saigon’ van Billy 

Joel over de oorlog in Vietnam komt de 

waanzin van oorlog voeren, en de le-

venslange gevolgen voor jonge mensen 

sterk tot uiting. Mijn wens voor 2017 is 

als eerste, dat het met u heel goed mag 

gaan. Met als tweede wens dat strijden-

de partijen dit nummer beluisteren en 

deze songtekst begrijpen. Zodat pro-

blemen niet met moord en bommen 

gooien, maar met praten worden opge-

lost. Slotsom@ziggo.nl 

B.J.M. van der Linden

NEB: twee wensen 2017
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Kunnnnssssttttiiiijjjjjsssssbbbbbaaaaaaaannnn NNNeeeedddeeerrrrrhhhhoooorrrrssssstttt ddddeeennnn BBBeeeerrrrgggg Bergs garnituur-uur
Na de succesvolle vrijdagmiddagbor-

rel van vorige week met het Surinaamse 

tintje hebben we de laatste borrel een

Italiaans thema. Vanaf 17.00 uur is ie-

dereen welkom om tijdens ons borre-

luur, te proeven van de heerlijke hapjes 

die elke week door verschillende vrijwil-

ligers verzorgd zijn! Aansluitend op de 

vrijdagavond gezellige muziek en voor 

de liefhebbers: Karaoke. Iedereen kan 

tot 22.30 uur schaatsen!

De foto’s en uitslagen
De foto’s kunt u allemaal terugvinden 

via de site. Ook de foto’s van voorgaande 

jaren zijn daar nog te vinden. De uit-

slagen van de Curling-competitie en de 

Bergse Winterspelen zijn ook op de site 

vermeld. Natuurlijk houden we u ook 

via twitter en facebook op de hoogte via 

@nederhorstonice

Vrijwilligers én sponsors
We kunnen het niet vaak genoeg bena-

drukken, zonder deze twee géén Neder-

horst on Ice. Dus allemaal BEDANKT!

zo. 8 januari
cchhaaaattsslleesssseenn   10.00-12.00 uur
mmeellttffeeeesstt voor de vrijwilligers

zo
SScc
SSmm

UU

hhhh

dddd

do. 5 januari
FFiinnaallee CCCuurrllinnngg  19.00 uur

vr. 6 januari
BBeerrgggss ggaarrnniiittuuuuurr--uuuurr   17.00 uur
FFiiinnnaallee WWWiiinnnnttteeeerrsspppeeelleenn  19.00 uur

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

za. 7 januari Spaakkeennbbuurrggss VViisssseerrsskkoooorr  
 vanaf 19.30 uur

r
B

Laatste week ijsplezier!!!

Openingstijden
wo. 04-01 10.00-21.00 uur

do. 05-01 10.00-17.00 uur

vrij. 06-01 10.00-23.00 uur

za. 07-01 10.00-23.00 uur

zo. 08-01 12.00-17.00 uur

Sport
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ANKEVEEN – Dames -1 van handbal-

vereniging ASV speeld een wedstrijd 

tegen Celeritas uit Bunnik. Dit keer kon 

er warm gelopen worden in gloednieu-

we trainingspakken, gesponsord door 

Dick Blom B.V. voor MKB Belasting-

zaken. Alle dames zagen er top uit, dus 

Dick bedankt! Het was een spannende 

pot. Na een 4-8 achterstand werd de 

rust bereikt met 9-9. Vervolgens kwa-

men de dames na een 9-12 achterstand 

nogmaals knap terug en werd het uit-

eindelijk 16-16. Jammer dat de scheids-

rechter een zuiver doelpunt simpelweg 

niet heeft gezien, anders waren de da-

mes langszij gekomen. Bij de volgende 

wedstrijd wordt er weer geknokt voor 

2 wedstrijdpunten, op 

8 januari spelen de da-

mes om 15:05 uur tegen 

Nijenrodes in De Fuik 

in Kortenhoef. Ben je 

benieuwd of deze fa-

natieke teamsport iets 

voor jou is en lijkt het je 

leuk om een keer mee te 

trainen? Stuur dan een 

e-mail naar asv@hand-

bal.nl. Vermeld hier-

bij je naam en leeftijd 

en wij laten jou weten wanneer je een 

proeftraining kunt bijwonen.  

Dames 1 ASV net niet langs Celeritas

Sport DOOR: HERMAN STUIJVER

’s-GRAVELAND- Op het Kininelaantje 

in ‘s- Graveland vormde zich een lan-

ge sliert van lopers die hun Tweede 

Kerstdag wilden beginnen met een 

frisse Kerstloop van 7,7 km. voordat 

wijn en kerstmenu’s een 2e aanslag 

zouden doen op de buikwand. 

Veel van de 508 lopers meldden zich op 

deze maandagochtend later aan, zodat 

de vrijwilligers achter de inschrijftafel 

aan opperloopgoeroe André Janmaat 

smeekten om een kort uitstel van de 

start. Uiteindelijk stormden om 10.40 

uur de mannen en vrouwen naar het 

Zuidereind om via het Bos van Blauw 

en de Algemene Begraafplaats terug 

te keren op het sportcomplex van SV 

’s-Graveland dat al voor de 41e keer 

deze traditionele loop organiseert. Het 

was weer tot in de puntjes geregeld met 

betrouwbare verkeersregelaars, goede 

tijdwaarneming, een sappige sinaasap-

pel na afloop en een kersenrode kerst-

muts voor elke deelnemer. Hoe leuk wil 

je het hebben. 

Bij de kinderen die ruim 2 km. hard 

renden, was Tijs Hollander nummer 

één in iets meer dan 8 minuten en Me-

rel Veltman was het eerste meisje. Hoe-

wel het geen officieel klassement is, is 

het toch eervol dat Rick van Rijn als 

eerste ’s-Gravelandjeugdspeler over de 

finish kwam. Stef, Daniël en Ruben van 

JO12-1 liepen met de volwassenen mee 

en kwamen gezamenlijk over de eind-

streep. Zij werden gesponsord voor 

hun zomerse voetbalkamp in Limburg. 

Na 25.14 minuten was Camiel Kruis-

wijk evenals vorig jaar de winnaar van 

deze Kerstloop, precies 4 seconden 

sneller dan de 2015- editie. “Ik ben 

blij dat ik hier mijn persoonlijke tijd 

heb verbeterd” zei Kruiswijk “want het 

duurde best even voordat ik die hele 

massa van me had afgeschud. Boven-

dien hadden we in de tweede helft een 

felle wind tegen.” Overigens was ook 

nu Ricardo Scholten tweede. Bij de 

vrouwen ook een herhaling van zet-

ten, hier prolongeerde 

Marijke de Visser haar 

titel. Bij de deelnemers 

waren opvallend veel 

Bergse gezichten zoals 

de jonge Rick Smits, 

Jim de Groot en Mark 

Hilberts, de razende 

Weekblad Wijdeme-

ren-reporter, allen 

ruim binnen het half 

uur. Onder de SV ’s-

Gravelandleden heerst 

op Tweede Kerstdag 

altijd een onderlinge 

competitie wie de bes-

te conditie heeft. En 

ook nu won Arnoud 

Bijlsma vóór Raimon Knip en Vincent 

van Vuure. En bij de blauwwitte juni-

oren leverde Jorn Kerkhof een knappe 

prestatie door als eerste te eindigen. 

Scheidsrechter Jan de Kloet hoefde nu 

geen twee keer 3 kwartier mee te hob-

belen, doch 45 minuten was een mooie 

Kersenrode Kerstloop op 2e Kerstdag 

’s-GRAVELAND- In het kader van hun 

maatschappelijke stage mochten 

Melle, Gean, Michel, Nick en Daan 

vier dagen aan de slag bij SV ’s-Gra-

veland. 

Op het Comenius College moeten leer-

lingen van de 4e klas VMBO- t (vroe-

ger MAVO) minstens 20 uur stage 

lopen. “Het mocht geen winstgevend 

bedrijf zijn. En je moest zelf zoeken” 

vertelt Michel Goris. Dan is de keuze 

voor deze vijf blauwwitte voetbalfa-

naten van 15, 16 jaar snel gemaakt. Ze 

vonden het nuttig en leuk om iets voor 

hun club te doen. “Alles draait hier om 

vrijwilligers die keihard werken. Maar 

er is altijd meer te doen. Dus wilden wij 

graag helpen” voegt Melle van Dijk uit 

JO17-1 (vroeger B-1) eraan toe. Ook 

de gebroeders Nick en Daan Schouten 

zijn talentvolle voetballers die graag 

iets voor hun cluppie doen. Want ze 

fluiten ook regelmatig een jeugdwed-

strijd op de zaterdag, evenals Gean He-

ijnen en Michel Goris. Gean wil later 

‘iets’ gaan doen in de handel, het liefst 

in combinatie met sport. Maar erg con-

creet is het nog niet. Dat geldt ook voor 

de andere heren. In ieder geval hebben 

ze geleerd dat samenwerken effectiever 

is dan alleen wat rommelen. Ze heb-

ben de zonnepanelen een grote beurt 

gegeven, de kleedkamers glimmend 

gemaakt, de keuken van top tot teen 

gesopt en het kantinemeubilair verfrist. 

Daarnaast hebben ze enkele intellectu-

ele bijdragen geleverd. Zo zijn alle kan-

tinewaren geteld en gerubriceerd en de 

kerstkaarten op de post gedaan. In het 

stageverslag heeft ieder op zijn eigen 

wijze die 20 uren noeste arbeid vastge-

legd. Stagiaires blij, SV ’s-Graveland blij, 

wat wil je nog meer.

Poetsen en tellen onder schooltijd

tijd voor die winderige 7,7 kilometer. In de 

kantine genoten de lopers van het zeer ac-

tuele beeldverslag dat de altijd actieve Fred 

Houthuijzen had vastgelegd. En natuurlijk 

was Ineke van den Dikkenberg blij met de 

tegoedbon van 150 euro van sponsor Run-

2Day. 

Winnaar Camiel Kruiswijk

(v.l.n.r.) Michel, Melle, 

Gean, Nick en Daan

Yoessef Bouali terug bij ASV
ANKEVEEN- ASV ‘65 heeft voor het 

lopende seizoen 2016/2017 en voor het 

komende seizoen 2017/2018 Yoessef 

Bouali aangetrokken als hoofdtrainer. 

Hij wordt de opvolger van de ontslagen 

trainer Dennis van Dijk. Bouali zal de 

veldtrainingen verzorgen en samen met 

voorzitter Dick Blom de coaching en 

technische begeleiding op zich nemen. 

Bouali was eerder al twee seizoenen 

hoofdtrainer bij ASV ‘65 en miste pro-

motie naar de derde klasse  in 2016 tij-

dens de nacompetitie op doelsaldo. Dit 

seizoen had hij een pauze-seizoen voor 

zichzelf ingelast, maar was weer zeer 

enthousiast toen hij weer gepolst werd 

over een hernieuwde samenwerking.
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Het schijnen er elk jaar minder te worden. Maar de elf vrouwen 

en mannen van de Bergse brandweerfamilie die wel een 

Nieuwjaarsduik wagen verdienen een warme pluim. 
Wijdemeren in Beeld
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Een trio bij een concert van een kwartet? 

Het kan elk ensemble overkomen: ziekte 

of andere pech waardoor één van de mu-

sici niet mee kan spelen. De drie strijkers 

van het Barbican Kwartet hebben een be-

vriende pianist gevraagd mee te komen, en 

zo kan het concert toch doorgaan. Met een 

aangepast programma van twee strijktrio’s 

en een pianokwartet. Het strijktrio opus 9 

nummer twee van Beethoven staat als eer-

ste op het programma. Een vrolijk werk dat 

Beethoven opdroeg aan zijn mecenas graaf 

Von Browne. Die was op zijn beurt weer 

zo blij dat hij Beethoven een paard schonk. 

Het tweede strijktrio dat de Barbicans 

spelen is van Alfred Schnittke. Dit werk is 

niet vaak op de podia te horen maar be-

hoort met de strijktrio’s van Beethoven en 

Mozart tot de mooiste in zijn soort. Na de 

pauze spelen violiste Amarins Wierdsma, 

altist Christoph Slenczka, celliste Yoanna 

Prodanova en pianist Mihai Ritivoiu het 

eerste pianokwartet van Gabriel Fauré. De 

Nederlandse violiste Amarins Wierdsma 

is een van de jonge toptalenten op dit mo-

ment. Ze was laureaat bij het Oskar Back-

concours en verfijnt momenteel haar spel 

in Londen waar ze het Barbican Quartet 

oprichtte. Het concert van het Barbican 

Kwartet vindt plaats op vrijdagavond 13 ja-

nuari en begint om 20.15 uur. Zoals gebrui-

kelijk bij de vrijdagavondconcerten is er 

voorafgaand aan het concert om zeven uur 

voor de eerste 20 belangstellenden gelegen-

heid aan te schuiven aan tafel. U krijgt voor 

32 euro het concert en een heerlijk vege-

tarisch twee-gangen menu voorgeschoteld.

Barbican Kwartet: vrijdag 13 januari 2017, 

aanvang 20.15 uur, entree 17,50 euro (tot 

25 jaar 10 euro). Reserveren via de web-

site www.jagthuis.nl, per e-mail via stal@

jagthuis.nl of telefonisch 0294-252609. 

De locatie van het concert is Het Jagthuis, 

Middenweg 88, Nederhorst den Berg 

(Horstermeer).

Jagthuis concert

Strijktrio’s bij concert Barbican Kwartet

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

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 be-

stand, let op de beeldgrootte.

Kijk voor meer informatie op: 

www.weekbladwijdemeren.nl 


