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Special

Kerst

Actie geldig t/m februari 2013

Nú complete winter check GRATIS

Restaurant De Sloep
Moleneind 5
1241 NE Kortenhoef
035 5250087
info@desloep.com
www.desloep.com

Beide kerstdagen serveren we tussen
13.00 uur en 16.30 uur een
KERST HIGH TEA
Diverse zoete en hartige lekkernijen zoals o.a.
fingersandwiches, luxe bonbons, Petit Four, profiterol etc.
met onbeperkt koffie en diverse smaken thee.
Prijs per persoon € 19,50
Vanaf 17.30 uur serveren we ons kerstmenu, maar u kunt
uiteraard ook gewoon à la carte dineren.
Graag vernemen we vooraf waar uw keuze naar uit gaat.
Voor meer informatie kunt u
terecht op onze website:
WWW.desloep.com of bellen naar
035 5250087.
Reserveren gewenst.

Kerstmenu
Amuse

Kalfscarpaccio
Carpaccio van dungesneden kalfshaas met
een salade van zoete aardappel
met een vleugje komijn.

Kastanje soep
Huisgemaakte romige kastanje soep
met reepjes gerookte eend.

Ossenhaasmedaillons
Gebakken malse ossenhaasmedaillons met
een saus van Luikse mosterd en laurier
geserveerd met een groentetaartje en stoofpeer.

Limoncello Tiramisu
Feestelijk en fris dessert bestaande uit mascarpone,
Italiaanse citroenlikeur en een chocoladecannelloni.
€ 42,50 per persoon
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Volgende special

De Markt van Hilversum
trakteert op 19 en 29 december!
1

1 liter goed vanille-roomijs - 1/2 krentenbrood
- 125 ml vin santo (italiaanse dessertwijn) 2-3 el goede frambozenjam - 20 g pistachenootjes, gepeld - 50 g kersen uit pot, uitgelekt 100 g sukade - 2 mandarijnen, 1 gepeld en
overdwars in plakjes - 200 g pure chocolade
(minstens 70% cacaogehalte)

Chocobombe
NAGERECHT - 10 PERS. - 25 MIN.
+ 12 UUR WACHTTIJD

1 Laat het roomijs buiten de vriezer zacht
worden. Bekleed een grote kom (inhoud
2 liter) met drie lagen vershoudfolie. Snijd
met een broodmes 4 plakken brood van
2 cm dik. Snijd de plakken in tweeën.
Bekleed de bodem en zijkanten van de
kom met 6 plakken krentenbrood. Duw
ze, waar hetbbrood overlapt een beetje
aan. Druppel 3/4 van de vin santo over het
brood in de kom en bestrijk het met jam.
2 Doe de helft van het roomijs in de kom
en spreid het uit met de achterkant van
een lepel. Strooi de pistachenootjes, kersen
en sukade over het ijs in de kom. Bedek met een laag mandarijnenplakjes.
Schep de rest van het roomijs in de kom
en spreid uit. Bedek met de overige plak-

ken krentenbrood en besprenkel met de
rest van de vin santo. Bedek de kom met
een strakke laag vershoudfolie. Zet een
bord op de folie om de boel aan te drukken en zet ten minste 1 nacht in de vriezer.
3 Plaats, vlak voordat je de chocobombe
wilt serveren, een hitte bestendige kom
boven een pan met een klein laagje kokend
water. Doe de chocolade in de kom, draai
het vuur laag en laat de chocolade smelten.
Pak ondertussen je geweldige chocobombe
uit en stort op een mooi bord.
4 Rasp de oranje schil van 1 mandarijn en
voeg dit toe aan de gesmolten chocolade.
Giet de warme chocolade over de bombe
zodat hij royaal naar beneden druipt.
Bevat p.p. 400 kcal - 7 g eiwit - 16 g vet 52 g koolhydraten
Prijs p.p. €1,30

Let op rond de feestdagen aangepaste openingstijden
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honderden kinderen geselecteerd. Slechts 32 kinderen gingen
door naar de televisierondes.

Kerstmenu door 10-jarige
Kortenhoefse

Vooraf
Iets heel makkelijks: allemaal
kleine plakjes stokbrood met
lekkere dingetjes erop, zoals tomatentapenade, brie, filet americain en een stukje buffelmozarella met een kersttomaatje.
Hoofdgerecht: Tajine van lamsvlees met dadels en noten
Dit recept komt uit Marokko.
Je kunt het maken in een tajine
(‘’Dat noemen wij onze vulkaanpan’’, grapt Isabel), maar ook een
gewone pan met dikke bodem.
Benodigdheden:
1 kilo mager ‘eerlijk’ lamsvlees in
stukjes
250 gram sappige, ontpitte dadels
in stukken
olijfolie
2 uien in stukjes
2 theelepels kurkuma
2 theelepels kaneel
1 theelepel gemberpoeder
1 eetlepel honing
Een handje blanke amandelen
Een hand gepelde pistachenoten
1 bosje fijngehakte bladpeterselie
Zout en peper

Door Barbara Schriek

KORTENHOEF - Speciaal voor
de special van de Wie Wat Waar
heeft de 10-jarige Isabel Schaap
uit Kortenhoef een kerstmenu
gemaakt. Isabel deed mee aan Junior Masterchef afgelopen keer.
‘’Dit menu is voor vijf personen.
Ik heb het uitgekozen, omdat
ik het zelf erg lekker vind!’’
Het hele gebeuren rond het koken
op televisie is Isabel ontzettend
meegevallen. Het enige dat lastig

was: de hitte. ‘’Tijdens het koken was het ontzettend heet in
de keukens. En als je klaar was
met koken moest je heel lang
wachten.’’ Dat weerhoudt haar er
echter niet van om volgende keer
mee te doen. ‘’Volgende keer geef
ik me weer op en probeer ik nog
verder te komen’’, vertelt ze met
een brede glimlach. Ze was deze
keer alleen in de eerste televisieronde, maar daarvoor was ze uit

vlees net onderstaat. Laat het
geheel even koken en doe dan
het vuur laag en de deksel op de
pan of tajine. Na ongeveer 1,5
uur mogen de dadels en de honing erbij. Laat het dan nog 30
minuten zachtjes stoven. Rooster
ondertussen de amandelen en de
pistachenootjes in een koekenpan
met wat olie. Vlak voor het opdienen bestrooi je het vlees met
de nootjes en de verse peterselie.
Tip van Isbale: ‘’Het smaakt nog
lekkerder met een salade erbij.
De salade moet een beetje pittig en knapperig zijn met bijvoorbeeld rode paprika, want
anders is het best zoet. Of neem
rijst of couscous, mmmmmm!’’
Toetje: Bananensplit
Benodigdheden:
5 mooie bananen
Vanilleijs en chocoladeijs
Chocoladesaus
Slagroom
Zo maak je het:
Snijd de bananen over de lengte
doormidden. Doe in elke banaan
één bolletje van beide soorten ijs
(‘’of meer ‘’). Spuit er een mooie
toef slagroom op. Schenk er
voorzichtig wat chocosaus over

Bereidingswijze:
Verhit de olie in de pan en bak de
uitjes goudbruin. Doe de kruiden en het vlees erbij. Doe er
zoveel kokend water bij dat het

De witte schittering valt neer,
teder en zacht op de grond
De hemel is zalmkleurig en blauw
met plukjes wolken stilstaand van de kou
De ochtend is begonnen . . . .
Met al haar kalmte en rust
zie ik de zuivere schoonheid van sneeuw de aarde bedekken
Als een wollige deken
met geen plekje vergeten
voel ik mij verbonden
met alles
in en onder sneeuw geschonken

Alois
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Informatie van uw apotheek
Graag wil de apotheek u iets meer vertellen over het belang van een actueel
medicatieoverzicht en de vergoeding van medicijnen.
Het belang van een actueel
medicatieoverzicht
Welke gegevens houdt mijn apotheek bij en waarom?
Uw apotheek houdt uw persoonsgegevens en gegevens over uw
medicijngebruik bij in de computer.
Dit wordt gedaan om ervoor te kunnen zorgen dat u uw medicijnen
zo veilig mogelijk kunt gebruiken.
De apotheek let bijvoorbeeld
op de volgende dingen:
r )FFѫ V EF[F NFEJDJKOFO BM FFSEFS
gebruikt?
r(FCSVJLUVBOEFSFNFEJDJKOFONFU
dezelfde werking?
r(BBUEJUNFEJDJKOHPFETBNFONFU
de andere medicijnen die u gebruikt?
r 4PNNJHF NFEJDJKOFO HBBO FMLBBST
werking tegen. De medicijnen werken dan niet goed. Andere medicijnen versterken elkaar juist. U kunt
dan meer last krijgen van bijwerkingen. Deze invloed van medicijnen op
elkaar heet ‘wisselwerking’ of ‘interactie’. Bent u onder behandeling van
verschillende artsen? Dan weten zij
soms niet van elkaar welke medicijnen ze voorschrijven. Of soms is een
arts niet op de hoogte van een wisselwerking. Daarom is het belangrijk
dat de apotheek weet welke medicijnen u allemaal gebruikt. De apotheker
IFFѫ EF LFOOJT PWFS EF[F XJTTFMwerkingen en kan er dan op letten dat
uw medicijnen veilig samen kunnen.
r *T IFU NFEJDJKO HFTDIJLU WPPS V 
Bijvoorbeeld: sommige medicijnen
zijn niet of minder geschikt bij
zwangerschap of borstvoeding, omdat ze schadelijk kunnen zijn voor de
CBCZ4PNTJTJFNBOEBMMFSHJTDIWPPS
FFO CFQBBMEF TUPG 4PNNJHF NFEJ
cijn en kunnen beter niet worden
gebruikt bij bepaalde aandoeningen.

Uw patiëntendossier
De informatie over uw medicijngebruik zit in uw patiëntendossier in
EFDPNQVUFSWBOEFBQPUIFFL)JFSdoor kan de apotheek ‘medicatiebewaking’ uitvoeren. Belangrijk voor
de medicatiebewaking is dat de gegevens in uw dossier correct en compleet zijn. U kunt daaraan bijdragen.
(FFG IFU CJKWPPSCFFME EPPS  BMT V
weet dat u allergisch bent voor een
bepaalde stof, als u zwanger bent of
als u receptmedicijnen bij een andere
BQPUIFFL IFFѫ HFIBBME 0PL NFEJ
cijnen die u zonder recept kunt kopen, kunnen invloed hebben op uw
BOEFSFNFEJDJKOFO(FFGEBBSPNPPL

door aan uw apotheek welke medicijnen u zonder recept gebruikt. Deze
worden dan ook in uw dossier ingevoerd, zodat de apotheek ook hierop
kan letten bij de medicatiebewaking.
Vindt u een goede medicatiebewaking belangrijk? Dan is het verstandig om uw vaste apotheek te
hebben en daar iedere keer naar
toe te gaan. Dan weet u dat in uw
apotheek uw dossier compleet is.

Uw eigen medicatieoverzicht
Uw apotheek kan een ‘Medicatieoverzicht’ uit uw dossier maken.
)JFSPQ TUBBO VX OBBN  HFCPPSUF
datum, adres en een overzicht van
alle medicijnen die u gebruikt. De
stofnaam én de merknaam van uw
medicijnen staan erin. Ook staan
hierin eventuele andere bijzonderheden. Bijvoorbeeld als u allergisch
bent voor bepaalde medicijnen.
Waarom is dit ‘Medicatieoverzicht’
IBOEJH  )FU NFEJDBUJFPWFS[JDIU JT
handig in verschillende situaties:
r BMT V WFFM WFSTDIJMMFOEF NFEJ
cijnen moeten gebruiken
rBMTVPQSFJTHBBU
rBMTVCJKFFOBOEFSFBQPUIFFLLPNU
rBMTVCJKWFSTDIJMMFOEFBSUTFOPOEFS
behandeling bent
r BMT V JO IFU [JFLFOIVJT PQHFOP
men moet worden.
U kunt dan altijd laten zien welke
medicijnen u gebruikt. Een andere
apotheek of de verschillende artsen
kunnen hier dan rekening mee
houden.

cijnen die u zonder recept kunt kopen, bijvoorbeeld bij de drogist,
krijgt u niet vergoed van uw verzekeraar. U kunt zich wel bijverzekeren voor homeopathische middelen. Medicijnen die gebruikt
worden ter voorkoming van het
oplopen van ziektes bij (verre)
reizen worden niet vergoed.

Eigen bijdrage
4PNT NPFU V FFO FJHFO CJKESBHF
betalen voor een medicijn. Medicijnen worden ingedeeld in groepen met dezelfde werking. Voor zo’n
groep medicijnen, die onderling
vervangbaar zijn, is een maximale
vergoeding vastgesteld. Voor een
duurder medicijn moet u dan
bijbetalen. Voor deze eigen bijdrage kunt u eventueel een aanvullende verzekering afsluiten.

Vergoeding van geneesmiddelen

Basispakket
De medicijnen die u krijgt voorgeschreven door uw huisarts of specialist krijgt u meestal volledig of
gedeeltelijk vergoed van uw verzeLFSBBS)FULBO[JKOEBUVX[PSHWFS[FLFSBBS FFO WPPSLFVSTCFMFJE IFFѫ 
waarbij alleen het door de verzekeraar bepaalde medicijn wordt
vergoed. Een overzicht van de vergoeding van geneesmiddelen vindt
u op de website kiesBeter.nl. U ziet
daar of uw medicijn is opgenomen
in het basispakket van de zorgverzekering. Daarnaast ziet u of u een
eigen bijdrage moet betalen en of er
in dat geval een goedkopere variant
is die u wel helemaal vergoed krijgt.

No-claim en eigen risico
De kosten die de apotheker voor
uw medicijnen bij uw zorgverzekeraar in rekening brengt, zijn
van invloed op uw verplicht eigen

SJTJDP *O  HBBU IFU WFSQMJDIU
eigen risico in de zorgverzekering
PNIPPH OBBS Π  %F[F WFSIP
ging bestaat uit de jaarlijkse indexatie plus een bedrag van €

Polis
Controleer in uw polis of er aanvullende voorwaarden gelden voor
de vergoeding van medicijnen. Die
voorwaarden kunnen gaan over de
toepassing of administratieve voorwaarden.
Op onze website
www.gravelandseapotheek.nl is deze
informatie te vinden, evenals informatie over het juiste gebruik van
HFOFFTNJEEFMFO )FFѫ V WSBHFO
over uw geneesmiddelengebruik,
stel ze aan de apotheek, dat kan teleGPOJTDI   PG QFS NBJM
(info@gravelandseapotheek.nl).
Ook bent u natuurlijk in de apotheek welkom of kunt u een afspraak maken met de apotheker.

¶V*UDYHODQGVH$SRWKHHN
8ZJHQHHVPLGGHOHQVSHFLDOLVWYDNNXQGLJ EHWURXZEDDU
2RNYRRUDGYLHVRYHUXZUHLVDSRWKHHN
2SHQLQJVWLMGHQPDYUXXU

Niet vergoed

ZZZJUDYHODQGVHDSRWKHHNQO

)PNFPQBUIJTDIFNJEEFMFOFONFEJ
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Kerstzin aan tafel
door Karin van Hoorn

is het donker en
koud, binnen moet
het warm en licht zijn”.
Dochter Inge: “Ik heb
niet zoveel met het
kerstverhaal. Als ik
aan kerst denk, denk
ik vooral aan gezellig samen zijn, er zijn
(v.l.n.r.) Maria, Pauline en Inge van Schuffelen
voor elkaar. Voor mij
is het zonder nachtElk jaar komt mijn familie eerste mis ook geen kerst, maar ik weet
kerstdag bij me dineren. “Oh leuk”, niet of dat komt door het tradidenk ik, en “Oh help!” Want wat
tiegevoel of omdat ik het echt
schotel ik ze voor, hoe dek ik de
tafel, hoe krijg ik sfeer. Dit jaar mis. Ik zou het wel raar vindacht ik: “wat betekent Kerst eigen- den niet naar de kerk te gaan”.
lijk voor me”. Rijkelijk laat, want Dochter Pauline: “Ik denk ook niet
mijn eerste AOW staat al op mijn echt aan de geboorte van Jezus.
bankrekening! Maar beter laat dan
nooit. Ik liet me inspireren door Ik vind het wel prettig om samen
een rooms-katholiek gezin (Maria naar de kerk te gaan. In de kerk
Schuffelen en twee van haar doch- beleef je je geloof meer. Kerst
ters, Pauline en Inge) en door heeft voor mij de sfeer van liefde
Else van der Esch, die een praktijk en genegenheid. Ik zie meer de
in psychosynthese heeft en niet
traditioneel gelovig, maar wel menselijke normen en waarden,
dan de geboorte van de Messias”.
religieus is.
“Zodra Sinterklaas voorbij is”, zegt Maria: “Het kerststalletje is dan
Maria Schuffelen, “zet ik een kerst- ook heel belangrijk. Het symbolicd op. Dan begint voor mij kerst”. seert de geboorte van Christus,
Ze maakt een adventskrans. Elke de soberheid, maar ook, het geven
zondag vóór Kerst wordt er door aan en om een ander. Ik probeer
een van haar dochters een kaars ook altijd een kleinigheidje te
aangestoken. Advent is de tijd van maken, iets van mezelf, iets tastwachten op het licht. “Voor mij baars, om aan iemand te geven
is Kerst altijd weer een nieuw die net even extra aandacht verbegin, het wordt weer licht. Dan dient of nodig heeft”.
breekt er een tijd aan vol beloftes,
die je wel zelf moet waarmaken. KAN t FF
Waar andere mensen met Nieuw- Net als hun moeder ervaren de
jaar goede voornemens maken, dochters heel sterk het sámen zijn.
doe ik dat met kerst”, zegt Maria. Ze zijn aktief in “Kan t FF”, de jongerengroep van de drie KAN-parochies (Kortenhoef, Ankeveen,
SAMEN
Voor Maria is het kerstverhaal be- Nederhorst den Berg). Inge: “Daar
langrijk. “Ik geloof in de geboorte merk je, dat het belangrijk is samen
van het Kind. Een kind vertedert, te zijn. Je hoeft je geloof niet uit
maakt je zacht, je stelt je open”. Ma- te spreken, je voelt het. Dat is anria gelooft in God. “Maar ik geloof ders dan wanneer je met mensen
ook dat God leeft in mensen, dat praat die niets met de kerk of het
Hij zichtbaar wordt via mensen. geloof hebben. Dan moet je je verDat zijn lichtpuntjes: mensen die dedigen. Hoewel, dat maakt je ook
je iets meegeven. Dat is voor mij sterker!”. Tijdens de wereldjonde zin van het kerstfeest”. Om die gerendagen in Sydney en Spanje
gedachte om te zetten in daden, is de geloofsbeleving van Paugaat het gezin Schuffelen altijd line en Inge sterker geworden.
naar de Nachtmis. Maria: “Zonder “Vroeger dachten we niet zo over
nachtmis is het voor mij geen geloof en kerk. Daar moest je
kerst. Mijn moeder nam me mee erover praten. Toen ervaarden
naar de nachtmis, wij namen onze we pas echt God in mensen”.
dochters al héél jong ook mee. Pauline: “Je zag mensen die bij elNa de nachtmis ontbijten we sa- kaar betrokken waren. Iedereen
men. De kerstlichtjes zijn aan en had iets liefdevols en iedereen
we branden kaarsen. Het sámen werd gelijk behandeld. Dat gaf zo’n
zijn, het sámen gezellig hebben, gelukkig gevoel. Dat is het godis voor ons heel wezenlijk. Buiten delijke!”. Samen organiseert de

groep een kerstdiner. Ieder kookt
wat. Dat is kerst voor deze jonge
mensen: samen zijn. Dat hebben
ze meegekregen van hun ouders,
misschien wel vooral van hun
moeder. Maria: “Moeders geven
immers tradities door”.

HET KERSTDINER VOLGENS
ELSE VAN DER ESCH

“Mijn eerste reactie is: probeer
van elkaar te genieten”. Graag.
Maar hoe dan? “Mijn valkuil zijn
de hoge verwachtingen over sfeer
en gezelligheid, die ook nog door
o.a. foto’s in tijdschriften, versterkt
worden: prachtig gedekte en volle
kersttafels, mooi aangeklede mensen. De realiteit is vaak anders,
stelt teleur! Kiezen voor echt de
tijd nemen elkaar wezenlijke vragen te stellen, geeft ook een heel
plezierige sfeer. Bijvoorbeeld:
“Waarmee, zoon, moeder, zus, heb
ik jou dit jaar gelukkig gemaakt?”
Dat zijn persoonlijke en dus lastige vragen. Else is het daar niet
mee eens. “Die vragen geven juist
verbinding en verbinding is heel
belangrijk. Je kunt ook vragen
stellen over iemands werk! Werk
dóe je, werk hèb je, maar je bènt
geen werk! Zo’n vraag is veilig,
maar verbindt niet op gevoelsniveau. Juist in deze recessie waar
veel mensen hun werk kwijtraken, kan een identiteitscrisis ontstaan. Wezenlijke vragen kunnen
iemand steun geven!”

MOED
Over moed gesproken. Hoeveel
mensen zijn er niet die naar hun
ouders MOETEN omdat dat nou
eenmaal traditie is. Else: “Maak het
gezellig, liefdevol, waar je ook bent.
Of wees eerlijk en ga niet!” Ja
hallo! Maar daar is ook moed
voor nodig. Is dat misschien het
thema voor deze kerst: moed?
Ze lacht. “Alsof het mij zo gemakkelijk afgaat! Nee hoor. Maar de
intentie om liefdevol voor jezelf
en dus moedig te zijn, maakt het
makkelijker om liefdevol voor een
ander te zijn” Ze duikt in haar
herinnering: “Vroeger ging ik met
mijn ouders op kerstavond naar de
Westerkerk in Amsterdam, naar
ds. H.A. Visser, een geweldige
predikant, echt een man van het
leven. Dát is misschien wel het
kerstfeest: het feest van het léven
in al zijn facetten: moeD en moeT.
Liefde en angst. Als je elkaar maar
de ruimte geeft om jezelf te mogen zijn”. Oei! Lastig! Else: “.Het
gaat erom dat je er bewust over
gaat nadenken. Dat alleen al geeft
zin aan het kerstfeest. Het is goed
om eenmaal per jaar stil te staan
bij wat werkelijk belangrijk is in
ons leven. Het kerstdiner kan een
aanzet zijn om dat de rest van het
jaar met elkaar te kunnen delen”
Ze denkt even door. Zegt: “Laten
we met Kerst de tijd eens vergeten
en niet bezuinigen op echte aandacht geven aan onze dierbaren.

VERBINDING
“Verbinding is belangrijk, en als
daarbij het kindeke Jezus inspireert en ons helpt met oprechte belangstelling naar elkaar te kunnen
luisteren, dan is dat prima”. Waarom is verbinding zo belangrijk?
“Elke ziel zoekt verbinding. Het is
de taak van de ziel om dat te doen.
Wij zijn geen solitaire wezens.

SAMEN
We praten steeds over sámen
zijn. Maar hoeveel mensen zijn er
niet alleen? Else: “Als je geïnspireerd leeft, ben je samen met jezelf! Dan ben je niet eenzaam!
Maar je kunt ook mensen uitnodigen en laat ze dan niet ‘op visite’
komen! Heet die mensen welkom,
als een (nu zijt) welkome vriend”.

Else van der Esch
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Martin Buber zegt letterlijk: ‘dat in
de werkelijke ontmoeting het “ik”
van de mens verandert door het
“gij”van de ander’. In gewone
woorden: “dat je jezelf kunt zien
door de ander”. “Dat bereik je
door de ander echt te willen leren
kennen! Dat is angstig omdat we
in essentie bang zijn beoordeeld
en veroordeeld te worden” Jamaar,
er is moed voor nodig om je kwetsbaar op te stellen. Else: “En dat
is dan weer krachtig!”

KERST SALE
in Loosdrecht

Kerst bij De Colonie

NU ALLE SCHOENEN
VOOR SPECIALE
KERST-PRIJZEN !

n
e
g
n
i
Kort
tot 50%

Deze actie is geldig tot 31 december 2012.

LOOSDRECHT

Frans Halslaan 3
Gratis parkeren voor de deur!
035-582 41 92

de smaak

van vroeger

Bankencollectie

ZUIDEREINDE 52, ’S-GRAVELAND
OPENINGSTIJDEN: DINSDAG T/M VRIJDAG VAN 10.00 - 17.30 ZATERDAG VAN 10.00 - 17.00
WWW.VANREENENMEUBELEN.NL

6

G
Proeverij van coquille, carpaccio,
wildzwijnham en een winterse salade


Gebonden bospaddenstoelensoep


G

Hertenbiefstuk geserveerd met aardappelstrudel,
stoofpeertje, haricots verts omwikkeld
met spek en vossenbessensaus
of
Zeewolffilet geserveerd op een winters
stamppotje met kreeftensaus

G

3-gangen € 37,50 p.p.
4-gangen € 42,50 p.p.
Kerstdessert, een verrassing van de chef



Het is tevens mogelijk à la carte te dineren
Wij zijn 1e en 2e kerstdag geopend vanaf 17.00
Online reserveren mogelijk
Loodijk 18 t ’s Graveland t T. 035 - 656 43 50

DPMPOJFOMretenbij.nl
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Restaurant

Berestein
Op kerstavond en de
beide kerstdagen geopend

Zuidereinde ,  KR ‘s Graveland
tel.  -   , www.restaurantberestein.nl
Vier kerst bij restaurant Berestein

Slagerij Janmaat hét adres
voor vers & kwaliteit.

Graag nodigen wij u uit om de komende kerstdagen lekker bij ons te komen eten.
Wij zijn zowel op eerste als tweede Kerstdag geopend en hebben een heerlijk
kerstmenu voor u samengesteld:
Carpaccio van tonijn, Parmaham en taleggio en notensla of Drie bruschetta’s belegd
met Serranoham, wildpaté, rundercarpaccio en tomatensalsa
******
Gevogeltebouillon met paddenstoelen en kruiden of Romige soep van verse zalm
******
Ossenhaasbiefstuk met rode wijnsaus of Gesneden biefstuk van de hertenbout met
romige tijmsaus of Roergebakken zeeduivelfilet met garnalensaus, groenten en pasta
******
Sorbet-ijstaartje in kerststijl

Wij wensen u een
smaakvol 2013!

De prijs van dit vier gangen kerstmenu is € 40,00 per persoon. Reserveren is
gewenst. Wij hopen u de komende kerstdagen te zien, maar wensen u nu reeds
fijne feestdagen.

Slagerij Han Janmaat
De Meent 18, 1218 CB Hilversum
Telefoon : 035-6918697
www.gildeslager.nl
(vrij parkeren)

Met vriendelijke groet,

Peter en Gracia Hakkert.

Kinderboekhandel
De Kleine Prins
Bij ons treft u een groot assortiment kinderboeken
voor kinderen van 0 tot 16 jaar aan.
Tevens kunt u bij ons terecht voor leuke kinderkadoartikelen, wenskaarten en kranten.
(u kunt ook voor uw post terecht bij ons post.nl servicepunt,
en wij doen de kaartverkoop voor Theater de City of Wesopa)

Slijkstraat 11
Weesp
Tel. 0294-457711
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Kersttrends 2012
Met alleen het versieren van de kerstboom kom je tegenwoordig niet
meer weg. We maken het hele huis gezellig, met kerstballen, kransen,
kaarsen, etagères, rendieren, sneeuwpoppen, uiltjes en meer! Voor
het ultieme kerstinterieur zijn er dit jaar drie verschillende stijlen en
trends. Tover je jouw huis om tot een Chalet, Snoephuisje of IJspaleis?
Trend: IJspaleis
Laat je niet verwarren door de naam: trend
IJspaleis heeft wél de grandeur, glans en luxe
van een IJspalijs, maar is zeker niet koud en
kil. Wit, champagne en zilver domineren,
afgewisseld met zwart in dessins en details.
Door de luxe uitstraling is deze trend geschikt voor het modern klassieke interieur.
Versier de boom met ballen in traditionele
vormen als kerstkransen en –bellen. Combineer matte en glanzende kerstballen:
soms hebben ze een frosted patroon zoals
op een bevroren raam, soms glanzen en glitteren ze als sneeuw. Maak er een modische
boom van met grote strikken en linten in
glanzend wit. Versier de rest van het interieur door witte, zilveren en transparante
kerstornamenten op te hangen aan mooie
zwarte en witte linten. De tafel decoreer je
met wit linnen, satijn en kant. Laatstgenoemde is een must-have, als tafelloper, placemat of rondom kerstballen en kaarsenhouders. Voor een luxe en romantisch IJspaleis!

Trend: Snoephuisje
Knibbel knabbel knuisje, met deze trend ga
je bijna knabbelen van je huisje! Met zoete
kleuren, polkadots, glitters en cupcakes
maak je van jouw kersthuis een snoephuis! Deze trend is geschikt voor het moderne naturel interieur, met kleuren als wit,
beige, taupe en grijs in de basis. Zorg voor
een knallende en kleurrijke feestmaand,
met bonte en spannende kleuren. Zoet en
een tikkeltje kitsch. Felroze, topaas blauw, paars, zilver en zachtgeel
geven een nieuwe dimensie aan het traditionele kerstfeest. Bollywood
meets Hollywood: kleur & kitsch meets glitter & glamour. Versier
de kerstboom met gekleurde transparante kerstballen en glazen ballen in de vorm van cupcakes, theepotjes, kopjes en taartpunten. Tijdens kerst zijn de calorieёn zó aanwezig, dus waarom zou je ze niet
in je boom hangen? Dierfiguurtjes zoals een olifantje geven het interieur een
sprookjesachtige sfeer. Laat dat wit linnen tafelkleed een jaar in de kast en ga
voor een roze tafelzijl met polkadots.
Met retro dessins en zoete kleuren
ziet de tafel er zèlf uit om op te eten!

NIEUW
BIJ BLOKKER MEENTHOF:

Trend: Chalet
Een mix van landelijk en klassiek, nostalgie en folklore staat centraal bij
deze kersttrend. De traditionele kerstkleuren rood en wit worden gecombineerd met sepia (goudbruin). Folklore prints op kerstballen en
andere accessoires zijn en must
en worden gecombineerd met
de traditionele ruit en Scandinavische folklore. Voor het ultieme
blokhut gevoel! In de kerstboom
hangen niet alleen glanzende glazen kerstballen, maar ook stoere
houten figuren zoals harten, skilatten, schaatsen en rendieren. Voer
het Chalet-gevoel door in de rest
van het interieur met houtblokken, een verzameling dennenappels, takken, windlichten, wollen
en bont plaids, een dierenhuid en
sokken aan de schoorsteen. Want
anders loop je de cadeautjes mis!
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Horloges
vanaf €19,95 tot €39,95
Wij wensen uw ﬁjne feestdagen
en een voorspoedig 2013

Blokker
Meenthof 42a, 1241CZ Kortenhoef
Tel: 035-6560491

Winterwarm leesplezier
tijdens koude dagen

Deze pagina is mogelijk gemaakt door Kinderboekhandel De Kleine Prins, Slijkstraat 11 te Weesp
Kikker in de kou
Max Velthuijs | Leopold | 12.95
van 2 tot 6 jaar
Op een ochtend als Kikker wakker
wordt, merkt hij meteen dat er iets
veranderd is. Hij springt uit bed en
loopt naar het raam. Tot zijn verwondering ziet hij dat alles wit is. Kikker
kent geen sneeuw en ijs en vindt die
kou maar niets. Zijn vrienden zijn
beter af: Eend heeft veren die beschermen tegen de kou, Varkentje
heeft zijn speklaag en Haas een
warme vacht. Kikker wordt pas weer
echt blij als het voorjaar aanbreekt.

Ook in de winter spelen kinderen graag buiten.
Goed ingepakt, met een wollen muts, dikke
handschoenen en een lange sjaal. Daarna is
er niets gezelliger dan met gloeiende wangen te
genieten van een warm huis, een lekker drankje en
een mooi verhaal. Deze boekentips garanderen
u urenlang leesplezier met uw kids en heerlijke
rustpuntjes tijdens de drukke dagen.

Winter
Nellie Godon | Altiora Averbode Nv
7.95 | vanaf 2 jaar
Dit kartonboekje bevat beeldwoorden, korte verhaaltjes en raadselrijmpjes in één. Cezar de kikker
en Nellie de muis trekken hun jas
aan, zetten een warme muts op en
doen hun sjaal om. Ze spelen buiten in de sneeuw en maken samen
een sneeuwpop. Herkenbare verhaaltjes voor peuters en daarmee
een leuk boekje om samen te lezen.

De Sneeuwman
Raymond Briggs | Rubinstein | 14.95 vanaf
4 jaar
De sneeuwman is een schitterend prentenboek zonder tekst dat al vijfentwintig jaar boeit. Wanneer het begint
te sneeuwen stormt een jongen enthousiast naar buiten en gaat meteen aan de
slag om een levensgrote sneeuwman
te maken. ‘s Nachts komt de sneeuwman tot leven en samen vliegen ze over
Engeland en kijken uit over de zee. Tot
de zon opkomt, dan nemen ze afscheid.

Het kerstverhaal
Vivian den Hollander | Ploegsma
Maria’s buik is al heel dik. Bijna zal
haar kindje geboren worden. Een
engel heeft haar verteld dat het een
heel bijzonder kind zal zijn. Maar
dan moeten Maria en Jozef plotseling op reis naar Bethlehem. En daar,
in een stal net buiten de stad, gebeurt het: het kindje wordt geboren.
Jezus heet hij. Maria wikkelt hem
in warme doeken. En Jozef ontdekt
een grote, heldere ster boven de stal.
En ster die aan iedereen laat zien
dat er iets bijzonders is gebeurd!l!

Jubelientje op het ijs
Hans Hagen | Rubinstein | 6.50 | vanaf 4 jaar
Jubelientje gaat met oma en Dirk Jan een schaatstocht
maken door de polder van wel tien kilometer. Tijdens de tocht rijden ze langs drie stempelposten en
voor een medaille moet de stempelkaart helemaal vol.
Een prachtig oer-Hollands verhaal met typische Hollandse huisjes in de sneeuw, schaatspret, koek en zopie
op het ijs en oma achter een stoel op de schaatsen.
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Het vrolijke winter voorleesboek
Marianne Busser en Ron Schröder |
Van Holkema & Warendorf | 12.50
van 4 tot 7 jaar
In deze gezellige bundel staan
versjes, liedjes en verhaaltjes over
allerlei dingen die in de winter spelen. Zo koopt het mannenkoor als
verrassing een joekel van een kerstboom, houdt olifantje Oliebol een
pyjamadag, maken Daan en Doortje
een vogelrestaurant en is de kleuterklas supertrots op hun kerststal.
Een heerlijk boek voor jong en oud.

Kinderkerstverhaal

Op reis naar Bethlehem
Door Jesper Binnekamp

Wat is het druk in Nazaret! Veel mensen
doen boodschappen. Maria ook. Daar
MPPQU [F )BBS NBOE JT CJKOB WPM 0Q
eens staat Maria stil. Ze hoort:
‘Tetteretét!’ Wat is dat? Ze draait zich om.
;F [JFU FFO TPMEBBU )JK IFFѫ FFO HSPPU
papier bij zich. Er staan woorden op
van de keizer. De soldaat leest ze voor
en iedereen luistert.

JT IFU OPH WFS  WSBBHU .BSJB A*L CFO
zo moe.’ Jozef wijst: ‘Zie je die lichtjes?
Daar is Betlehem. Daar kunnen we uitSVTUFO )PV OPH FWFO WPM  .BSJB 8F [JKO
er bijna!’

Opeens is er licht. Veel licht. De herders
schrikken. Ze horen de stem van een engel:
A/JFU CBOH [JKO  IFSEFST 8FFT CMJK *L
vertel jullie iets heel bijzonders! Er is een
,JOE HFCPSFO &FO ,JOE OBBS (PET IBSU
)FU JT $ISJTUVT  EF )FFS (B )FN NBBS
)FU JT ESVL JO #FUMFIFN 7FFM NFOTFO [PFLFO *O FFO TUBM )JFS WMBLCJK *O
zoeken een plek om te slapen. Jozef en #FUMFIFN &OHFMFO [JOHFO )FU JT FFO
Maria komen bij de herberg. Ze gaan er QSBDIUJH MJFE A&FS BBO (PE 7SFEF WPPS
OBBS CJOOFO A*T IJFS FFO CFE WPPS POT  mensen op aarde!’ Dan gaan de engelen
‘Jozef, Jozef!’ Maria rent de werkplaats vraagt Jozef. De baas van de herberg XFH )FU XPSEU XFFS EPOLFS %F IFSEFST
van Jozef binnen. ‘We moeten op reis!’ zegt: ‘Nee mijn herberg is vol!’
kijken elkaar aan. Ze roepen: ‘Kom! We
Jozef stopt met timmeren. ‘Wat is er Jozef zegt: ‘Maria krijgt al gauw een gaan op zoek naar het Kind!’
Maria?’ vraagt hij verbaasd. ‘De keizer kindje. Ze is zo moe.’ De baas kijkt naar
wil weten hoeveel mensen er in ons land Maria. Dan wijst hij door het raam. De herders komen bij de stal. Zou het
XPOFO  WFSUFMU .BSJB A*FEFSFFO NPFU ‘Zie je die stal? Die is van mij. Daar mogen Kind hier zijn? Ze gaan naar binnen. Ze
naar de plaats gaan, waar hij is geboren.’ jullie wel slapen.’
[JFO +P[FG FO .BSJB *O FFO WPFSCBL WPPS
‘Dan moeten wij naar Betlehem,’ zegt
dieren ligt het Kind. ‘Kom maar dichterJozef. ‘Dat is ver weg. Kan dat wel, *O EF TUBM NBBLU +P[FG FFO CFE WBO TUSP bij’ zegt Maria en ze glimlacht. De herdMaria? Voor jou en voor het kindje in 7PPS .BSJB *O EF[F OBDIU XPSEU IFU ers zijn blij. Ze hebben Jezus gevonden. Ze
je buik?’ ‘Misschien wordt het kindje Kind geboren. Maria houdt het in haar zeggen: ‘We gaan het aan iedereen
wel in Betlehem geboren!’ zegt Maria. BSNFO ;F ëVJTUFSU A*L OPFN KF +F[VT vertellen!’
Daar gaan Jozef en Maria. Wat is het een Buiten zitten herders bij een vuurtje. Ze
MBOHF SFJT )FU XPSEU BM EPOLFS A+P[FG  zijn wakker. Ze passen op hun schapen.
11

De Markt van

trakteert

Kom op woensdag 19 decemberrmet je Pa of Ma naar de markt!
Daar kun je je buik rond eten aan lekkers.
Je krijgt namelijk gratis en voor niks een
Neem al je vrienden mee en maak er vooral
een lekkere en gezellige dag van.

suikerspin!

Op zaterdag 29 december
doen wij er nog een schepje bovenop!
Natuurlijk komt u Oud en Nieuw inkopen doen
en staan wij weer allemaal klaar voor u.
Bovendien is er weer een verrassing voor de kids:
we hebben speciaal voor deze dag
een
staan.

zweefmolentje

Kermis in de winter,
is dat cool of niet?

12

Hilversum

!

Als klap op de vuurpijl (!) kunt u
gratis een portie
komen eten op onze markt.

poffertjes

Wij rekenen op u!
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Kerstwoordzoeker!

Beetje tekenen?

Zoek alle woorden, de overgebleven letters vormen
weer een ander woord!

Deze boom is nog wel erg saai!
Kan jij er ballen, lampjes, slingers
en nog meer moois in hangen?
Misschien kan er ook een mooie piek op?

Hoeveel sterren zie je?

Er zitten 10 verschillen tussen deze plaatjes. Kan jij ze vinden?

Stichting Kinderopvang ’s-Graveland wenst iedereen fijne feestdagen!
De oplossingen van deze puzzels vindt u op onze website www.skg-kinderopvang.nl
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Een natuurlijke beleving
Alec Bijlsma Hoveniers, al
meer dan 25 jaar actief in
‘t Gooi, zorgt dat uw tuinwensen werkelijkheid worden.
Vanaf het ontwerp tot de oplevering zijn wij met allround
professionals betrokken bij
uw tuin, groot of klein. En
omdat wij alle werkzaamheden met onze eigen ervaren mensen uitvoeren en
planmatig aanpakken, bent u
verzekerd van een zorgeloze

oplevering waar u nog jaren plezier van zult hebben.
Naast het hoveniersbedrijf
beschikken wij over een eigen kwekerij in Nederhorst
den Berg. Hier kunt u samen
met ons de inrichting van
uw tuin verwezenlijken met
bijvoorbeeld siergrassen, buxusboompjes, bamboe’s, struiken, hagen tot aan op maat gemaakte tuinmeubels aan toe.

Maar dit is ook de plek waar
onze befaamde vormbomen
worden gekweekt. Deze zogenaamde “Alec Specials” hebben de diverse klanten hun
tuinen al doen herbeleven.

dat er altijd een passende
oplossing wordt aangeboden.

Indien u plannen heeft voor
het aanleggen van een complete of heringerichte tuin of
het deels renoveren ervan,
laat u dan door ons inspireren, en wij zullen zorgen

Alec Bijlsma Hoveniers
Nederhorst den Berg
Telefoon: 0294-255 337
Mobiel: 06-51275942
Email: info@alec.nl

Alec Bijlsma Hoveniers,
beleef het buitenleven

FONTIJN E N
ONT WE RP
VI JVER S

KE R S T AC T IE

E IG E N
K WE KE RI J

GRATIS TUINSCHETS

E LEC TR A

Heeft u plannen voor een volledige
of gedeeltelijke aanpassing van uw tuin?
Bel dan nu voor een GRATIS tuinschets op maat!
0294 - 255 337

ORNA ME NTE N
ADVI E S
TUINHUI S JE S
ONDE RHOUD
BE S TR ATI NG

alec.nl
0294 - 255 337

Nederhorst den Berg
Naarden
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SC H UT TI NGE N
BE REG E N I NG
A ANLEG

20% korting
op het reinigen
van uw ski kleding
in de maanden januari t/m maart.
Uitgezonderd F reiniging.
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Muziek rond kerst

WIM SCHAAP is koordirigent van het Gemengd
Koor Wijdemeren en van
het Maria-Martinuskoor, een
van de tenoren in het Hilversums Gemengd Koor en
regelmatig solo-zanger.
“Ik draai de traditionele
kerstliederen, zachtjes, op de
achtergrond. Ik heb ze al
van jaren her! Vivaldi is er
altijd bij. Concerten voor
fluit en luit. Bijvoorbeeld
Concerto in G. Of een Trio
in g-mineur.

In de opmaat naar Kerstmis draai ik graag al mijn favoriete kerstmuziek om alvast in de stemming te komen.
“War is over” van John Lennon en Yoko Ono.
“The little drummer boy”, in de uitvoering van Lionel
Richie. De CD met Russisch-Orthodoxe Kerstkoren doet
de muren van mijn huis schudden, net als de Christmas
Carols door het Choir of King’s College. Het “Weihnachtsoratorium” van Bach mag absoluut niet ontbreken. In
de familie-toptien van Kerstliedjes staat een prinsesselijke cd: “My Christmas Album” door prinses Christina.
Welke muziek draaien andere mensen met Kerst en waarom.
Ik stelde die vraag aan twee koordirigenten en één cateraar,
tenslotte horen kerst, kerstmuziek en kerstdiners bij elkaar.

Ook trompetmuziek vind ik
mooi, en Andrea Boccelli.
Geen Engelse kerstliederen.
Dat ligt me niet zo. Mooi
hoor, maar het ligt me niet”
Die muziek dus, in huize
Schaap. Maar Wim doet
meer. Samen met het fanfareorkest ‘De Vriendschapskring, uit Ankeveen, geeft
het GKW op 16 december een kerstconcert waarin o.a. “Cantique de Jean
Racine”, van Gabriel Fauré,
en “ l’Adieu des bergers, van
Hector Berlioz, en het “Dona
nobis pacem” uit de Krönungsmesse van W.A. Mozart.
Tussen neus en lippen door
zegt Wim: “Ik zing daar ook
solo, met het orkest: “The holy
city”, van Stephen Adams..
Op naar Ankeveen dus, de
16de, 14.30 uur! En ’s avonds
naar Nederhorst den Berg,
naar de kerk van Onze Lieve
Vrouwe Hemelvaart, om te
luisteren naar het Gemengd
Koor Wijdemeren en de
Cantorij van de Hervormde
Kerk, waar Hugo de Graaff
zal begeleiden. 19.30 uur.

door Karin van Hoorn

JEROEN BOEKEL is in
Kortenhoef bekend als “de
butler van de Bisschop”, de
marathonloper van New
York, bestuurslid van de stichting Mariette’s Child Care,
en als cateraar van onder
meer de Koninklijke familie.
“Voor de muzikale invulling
van zakelijke diners rond kerst
overleg ik met de klant. Vaak
speelt de pianist, of het combo, traditionele kerstmuziek.
Wat ik thuis heel belangrijk
vind, is het hooghouden van
respect voor elkaar. Dat proberen we natuurlijk het hele
jaar door, maar met kerst
is het net een beetje extra.
We lezen het kerstverhaal
en kiezen zorgvuldig de
muziek uit tijdens het diner.
Prachtig is bijvoorbeeld “The
Carol of the Bells”. Dat is oorspronkelijk een volksliedje
uit de Oekraïne, op muziek
van Mykola Leontovics, met

tekst van Peter J. Wilhousky”.
Wat ook nooit ontbreekt is
“Silent Night”, uitgevoerd
door Mahalia Jackson. De favoriet, zeker bij de kinderen,
is “The little drummer boy”,
in duet van Bing Crosby
en David Bowie. Prachtig”.
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PAUL DE BOER is musicus en
leidt een aantal koren waaronder het koor van de Antoniusparochie in Kortenhoef.
Tijdens de kerstviering in
huiselijke kring gaat Paul de
Boer achter de vleugel zitten
en met elkaar zingt de familie
de traditionele kerstliedjes:
‘Stille nacht, heilige nacht.
Wij komen tezamen. De
herdertjes lagen bij nachte’.
“Dat zingen we ook in de kerk,
tijdens de kerstvieringen. Het
is essentieel dat mensen die
liedjes overal horen, en mee
kunnen zingen. Thuis, in
winkelcentra en in de kerk.
Ook een must voor mij zijn
de Engelse carols en Duitse Weihnachtslieder zoals
‘The First Nowell’, God rest
you merry, gentlemen’, en
het Duitse ‘Stille Nacht’, a
capella, vierstemmig, dat is
altijd zó indrukwekkend.
Natuurlijk worden er ook
liederen gezongen met een
liturgische functie, bijvoorbeeld het Gloria. De adventstijd is een introverte tijd,
verwachting, bezinning. Dan
wordt het Gloria niet gezongen, maar met Kerst mag
dat lied uitbundig klinken”.
Het absolute muzikale hoogtepunt vindt Paul de Boer
het luisterlied “Wij waren kinderen”, van Huub Oosterhuis,
op muziek van Antoine
Oomen. “Dat wordt door
de heren gezongen, met
pianobegeleiding.
Adembenemend mooi. Het is
poëtisch en muzikaal een
verfijnde uiting van de breekbaarheid van het kleine”.

Alle 9 met Kerst !?
door: Hans ten Kortenaar

Het zal zo’n 30 jaar geleden
zijn dat hier in onze
Kortenhoefse woonstede
voor de eerste keer een
familiegerichte Kerstviering plaatshad. In eerste instantie bestond het gezelschap uit acht personen: wij
tweetjes, onze dochter en
zoon en de respectievelijke (schoon)ouders. Eén
en ander mondde uit in
een jaarlijkse traditie. Met
pakjes onder de boom, lekkere hapjes op tafel, aangename drankjes onder
de kurk. Je kent dat wel.
Na een aantal van die vieringen werd het gezelschap uitgebreid tot negen. Dochterlief had kennis gekregen aan een
knul die liefdevol door
iedereen is opgenomen.
Tot de dag van vandaag.
Helaas liep het aantal Kerstvierders in 2002 weer

(feest)dagen wordt maar
weer eens duidelijk hoe
sterk gemis kan zijn. Toch
telde Kerst 2011 negen
personen dankzij de geboorte in februari dat jaar
van kleindochter Brechje.
Die aldus haar eerste Kerst
heeft meegemaakt toen ze
nog geen jaar jong was.
Hoe een en ander zich
rond of tijdens Kerstmis
2012 zal ontwikkelen is op
het moment van schrijven
nog in nevelen gehuld. De
gezondheid van mijn moeder is de laatste maanden
werkelijk achteruitgehold.
Hoewel ik goede hoop heb
dat ze zo rond Kerst weer
dusdanig is opgeknapt dat
ze toch van de partij kan
zijn, zal de tijd dat moeten
leren. En mijn schoonmoeder heeft inmiddels honderd en één kruisjes achter
haar naam staan. Met alle

terug naar acht vanwege
het overlijden van mijn
schoonvader. En geloof me:
de eerste Kerst zonder hem
was het best even wennen.
In 2006 werd ‘alle 9’
opnieuw bereikt middels het Kerstdebuut van
kleinzoon Jor die eerder
dat jaar in augustus het
levenslicht zag. Deze samenstelling bleef vijf jaar
gehandhaafd. Tot mijn
bloedeigen vader, die altijd zo van de Kerstvieringen genoot en dan met
name van het heerlijke
eten, in 2011 vanwege
ziekte op een gesloten afdeling van een verzorgingstehuis moest worden
opgenomen en sindsdien
helaas niet meer in staat
is Kerst ‘thuis’ te vieren.
En ook zijn eerste afwezigheid hakte er behoorlijk
in: juist op deze speciale
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respect gesproken is zij
dus een mens van de dag.
Het huidige negental kan
dus zomaar worden gereduceerd tot 8. Of zelfs
7. In dat geval zou dat
dan ook nog eens de
allereerste gezamenlijke
Kerstviering worden zonder
onze ouders. Daar ga ik
vooralsnog echter niet
van uit. Positief denken is de Kerstremedie.
Maar hoe dan ook: Kerst
zal hier ten huize nooit
meer hetzelfde zijn. Zeker
niet als in de beginperiode.
Ik wens een ieder en
zijn of haar geliefden
en naasten van harte
een heel tof Kerstfeest !!
En laten we vooral niet
vergeten met z’n allen op
z’n minst een wijle te denken aan hen die er niet
meer bij (kunnen) zijn.

Lofzang op de ezel
Van een ver en oosters strand is de ezel hier beland
schoon is hij een heer van stand, krachtig draagt hij stro en mand.
Na een weldoorvoed bestaan, het eten deed al veel daaraan,
Stak hij over de Jordaan om naar Bethlehem te gaan.
Drukte soms het juk hem zeer, nooit kreeg men zijn oren neer,
Fier bewees hij telkens weer, de kerstezel is een heer.
In zijn sprong zo hoog en fel slaat hij steenbok en gazel,
Alle dieren gaat hij voorbij, het is kersttijd dat maakt hem blij.
Al willen zij hem uit het kerstverhaal laten verdwijnen,
Ziet hij nog steeds de kerstster schijnen!
Ook goede vriend de grote os komt van het kerstverhaal nooit meer los.
Zo ook de wijzen uit het oosten zijn vertrouwd, zij brachten, mirre ,wierook en goud.
En allen gingen naar de stal voor het Kind, dat ons allen zeker bemint,
De herders zij lagen bij nachten, zij hielden getrouwe de wacht,
En in alle landen willen wij vrede, dat is waar de wereld al zo lang op wacht.
Stil, wees stil,, op zilveren voeten , gaat de stilte door de kerstnacht,
Ergens zal het licht door breken, waar iedereen van ons op wacht!!
Nely van den Driesschen

Vrolijk kerstfeest!

Sommigen van u gaan heerlijke
kerstdagen
tegemoet,
met
gezelligheid, lekker eten en een
paar extra vrije dagen. Ik wens u
veel plezier toe.
Maar niet iedere lezer zal zo uitkijken naar het kerstfeest. Misschien bent u veel te druk om nu
al aan feestdagen te denken. Of
misschien ziet u er eigenlijk een
beetje tegenop. Mag het wat u

crisis, onzekerheid over de
toekomst, werkloosheid, het
kan allemaal een grote impact
hebben op het leven. Toch is er
reden om blije gevoelens te hebben. Met kerst mogen we eraan
denken dat God omziet naar
deze wereld, omziet naar ons.
God doet dat niet op de manier
waarop wij dat het liefste zouden
zien. Wij weten vaak wel wat
God zou moeten veranderen
op deze wereld en wat Hij moet
doen. Als God liefde is, dan moet
Hij…
Maar God moet helemaal niets.
Als Hij God is, dan moet Hij
niets. Hij is ons niets verplicht.
Hij zou naar deze wereld kunnen kijken, naar wat wij mensen
ervan gemaakt hebben. Hij zou
Zich vervolgens teleurgesteld
kunnen afwenden van deze
wereld, en er nooit meer wat
mee te maken willen hebben.
Het kerstfeest maakt duidelijk
dat God dat niet doet. Integendeel, Hij keert Zich naar deze
wereld toe. Hij Zelf komt naar
ons toe, in de gestalte van een
mens. Jezus is gekomen, niet als
legeraanvoerder om een nieuw
rijk te vestigen. Hij is gekomen
in de kwetsbare gestalte van een
mens. Hij kwam om zalig te
maken op aarde. Om mensen

betreft zo snel mogelijk januari
zijn. Juist door de hele kerstsfeer
kan gemis extra gevoeld worden.
Eenzaamheid ervaart een mens
het meest als zoveel mensen
om je heen wel aanspraak
hebben. Bij alle lichten om je
heen merk je des te meer de
schaduwen in je eigen leven.
Voor velen is de tijd er ook
niet zo naar. De economische
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met God te verzoenen, om de
schuld van mensen te dragen
en mensen zo deel te laten krijgen aan een nieuw Koninkrijk.
Een Koninkrijk dat zich uitbreidt
over deze aarde, dat door zal
breken in de toekomst, en dat
nooit meer zal ophouden. Een
Koninkrijk dat niet gevestigd is
op geweld maar op liefde. Een
Koninkrijk waarin God een
keer alle tranen van de ogen zal
afwissen en waarin pure blijdschap altijddurend zal zijn.
Dat Koninkrijk is Jezus komen
brengen. Daar herinnert het
kerstfeest ons aan. Het kerstfeest doet ons met vreugde en
verlangen vooruitkijken naar
Gods toekomst. Met dat vooruitzicht mag ieder mens met
kerst zich verheugen.

Ds F.A.J. Heikoop, Predikant
Hervormde Gemeente ‘s-Graveland

Hoop op beter
Jezus opende voor ons het zicht
op dat wat groter is dan wijzelf.
Er is veel meer dan wij zien en
weten en voelen. Hij laat zien:
God wil heel graag contact met
ons, Hij wil ons genezen en
verrijken, Hij heeft ons nodig!
Kerst vertelt ons van de hemel
die bij mensen op bezoek komt:
een engel, een droom, een kind.
Kerst zegt ons dat wij veel rijker
zijn en veel meer mogelijkheden
hebben, dan wij beseffen. Want
wij horen bij God. Via mensen
wil de Onuitsprekelijke concreet
en tastbaar in ons midden zijn.
Daar ligt voor mij de bron
van alle hoop. Een bron die
nooit opdroogt.

Voor mij is hoop geworteld in
wat er vanuit God op ons toekomt. Het kerstverhaal is pas
na Jezus’ dood en opstanding
ontstaan. Mensen hadden in die
leraar uit Nazareth ervaren dat
er veel meer is dan je ziet. Ze
waren diep onder de indruk van
de kracht en de goedheid die hij
uitstraalde. Zelfs toen hij werd
uitgekleed en bespot. In Jezus’
nabijheid waren mensen genezen. Hij doorzag zijn gesprekspartners, voelde hun pijn, zag

hun verlangen. Mensen gaven
hun leven een totaal andere
wending. Ze zagen in dat ze
op een dood spoor liepen.
Ze volgden Jezus omdat hij
waarheid sprak. Hij leefde die
waarheid, zelfs toen hij stierf.
Daarom moest zijn herinnering levend blijven. Zo iemand
die uit God geboren was, moest
wel op een bijzondere wijze ter
wereld zijn gekomen. Zo komen we aan ons kerstverhaal.

Onlangs liep ik even binnen bij
“Wording”, het inloophuis in
Hilversum.
Bij mijn vertrek gaf een onbekende bezoeker mij enkele
stukjes gekleurd glas, ”niet een
hele regenboog, maar wel een
stuk” zei hij en wenste me
een goede dag toe. Hoop op
beter in tijde van crisis heeft te
maken met oog hebben voor
het onverwachte dat ons toevalt.
Hoop houden dat er voor ieder
mens plaats en aandacht zal zijn
in deze wereld, dat ieder mens
er toe doet omdat ieder een
goddelijke vonk in zich draagt.
Als God het met ons uithoudt
dat vraagt het van ons rui
hartig te zijn in de omgang
met onze medemensen.
De stukjes gekleurd glas kleurden mijn dag anders, vrolijker.

Is niet de regenboog een teken van hoop,elke keer wanneer deze in de wolken staat?
‘Waarom doen we dit niet
makkelijker en vaker’ vroeg ik
me af,’ de dag van een ander
mens kleur geven en verlichten’. Juist deze mens misschien zonder huis of thuis laat
mij zien hoe eenvoudig het is.
Het vraagt durf, aandacht en
vertrouwen. Hij sprak me
zomaar aan zonder me te kennen en gaf iets van zichzelf weg.

Ondertussen maken wij mensen
vele crises mee: (inter)nationaal en op het persoonlijke
vlak. Dat is heel pijnlijk en afschuwelijk. Ik weet niet waarom
dit zo moet zijn. Ik geloof: wij
zijn geroepen om elkaar bij te
staan en elkaars pijn te helpen
verlichten. Een crisis laat ons,
naast het leed dat er is, vaak
ook zien waar het op aankomt,
wat goed is en wat niet goed
is. Daar zie ik de lichtpuntjes.
Onze - vaak dichtgetimmerde
- denkbeelden en leefpatronen
worden opengebroken, zodat de
hemel weer binnen kan komen.
Mensen hebben weer aandacht
De wijzen buigen zich voor het
kind, er komt ruimte voor een
nieuwe leefwijze waarin niet
de angst regeert maar de liefde.
Leven vanuit de hoop biedt

voor elkaar, oordelen minder
snel, vechten samen tegen onrecht, gaan delen van hun bezit.
Dan komt er iets in beweging ……

Ik wens een ieder toe dat zij en
hij hoop mag ontdekken, hoe
moeilijk het leven soms ook is.
ds Lia Davidse.

Kerkdiensten in de Graankorrel
rond Kerstmis 2012:

Kerstavond
maandag 24 december 19.30 u.:
Kerst-mis ’t niet! Laagdrempelige viering voor alle leeftijden
met medewerking van het koor
‘Inspiration’ en Mirjam van
Hilten, zang. Afwisselend beeldend, zingend en verhalend
wordt het kerstverhaal verteld.
Kerstmorgen
dinsdag 25 december 10.00 u.:
Kerstdienst. Voorganger: ds Lia
Davidse, met medewerking van
Johan van der Heijden, trompet.

nieuwe onverwachte mogelijkheden die je van te voren nooit
had
kunnen
bedenken.
Van harte wens ik u vanuit de
Oecumenische Streekgemeente,
waar u welkom bent ook deze
kerstperiode, een hoopvolle,
kleurrijke Kersttijd toe vol onverwachte ontmoetingen.
Corrie van Egmond, pastor Oecumenische Streekgemeente Kortenhoef.

Drie wijzen vertrouwden zich
toe aan de ster, zij gingen een
weg van hoop op een beter, ander
leven. De ster stond stil boven
de stal met kribbe in Bethlehem.
Zij vonden Jezus,in het Hebreeuws Jehosua , dat betekent “de Heer
redt, de Heer geeft toekomst”.
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Kerstnachtdienst OSG Oude Kerkje a/d Dijk in Kortenhoef
24 december, aanvang 22.00 uur
“Komt allen tezamen …..”
In het donker van de kerstnacht, gaan de deuren van het
eeuwenoude kerkje van Kortenhoef open om u te ontvangen.
Bij het warme licht van de
kaarsen in de kronen, brengt u

ook uw lichtje naar binnen om
zo het donker te verdrijven.
Zoals al vele jaren hiervoor:
Jacobine Geel neemt de liturgie
en uitleg voor haar rekening
en de sopraan Saskia Eelman
zal voor ons zingen. Op de

vleugel begeleidt Jos Smits
Saskia en ons bij het zingen van de kerstliederen.
Er zal gecollecteerd worden
voor Kinderen in de Knel en
ter bestrijding van de onkosten
van deze dienst.

Na afloop is er warme chocolademelk!

Gelukkig wordt het snel Kerst
We hebben nu genoeg over
‘kiezersbedrog’ gehoord. Wij zijn
al dat gepraat over geld en bezuinigingen intussen meer dan
moe. Wij hebben nu wel genoeg
gehoord dat de Grieken overal
de schuld van zijn, en natuurlijk
niemand van ons. We vertrouwen geen politici die ons voor
dom houden en snoeiharde
bezuinigingen invoeren onder
het mom van kwaliteitsimpuls
en prikkels tot zelfredzaamheid, goed voor u. In plaats van
te zeggen: het geld is op, we
moeten gewoon met z’n allen
inkrimpen. Ja, met z’n allen he?
Alles is een kwestie van vertrouwen, hoor je steeds. Maar
als er iets telkens weer breekt,
is het dat. Wetenschappers verzinnen hun eigen verhalen die
mensen die hun geloof kwijt
zijn geraakt door de wetenschap, zouden moeten geloven.
We zijn alle vertrouwen kwijt.
Zo voelt het aan het eind van
dit jaar. Nog even en dan vertrouw je alleen jezelf nog.
Gelukkig wordt het snel Kerst.
Want dat is het feest van Christus, feest van God, feest van
Gods liefde en compassie voor
mensen.
Maar……..kun je wel Kerstfeest
vieren als net deze week je baan
is opgezegd? Kun je Kerst vieren

als je bij de schuldsanering zit?
Kun je Kerst vieren als je bij de
voedselbank bent beland. Kun
je Kerst vieren als je als vrouw
je baan opgeeft en thuis blijft
voor de kinderen omdat het
niet meer te betalen is? Kun
je Kerst vieren als je niet meer
door de dingen heen kunt zien,
weinig of geen hoop meer hebt?

voor iedereen. Maak niet uit wie
je bent. Want Kerst kost niets.
Op Kerst is alles gratis. Energie, licht en liefde van God,
gratis! Licht dat hoop geeft.
Gelukkig, is het nu gauw kerst.
Vanuit die geloofsovertuiging
wens ik u: ‘Hoop op beter’.
Ryan Keetelaar, pastor in
Kortenhoef/’s-Graveland,
Ankeveen en
Nederhorst den Berg.

Nu moet het echt snel Kerst worden. Want dat is het feest van de
hoop, die God ons wil geven
door het Kind van Bethlehem.
Op Kerst hoef je namelijk helemaal niets te doen. Of mee
te brengen. Op Kerst komt Iemand naar ons toe. God zelf…
Jezus. Hij is het Kind van Maria.
Goed dat het weer snel Kerst
is. Want toen, toen ging de
hemel open. En God zelf kwam.
Zonder voorwaarden. Als een
kind. Hem kun je vertrouwen,
je hoop op Hem zetten.

Kerstvieringen in ‘t KAN:
Kortenhoef, H.Antonius van Padua,
24 december
19.00 uur Kinderviering
21.30 uur eucharistieviering
25 december
9.30 uur woord & communieviering
Ankeveeen, St Martinus,
24 december
22.00 uur woord & communieviering
Nederhorst den Berg,
24 december
19.00 uur gezinsviering
25 december
9.30 uur eucharistieviering
11.30 uur Kindje wiegen

En een engel riep: Ik vertel jullie groot nieuws, van God, en
die is er voor heel het volk.
Oftewel voor iedereen. Voor
de mensen van de voedselbank
en voor die mijnheer met een
loonstrookje van 111 miljoen.
En voor wie van ons al zijn vertrouwen en hoop verloor dit
jaar. Kerst is het feest van God
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Hoop op Beter

Hoop op Beter – dat is het thema
dat de redactie heeft bedacht
voor onze bijdragen aan deze
Kerstspecial. Een beetje hoop
kunnen we met zijn allen wel gebruiken! Zien we om ons heen,
dan is er eigenlijk vooral sprake
van mínder, in plaats van beter
en meer. Op allerlei terreinen
merken we dat al. Minder kansen op de arbeidsmarkt, zeker
als je al iets ouder bent (maar
in feite nog erg jong), minder
pensioen(zekerheid), minder
huizen die verkocht worden enz.

Sommigen van U zullen de gevolgen van de economische crisis
al dagelijks ondervinden. En dan
toch hopen op beter? Ja, dat kun
je natuurlijk altijd wel zeggen,
zeker als je een beetje optimistisch van aard bent. Je hoopt op
betere tijden, al lijken die voorlopig nog niet in zicht te zijn.
Wat wél nadert, dat is het Kerstfeest. Is dat even alles opzij zetten en de zorgen vergeten, om dan
in januari weer des te harder met
de realiteit geconfronteerd te
worden? Of kan Kerstmis nog

iets méér voor ons betekenen?
Iets wat langer zijn waarde behoudt, echt veel langer, tot zelfs
in eeuwigheid aan toe!?
Kerstmis – het feest waarop we
gedenken en vieren dat God
naar ons heeft omgezien en Jezus
Christus naar deze wereld heeft
gezonden. Waarom? Om ons beter te maken. Jezus is onze Heelmeester, onze Heiland en Zaligmaker. Iets om onuitsprekelijk
blij en dankbaar voor te zijn, alle
reden tot Feest. Met Kerstmis
mogen we de geboorte vieren
van het Kindje in de kribbe. De
engelen riepen het de herders in
het veld al toe: ‘Heden is voor
jullie en heel het volk de Heiland
geboren, namelijk Christus, in
Bethlehem.’ Het Evangelie, het
Goede Nieuws, in een notendop.
Weet U, God heeft deze wereld,
verloren in schuld, zó liefgehad,
dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon
gegeven heeft, opdat ieder die in
Hem gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven zal hebben.
Een Godswonder is dat, niet te
begrijpen dat de Hemelse Vader
zo met ons mensen bezig blijft
en op ons betrokken is, tot op

vandaag. En daarom mogen wij
met alles wat ons bezighoudt en
bezwaart, altijd tot Hem gaan,
thuis en in de kerk. Hij zal U
bemoedigen en sterken. Ja, we
mogen hopen op beter, en méér
nog dan dat. Want eenmaal zal
alles nieuw worden. Dan zal God
alle tranen van onze ogen afwissen, en de dood zal er niet meer
zijn, geen rouw, geen moeite. Dat
heeft God ons beloofd, daar
mogen wij op hopen, vast en zeker, omdat onze hoop verankerd
is in Jezus Christus. Alle reden
tot feest en bezinning.

vallende gemeenschapszin.
In deze dagen zingen van blijdschap dat we elkaar gevonden
hebben bij vrede en welbehagen. Dat wij samen oplopen
naar de stal van Bethlehem.
In Nederhorst den Berg gaan

we met elkaar zingen in Eén
Uur Kerstmuziek op zondag 16
december om 19.30 uur in de
Rooms-katholieke kerk. Want
daar passen we allemaal in, al
het volk van deze gemeenschap!

Gezegende Kerstmis!
Ds. J. Berkhout

25 December ‘s morgens om
half 10 kerkdienst m.m.v.
muzikaal ensemble (quintet), in de Hervormde Kerk
aan de Kortenhoefsedijk te
Kortenhoef. Voorganger is
ds. J. de Goei uit Amersfoort.

Volkskerstzang
ds. Evert-Jan van Katwijk

Als ik denk aan “Hoop op Beter”
dan komt direct dit woord bij
mij bovendrijven; Volkskerstzang. Een ontzettend traditioneel woord natuurlijk dat
we misschien wel niet meer
zouden mogen gebruiken,
maar dat ik toch koester;
volks – kerst – zang. Het hele
volk zingt met en over kerst.
En dat is niet toevallig. Zingen en muziek maken brengt
mensen bij elkaar. Iedereen kent
ongetwijfeld het indrukwekkende verhaal uit de loopgraven
van de Eerste Wereldoorlog waar
op Kerstavond de wapens zwegen en van beide kanten, Duits
en Frans/Engels eerst zachtjes en
toen steeds harder werd gezongen; Stille Nacht, Silence Night.
Het waren niet de woorden die
hen samenbrachten, ook aan
de onderhandelingstafels was
duidelijk dat men elkaar niet
verstond, maar het was de muziek. Het was de menselijke stem
die nou eens niet gebruikt werd

om bevelen te schreeuwen, punten te scoren en gelijk te halen,
maar om in klank en melodie
een brug te slaan naar anderen.
Mijn Hoop op Beter heeft daar
alles mee te maken; dat tussen de botsende belangen, de
ongelijke
koopkrachtplaatjes
en de draaiende belastingschijven bij elkaar kunnen blijven horen en vinden. Net als
toen, toen het écht oorlog was en
de argumenten dodelijk waren.
Dat wij ook nu onze stem verheffen door te zingen. Geen
geschreeuwde
spreekkoren
van onvermogen, geen eindeloze debatten over meer of
minder procenten maar zingen.
Hierbij een ongevraagd advies aan allen die vergaderingen
moeten
voorzitten, begin met samen zingen!
Misschien is er onder de lezeressen zelfs wel één die haar
invloed wat dat betreft tot in
onze regering en volksvertegenwoordiging kan aanwenden.
Zingen met elkaar tégen de
versplintering; tégen de uiteen22

Activiteiten van de Protestantse gemeente
van Nederhorst den Berg in de weken
rondom het Kerstfeest.
(ook in oecumenisch verband)
zondag 9 december

10.00 uur

Willibrordkerk
Kerkstraat 32

Dienst voor Zending, Werelddiakonaat en
Ontwikkelingsamenwerking (ZWO) t.b.v.
waterputten voor Boukou in Burkina Faso

zondag 16 december

10.00 uur

Willibrordkerk
Kerkstraat 32

Dienst op derde Adventszondag over omkeer
en verandering met Johannes de Doper en
de profeet Maleachi

zondag 16 december

19.30 uur

OLVHkerk
Dammerweg 6

Eén Uur Kerstmuziek, Volkskerstzang met
m.m.v. diverse koren musici en muziekvereniging Crescendo

maandag 17 december

14.00 uur

De Bergplaats
Kerkstraat 7

Oecumenisch kerstviering van de samenwerkende ouderenbonden en de kerken

woensdag 19 december

11.00 uur

Grote zaal van De Kuijer Oecumenische kerstviering met voorgangers
uit de liturgiegroep en ds. Evert-Jan van
Katwijk

donderdag 20 december

11.00 uur

Horstwaarde

Eén Uur kerstzang voor en door de bewoners
van Horstwaarde

zondag 23 december

10.00 uur

Willibrordkerk
Kerkstraat 32

Avondmaalsdienst op vierde Adventszondag
over omkeer en verandering met Maria en
Elisabeth en de profeet Micha

maandag 24 december

19.00 uur

Willibrordkerk
Kerkstraat 32

Kinderkerstfeest met een Kerstmusical en
samen zingen

maandag 24 december

22.00 uur

Willibrordkerk
Kerkstraat 32

maandag 31 december
dinsdag 25 december

Kerstnachtdienst m.m.v. de Willibrordcantorij o.l.v. Peter den Ouden, Hugo en Nicolien
de Graaff. Glühwein en Kerstbrood na afloop.

10.00 uur

Willibrordkerk
Kerkstraat 32

Kerstmorgendienst voor jong en oud

vrijdag 28 december t/m

9.00-18.00 u. De Bergplaats
Kerkstraat 7

maandag 31 december

19.00 uur

Willibrordkerk
Kerkstraat 32

Oudejaarsviering met voorgangers uit de
liturgiegroep en ds. Evert-Jan van Katwijk

zondag 6 januari

10.00 uur

Willibrordkerk
Kerkstraat 32

Dienst op de eerste zondag van Epifanie
met Nieuwjaarsbegroeting
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Oliebollenactie (niet op zondag)

voorjaar 2012
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Wilt u een artikel, een advertorial en/of een
advertentie plaatsen, of wilt u informatie
dan kunt u contact opnemen met Karin Vernooij
Telefoon: 0294-256200 of e-mail: karin@dunnebier.nl
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+HHIWXPHHULQWHUHVVHLQHHQ
GLQHUEUXQFKRIHHQEXIIHWYRRU
XZJH]HOVFKDS"
,QRQ]HVIHHUYROOHEUDVVHULHRI
RQ]HJH]HOOLJH
SDQQHQNRHNHQUHVWDXUDQWPHW
N N
GDDUELMVSHHOSDUDGLMVRQWYDQJHQ
ZLMXHQXZJDVWHQ]RDOVXGDW
ZHQVW
9UDDJQDDUGHPRJHOLMNKHGHQ

¼ SS

%UDVVHULH+HW6SLHJKHOKX\V
'DPPHUZHJ
*0
1HGHUKRUVW GHQ%HUJ

ZZZVSLHJKHOKX\VQO

:LMOXLVWHUHQJUDDJQDDUXZ
VSHFLILHNHZHQVHQ

Wij wensen u briljante feestdagen!

