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NEDERHORST DEN BERG-  Er mogen 

geen 12 seniorenwoningen gebouwd 

worden op het paardenweitje aan het 

Ankeveensepad in Nederhorst den 

Berg. De actiegroep tegen de bouw 

vond dat je ‘zuinig moet zijn op dit 

kwetsbare natuurgebied’. Wie er nu 

rondkijkt, ziet een verwoest terrein, 

met hoge bergen zand, stapels ste-

nen, diepe modderkuilen, een tijde-

lijke brug over het weiland en een 

aangetast wegdek. Niets lijkt meer 

op die kostbare natuur.

Door: Herman Stuijver

De aannemer van de wegwerkzaam-

heden in het centrum van Nederhorst 

gebruikt het Ankeveensepad als op-

slagruimte voor diverse soorten zand. 

Er is zelfs vervuilde grond gestort 

(inmiddels weg), maar de bergen en 

kuilen maken een trieste indruk. Piet 

Ambachtsheer, die namens de oude-

renbonden, zijn best heeft gedaan om 

dit project te realiseren, is diep teleur-

gesteld. “Niemand hoor je hierover. Er 

worden geen vragen gesteld. Dit is toch 

om cynisch van te worden. Hoe mooi 

was dit natuurgebied, riep iedereen. 

Waar blijven die proteststemmers, nu 

het zo’n puinhoop is geworden? Het is 

gewoon verwoest.” Piet is ervan over-

tuigd dat deze plek nu totaal geen na-

tuurwaarde meer heeft. “Zelfs als de 

grond wordt opgeknapt en er nieuw 

gras wordt ingezaaid, is het naar de 

knoppen.” 

Te duur

Officieel is het woningbouwproject 

Ankeveensepad nog niet van de baan. 

Uitstel maar geen afstel. De geza-

menlijke ouderenbonden hebben een 

nieuw voorstel gedaan om tegemoet 

te komen aan de financiële risico’s die 

wethouder Van Henten noopte om het 

plan ‘nu’ stil te leggen. Het bouwplan 

zou te duur worden, omdat het verleg-

gen van het riool en vernieuwen van 

de weg 325.000 euro kan kosten. Na 

samenspraak met woningcorporatie 

Gooi en Omstreken willen de bonden 

dat het Ankeveensepad tijdelijk wordt 

hersteld en dat riolering e.d. naast de 

weg komen in plaats van eronder. Dan 

kan die 3,25 ton over langere termijn 

worden uitgesmeerd. Bovendien wil 

de woningbouwvereniging financieel 

bijschieten door voor € 70.000 een stuk 

grond aan te kopen. 

Dat er openlijk wordt gesproken van 

27.000 per woning i.v.m. de wegaan-

passing zint Piet ook niet. “Belachelijk” 

reageert Ambachtsheer “sinds wanneer 

worden infrastructurele kosten om-

geslagen naar nieuwe woningbouw. Is 

dat een nieuwe opzet, bij alle woning-

bouwplannen. Het heeft toch niets met 

elkaar te maken.”

Wethouder reageert

Dat Piet Ambachtsheer het cynisch 

vindt dat de bouwgrond totaal omge-

ploegd is en dat de ‘natuur’ dus blijk-

baar nu niet meer belangrijk is, begrijpt 

Betske van Henten. “Het stuk had de 

bestemming ‘natuur’, maar voor mij 

was het niet meer dan een schapenwei-

tje. Ik had ook niet zo’n hoge pet van de 

natuurwaarde. Dus ik snap zijn teleur-

stelling.” Ze voegt er direct aan toe dat 

de reden om het bouwproject tijdelijk 

te stoppen, niet de natuur is. Het ging 

om het financiële risico. De brief van 

de ouderenbonden kent ze. Of Wijde-

meren er iets mee kan, is onbekend. “Je 

weet hoe druk we zijn, het is nog in onder-

zoek.” 

Aantrekkelijk

Ambachtsheer verhaalt nog eens dat er alles 

is gedaan om dit aantrekkelijke plan van de 

grond te krijgen. Het gaat om sociale wo-

ningbouw, goedgekeurd door de provincie, 

de noodzaak is aangetoond. Stedenbouw-

kundig degelijk voorbereid en aangepast, 

flora en fauna tot in details onderzocht, 

wat wil je nog meer. Ouderen dichtbij het 

centrum, goede bereikbaarheid en rustige 

omgeving waren de pluspunten. Bovendien 

zou de doorstroming op gang worden ge-

bracht. Hij meent dat de aanwonenden met 

de feiten hebben gemanipuleerd en dat ze 

op die manier de lokale politiek gijzelen. 

“Het bouwplan tast de natuur niet aan. Kijk 

wat er nu is gebeurd op diezelfde plek. Nie-

mand zegt er wat van” zegt een boze Am-

bachtsheer.

Gebiedsakkoord

‘Natuur’ Ankeveensepad is nu 
een puinhoop

De Lokale Partij heeft zich vorige 

week ingeschreven voor de ge-

meenteraadsverkiezingen in maart 

2018. De afgelopen jaren is de inzet 

van Gert Zagt en Alette Zandbergen, 

de huidige raadsleden van De Lokale 

Partij, niet onopgemerkt gebleven. 

Zij zetten hun tanden in dossiers. 

Tomeloze energie, betrokkenheid en 

gaan voor inhoud vormen het visite-

kaartje volgens bestuursvoor-

zitter Emile Bakker. In Wij-

demeren is duidelijk vraag 

naar een partij die luistert 

naar inwoners, helder com-

municeert en beslissingen 

onderbouwt met goede argu-

menten en kennis van zaken. 

De Lokale Partij geeft graag 

gehoor aan deze behoefte.

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

Het Weekblad Wijdemeren 

van woensdag 27 december 

(week 52) zal i.v.m Kerst 

niet verschijnen!

Het eerste Weekblad Wijdemeren
 in 2018 zal verschijnen op 

donderdag 4 januari
i.p.v. woensdag 3 januari

De Lokale Partij doet mee
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 17 dec.:  09.30 uur: E. Kaak.
◗ St. Martinus     
 Wo. 13 dec.:  19.00 uur: W. Balk,
 Za. 16 dec.: 19.00 uur: J. Dremé.
◗ OLV Hemelvaart 
 Do. 14 dec.: 09.30 uur: W.Balk,
 Zo. 17 dec.: 09.30 uur: W. Balk.

Verzorgingshuizen 
◗ De Kuijer 
 Wo. 20 dec:  11.00 uur:  
 Ds. E.J. van Katwijk  en Liturgiegroep

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 17 dec.: 10.00 uur: 
 Ds. E.J. van Katwijk,
◗ De Graankorrel   
 Zo. 17 dec.:  10.00 uur:  
 Ds. J. Ridderbos.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 17 dec.: 10.00 uur:  
 Ds. G.A. Kansen.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 17 dec.:  09.30 uur:  
 Ds. E.E. Bouter.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 17 dec.:  11.00 uur:
 Greteke de Vries.

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 17 dec.: 10.00 uur:  P. Stolk
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 3 dec.:  12.00 uur: 
 Ds. E.J. Hempenius

Adverteren: www.weekbladwijdemeren.nl

WANNEER TIJD WAT WAAR
do. 14 dec. 13.30 u. Kerstmatinee voor ouderen Antoniusschool, Kortenhoef

do. 14 dec. 20.00 u. Kerstconcert koor Fun4All  Antoniuskerk, Kortenhoef

do. 14 dec. 20.15 u. Humoristisch relatiedrama ‘Doek’ Oude Kerkje, Kortenhoef

vr. 15 dec. 15.00 u. Kerstfeest voor allen Bergplaats, NdB.

vr. 15 dec. 20.15 u. Kerstconcert Vriendschapskring Dillewijn, Ankeveen

vr. 15 dec. 20.15 u. Concert Amstel Strijkers Ensemble Oude Kerkje, Kortenhoef

za. 16 dec. 11.00 u. A Christmas Carol Kerstmarkt Centrum NdB.

za. 16 dec. 14.00 u. Ontdek de Buitenplaatsen Bez.Centrum NM,’s-Grav.

za 16 dec 19.30 u.    Kerstzangdienst met Amicitia Herv. Kerk K’hoef

za. 16 dec. 19.30 u. Winterwandeling  Bez.Centrum NM,’s-Grav.

za. 16 dec. 20.00 u. Duivententoonstelling ‘Schoonste’ Plassenjagers, Kwakel, K’hoef

za. 16 dec. 20.15 u. Optreden The Bluebettes Dillewijn, Ankeveen

za. 16 dec.  20.30 u. Kerst klaverjassen en biljarten   Het Wapen van Ankeveen

zo. 17 dec. 11.00 u. Gezellige kerst met boswachter Bez.Centrum NM,’s-Grav.

zo. 17 dec. 11.00 u. Duivententoonstelling ‘Schoonste’ Plassenjagers, Kwakel, K’hoef

zo. 17 dec. 10/14 u. Ontdek Marten en Oopjen (schilderij) Schaep en Burgh, ’s-Grav.

zo. 17 dec. 15.30 u. Dostojevski Kwartet Jagthuis,Middenwg.88, NdB.

zo. 17 dec. 19.30 u. Kerstsamenzang r.k. OLV- kerk, NdB.

wo. 20 dec. 10.00 u. Themaochtend ‘Nedl. in Parijs’ Tjalk 41, Loosdrecht

do. 21 dec. 14.00 u. Inloopspreekuur Kon. Visio Tjalk 41, Loosdrecht

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

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

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

Activiteiten agenda

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen

M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66

W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam, Hoflaan 1 035 - 656 16 16

C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19 035 - 656 47 62

L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96

J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03 (spoed: 254862)

Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/vanBaarda) 0294 - 25 18 54

Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15

Huisartsenpost avond, nacht en weekend 0900-93 59

Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 

Tandartspraktijk Vonk 035 - 656 91 28

B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56

Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14

Tandartscentrale 0900-15 15

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10

 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 

Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts:

A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294-253519

Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136

Annemarie 0294 - 25 58 38

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:

Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50

Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com

Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95

Versa Welzijn  035 - 623 11 00

Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50

Klusjesteam Kortenhoef  035 - 6561860

Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001

Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767

Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 6565073

Kinderopvang:

KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 6004750

Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965

Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785

In de Heksenketel 035 - 5338982

Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260

Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035

Eigen&Wijzer BSO Ankeveen & PSZ/PO Knuttegrut 06 - 22301476

PSZ de Gruthut 0294 - 252359

Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343

Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949

Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:

Warinschool 0294 - 251351

Mr. Kremerschool 0294 - 251522

Jozefschool 0294 - 253336

Curtevenneschool 035 - 6561019

De Regenboog 035 - 6560408

Joseph Lokinschool 035 - 6561370

St.-Antoniusschool  035 - 6561067

Gemeente 

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035

Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844

Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht

Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl

Wijkagent Dennis v. Giessen (N.d.B.) dennis.van.giessen@politie.nl

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066

Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507

Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

Vanaf 13 december zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
TV Magazine met o.a.: De Dikke Muis en Wereldlichtjesdag; Regio-
Hub gaat over de rookvrije kantine; In In Derde Termijn aandacht 
voor: Gewoon Gooise Meren stopt; winkels centrum Bussum en 
manifest tegen alcoholgebruik schooljeugd. GooiTV is te zien bij 
o.a. Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Programma GooiTV

TANDARTSPRAKTIJK BART VAN EYNATTEN
is i.v.m. de feestdagen afwezig van 25 t/m 29 december 2017. 

Uitsluitend voor spoedgevallen tijdens deze periode is 

waarneming geregeld via nummer 0900-1515
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Politiek DOOR: HERMAN STUIJVER

WIJDEMEREN- Het was volle bak 

bij watersportvereniging De Vrij-

buiter vorige week woensdag. 

Maar liefst 21 partijen waren aan-

wezig bij de ondertekening van 

het Gebiedsakkoord Oostelijke 

Vechtplassen. Een vlot geregisseer-

de bijeenkomst met veel sprekers, 

een puzzel, een lied en een toast. 

De dames en heren bestuurders zet-

ten hun handtekening onder een do-

cument waarin de recreatieve routes, 

dagrecreatie, openbare ruimte, be-

vaarbaarheid, diepgang, legakkers, 

bereikbaarheid, vaarverbindingen, 

natuurwaarden en ecologie op en 

rond de Loosdrechtse plassen worden 

verbeterd. Daarvoor is 77 miljoen be-

schikbaar in de komende 10 jaar. Een 

en ander is vastgelegd in pagina’s vol 

overwegingen, reglementen, doelstel-

lingen, financiële tabellen, kaarten en 

een Uitvoeringsprogramma.

Gedeputeerde Cees Loggen van de 

provincie Noord-Holland die ver-

reweg de grootste financier is, zei dat 

het niet ging om ‘een kleurtje op het 

behang’. Nee, wat men wil bereiken 

is ‘een stevige verbouwing’. Waarbij 

hij de aanpak van de bagger als eerste 

noemde, gevolgd door een oppepper 

van de recreatiesector die over het al-

gemeen al jaren stil staat in Loosdrecht. 

Daarna mochten alle participanten een 

duit in de ‘catchbox’ doen. Wethouder 

Jan-Jaap de Kloet was dat blij dat de 

meeste plannen gaan om Wijdeme-

ren. Namens het Platform Recreatie 

en Toerisme zei Peter Op de Beek dat 

zijn club de ‘aanstichter’ was van de 

plannenmakerij. Uit de mond van het 

Watersportverbond kwam het compli-

ment dat de Loosdrechtse plassen ‘de 

kraamkamer is van alle watersport’. De 

vertegenwoordigers van LTO (boeren) 

en Natuurmonumenten benadrukten 

dat er weliswaar spanning zat tussen 

landbouw en natuur, maar dat het stre-

ven was om er samen uit te komen. Die 

optimistische toon was bij vrijwel ie-

dereen waar te nemen. De Hilversum-

se wethouder Van Vroonhoven hoopte 

dat haar zoons weer wilden terugkeren 

naar de plassen als je niet meer tot je 

knieën wegzakt. Waterschap- bestuur-

der Pieter Kruiswijk schetste een hoe-

veelheid zweefslib die bijna stadion 

de Arena zou kunnen vullen. De Kie-

vitsbuurten en de Belangenvereniging 

Loosdrechtse Plassen wezen op het sa-

menwerken van overheden met private 

verenigingen. Waar Waternet pakweg 

25 jaar geleden ‘Njet’ zou zeggen tegen 

een vaarverbinding over de Loender-

Feestje rond ondertekening Gebiedsakkoord

Wietske Heeg gestart 
als gemeentesecretaris 

veense plas was er nu overleg mogelijk, zei 

de heer Yedema. Na de 21 meldde Peter 

Busch van de Werkgroep Behoud Loen-

derveense Plas zich onofficieel aan als 22e 

partij die mee wil denken over het Gebieds-

akkoord. 

Vervolgens mochten de bestuurderen zich 

een weg banen naar een bord waar 21 

puzzelstukken in elkaar pasten. Na enig 

schuif- en trekwerk ontstond er een fraaie 

impressie met het ideaalbeeld. Tussendoor 

hadden de aanwezigen al meegedacht over 

een icoon dat de Oostelijke Vechtplassen 

zou kunnen bepalen. Een uitkijktoren op 

de Veendijk, een Oerr natuureiland op de 

eerste plas of een fietspad over de steigers, 

waren een paar wilde ideeën. Ab Krook, 

oer-Loosdrechter, greep terug op het ver-

leden en zou graag een metershoog stand-

beeld van De Turfsteker willen. Zangeres 

Sophie van Hoytema sloot het officiële 

deel af met een heel lang lied, in wisselend 

tempo, waarin alle 22 partijen nog eens de 

revue passeerden. Een knappe creatieve bij-

drage. Daarna was het tijd voor de borrel. 

Jan-Jaap de Kloet past zijn puzzelstuk 

in het toekomstbeeld

WIJDEMEREN- Vorige week is 

Wietske Heeg (49) gestart als ge-

meentesecretaris van Wijdemeren. 

Ze heeft veel zin in haar nieuwe func-

tie: “Afgelopen jaar heb ik gewerkt aan 

een plan voor het versterken van de or-

ganisatie. Als gemeentesecretaris lever 

ik de komende jaren graag m’n bijdrage 

aan de realisatie ervan, al dan niet in 

samenwerking met andere gemeenten. 

Het is daarbij belangrijk dat de dienst-

verlening aan de inwoners van Wijde-

meren op peil blijft of verbetert.”

 De ambtelijke organisatie van Wijde-

meren bestaat sinds 1 december uit 

vijftien teams, twee directeuren en een 

gemeentesecretaris. Met deze organisa-

tieaanpassing is de eerste stap 

in het versterken van de amb-

telijke organisatie gezet. Het 

plan van aanpak voor de orga-

nisatieontwikkeling loopt door 

tot en met 2019 en zal zich ver-

der richten op het ontwikkelen 

van medewerkers en manage-

ment, het optimaliseren van de 

werkprocessen, het versnellen 

van de invoering van het zaak-

gericht werken, het verbeteren van de 

informatisering, het financieel beheer 

en de huisvesting. 

 

Juridische achtergrond

Wietske Heeg werkt sinds 2011 bij Wij-

demeren als afdelingshoofd Dienst-

verlening en sinds januari 2015 als 

afdelingshoofd Sociaal Domein. Ze 

werkte eerder als jurist en als directeur 

bedrijfsvoering bij Het Juridisch Lo-

ket.  De nieuwe gemeentesecretaris van 

Wijdemeren woont in Mijdrecht, is ge-

trouwd en heeft twee kinderen.

‘s- GRAVELAND- Op donderdag 7 

december kregen 21 starters en 21 

doorstromers de sleutel van hun 

nieuwe appartement in de Oranjerie 

in ’s-Graveland.  

Woningcorporatie Gooi en Omstre-

ken bouwde in de afgelopen periode 

aan het Noordereinde 42 betaalbare 

en energiezuinige twee- en driekame-

rappartementen voor één- en twee-

persoonshuishoudens.  

Starters en doorstromers uit Anke-

veen, ’s-Graveland en Kortenhoef 

kregen voorrang bij de toewijzing van 

de sociale huurwoningen. Wethouder 

Betske van Henten: “Ik ben erg blij 

dat het gelukt is om 21 starters uit ’s-

Graveland, Kortenhoef en Ankeveen 

een mooie woning op deze prachtige 

plek in onze gemeente te geven. Ook 

alle doorstromers komen uit Wijde-

meren. In de 21 vrijgekomen wonin-

gen hopen we binnenkort jongeren en 

jonge gezinnen te kunnen huisvesten. 

Zo zorgen we voor beweging in dit 

segment van de woningmarkt en be-

vorderen we de leefbaarheid van onze 

kernen.” 

 

Woningnet 

De woningen die vrijkomen worden 

de komende tijd door de woningcor-

poraties aangeboden via Woningnet. 

Inschrijving bij Woningnet Gooi en 

Vechtstreek is noodzakelijk om op 

deze woningen te kunnen reageren.  

Toewijzing Oranjerie 
zorgt voor doorstroming 

Oliebollen van All Directions!
ANKEVEEN- De lekkerste oliebollen 

voor een lage prijs zijn natuurlijk van 

het koor All Directions uit Ankeveen. 

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

len kan door een mail te sturen naar 

k.griffioen@planet.nl ( vermeld naam, 

adres, telefoonnummer en het aantal 

oliebollen) of een briefje in de brieven-

bus van Rianne Kemphorst, Stichts End 

20a, Ankeveen.

Op zaterdag 30 december kunt u uw be-

stelling ophalen op het kerkplein aan het 

Stichts End in Ankeveen, tussen 9.00 en 

12.00 uur. Op Oudejaarsdag (zondag 31 

december) bezorgen wij versgebakken 

oliebollen gratis bij u thuis.
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www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

De Triboulet: voor al uw gou-

den en zilveren sieraden. Geo-

pend van wo t/m za van 11.00-

16.30 uur. Middenweg 94 Ned. 

den Berg. Tel. 0294-252375

Tandprothetische praktijk 
Weesp Kunstgebitten en repara-

ties klaar terwijl u wacht (ind. mo-

gelijk). E. du Perronstraat 38, 1382 

SZ Weesp. Tel. 0294-418722

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623

 

Div. bedrijfs/opslag ruimtes 
te huur Vanaf 30 m2 t/m 90 

m2 Ind. Terrein “De slenk” 

Telnr: 035-656 3517 Frans@

verhuizers.nl

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 

Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.

www.abfaasverhuizingen.nl

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

Te Huur Wijdemeren
Prachtige bedrijfsunits

(2017) van 125, 187 en 312 m2

1e klas kantoren in ‘s-Graveland:

28 m2, 42 m2, 52 m2, 60 m2, 

100 m2, 185 m2. Info:

De Witte Raaf makelaars 

035-656 2624

 

 RIEKO
VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer, re-

paratie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, @: 

info@harrit.eu

Cito Transport: Lev: zand, 

grond, grind, ook in bigbags 

leverbaar. Gemalen veen-

grond, menggranulaat, com-

post, boomschors, gebakken 

stenen/betonklinkers. Mid-
denweg 106, Ned. Den Berg. 
0294-251451.

Wij hebben op vrijdag van 
10.00 tot 12.00 uur en 13.30 
tot 15.30 uur haak- en brei 
inloop.  Wij hebben hierin 

groot assortiment boeken en 

maken er gezellige uurtjes van. 

Hobbykelder, Laarderweg 28, 

Bussum

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

MET NAALD EN DRAAD
Voor al uw gordijnen en 

vouwgordijnen.  Ruime keuze 

aan mooie stoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen

06 51997751 / 035 6562959.

Helmut Smits voor al uw tuin-

aanleg/onderhoud, snoeiwerk

en (sier)bestrating.

Tel. 0294-254598.

Te koop ovengedroogd 
berken hout.

Per krat gestapeld 1 m3 € 120,-
Bezorging ’t Gooi € 20,-

06-2266 4828
LLF@live.nl

 

Uw voeten verdienen ook
in de winter aandacht!

VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op

www.voetzorgreehorst.nl

Wimper extensions/lashes 
Nw Walden, Nederh d Berg 

WefitYou 06-53534242 

Stivas gedipl. Specialist

Kwekerij Krijn Spaan
Kortenhoefsedijk 171
Kerstbomen in diverse

soorten en maten e.d.

Gezocht DE en Perla punten

Doel sterilisatie project

Roemenie. Middenweg 138 

Nederhorst den berg. 

De ENERKI Cadeaubon? 
Een origineel en persoon-

lijk kerstgeschenk.

Verkrijgbaar in mooie

verrassing giftbox op de 

Kerstmarkt 06-51360992

Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl, 

inclusief de betaling daarvan. Aanleveren tot maandag 12.00 u voor verschijning. 

Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel.  
Wijdemeertjes

Sleutel
Service

Kort nieuws

Binnenkort in City of Wesopa: 

do. 14 dec. film, vr. 15 dec. to-

neel, zo. 17 dec. theater/jeugd, 

ma. 18 dec. toneel, do. 21 dec. 

film, vr. 22 dec. cabaret try out.

Info: www.wesopa.nl

Iedere vrijdag gratis inloop-

spreekuur van Versa Welzijn op 

de Lindelaan 98, Loosdrecht. 

Van 09.30 – 11.00 uur. Voor 

vragen over (financiële) admi-

nistratie en beantwoord en (di-

gitale) formulieren.

 ‘t Wijdehuis, een ontmoe-

tingsplek voor iedereen die een 

steuntje in de rug nodig heeft 

om iets te ondernemen. Op 

ma.- en do.middag van 12.30 – 

16.30 (incl lunch + koffie/thee, 

kosten €5,00). Wilt u meer we-

ten of zich aanmelden: Herma 

Kleve, Versa Welzijn, hkleve@

versawelzijn.nl of 035- 6231100

Zingen? Dat kan bij het Ge-

mengd Koor Wijdemeren. Zij 

repeteren elke woensdagavond 

van 8-10 uur in de Bergplaats, 

Kerkstraat 7, Ned. den Berg. U 

bent van harte welkom!

Elke donderdagavond klaver-

jassen in ’t Achterom (achter 

r.k. kerk aan de Kerklaan in 

Kortenhoef). Tussen 21 sept. en 

26 april, aanvang 20 uur. Com-

petitie of gewoon gezellig. 

Zondag open
van 13.00 - 17.00 uur in 

november en decemberBij  Blokker Meenthof Kortenhoef

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. 

Kopij sturen aan:

redactie@dunnebier.nl
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Natuur

WIJDEMEREN - Urenlang varen over 

de Vecht langs de karakteristieke le-

gakkers en rietvelden. Zwemmen en 

zonnebaden op een van de eilanden 

en voldaan terugkeren naar de va-

kantiebungalow. Of toch keihard te-

gen de wind in fietsen over de dijk of 

dat verfrissende drankje op het ter-

ras? Wat is het eerste waar de gebrui-

kers van de Oostelijke Vechtplassen, 

het vrijetijdslandschap Loosdrechtse 

Plassen aan denken? Wat maakt dít 

gebied Iconisch? De Stichting Icoon 

Oostelijke Vechtplassen daagt ar-

chitecten, ondernemers, studenten 

en iedereen met een boot of (recre-

atie)woning in het gebied uit om 

op zoek te gaan naar een nieuw 

icoon. Hét icoon van de Oostelijke 

Vechtplassen. 

Denk groots tijdens deze ideeënprijs-

vraag. Ontwerp een eiland, een beeld, 

misschien een proces of evenement 

voor de Loosdrechtse Plassen of de 

Wijde Blik. Pak de omgeving als lei-

draad. Wat is de identiteit van het ge-

bied? Wat missen deze prachtige plas-

sen nog of wat brengt het allemaal 

tezamen? En hoe kan het een belang-

rijke bijdrage leveren aan de duurzame 

ontwikkeling van de omgeving? Kort-

om, ontwerp het unieke selling point 

van het gebied waarbij natuur, cultuur 

en recreatie samenkomen.  

Drie categorieën 

De ingezonden ideeën worden ver-

deeld onder drie categorieën: De eerste 

groep omvat professionals en profes-

sionele organisaties. De tweede: alle 

burgers van de gemeente Wijdemeren, 

Stichtse Vecht of Hilversum. Leden van 

een plaatselijke watersportvereniging, 

ligplaatshouders van de Loosdrechtse 

Plassen en gebruikers van een (recre-

atie)woning op of direct langs de Loos-

drechtse Plassen. En tot slot leerlingen 

en studenten tot en met bachelorni-

veau. 

Vier prijzen 

Op de website staat meer informatie 

over het ontwerpgebied, het reglement 

met onder andere de voorwaarden 

om deel te nemen en de toetsingscri-

teria. Een vakkundige jury beoordeelt 

de inzendingen door middel van een 

aantal richtlijnen, zoals originaliteit en 

uitvoerbaarheid. Per groep is een prijs 

beschikbaar. Voor de eerste categorie € 

5.000, € 1.500 voor de tweede en € 500 

voor het beste idee van de leerlingen en 

studenten. Alle ontwerpen die door de 

jury worden geselecteerd, worden ten-

Icoon gezocht voor Oostelijke Vechtplassen

toongesteld in het voorjaar van 2018. Be-

zoekers van de tentoonstelling kiezen daar 

gezamenlijk de publieksprijs.   

Op maandag 15 januari wordt een spran-

kelende informatiedag georganiseerd. De 

stichting zal tijdens deze dag uitvoerig het 

proces bespreken. En dit is het uitgelezen 

moment om het gebied beter te observeren 

en alle brandende vragen te stellen.   

Opborrelende ideeën? Vraag het informa-

tiepakket aan, laat de creativiteit stromen 

en stuur het ontwerp in voor 28 februari 

2018: www.icoonoostelijkevechtplassen.nl

WIJDEMEREN - De stichting Muziek-

educatie Wijdemeren blijft zich ac-

tief inzetten voor goed muziekon-

derwijs op alle basisscholen. Op de 

Regenboog in Kortenhoef kregen de 

leerlingen van 2 groepen hun twee-

de les van Jeanne Marie Veldboer en 

Titus Koster. Dat was genieten.

Door: Herman Stuijver

Heel rustig luisteren de 27 leerlingen 

naar de inleiding van Jeanne Marie. Ze 

weten nog goed hoe het zat met de rit-

mes van de hele tot de achtste tel, uitge-

beeld met de bekende tekens. Vandaag 

is het tijd voor de melodie. Dat is geen 

‘soort refrein’ zoals een jongetje ver-

moedt. Als Titus op z’n klarinet alleen 

iets speelt op het ritme, kun je haast 

niet horen hoe het liedje gaat. Met de 

muzieknoten A-B-E-G-F-C die je op 

allerlei manieren kunt husselen krijg je 

wel een fraaie melodie. Al snel neuriën 

de kinderen de toonladder mee. Een 

compositie van Camille Saint Saens 

(1835-1921) blijkt een duidelijk voor-

beeld om muzieknoten uit te leggen. 

De kinderen luisteren geconcentreerd 

met ogen dicht naar ‘Aquarium’. Het 

doet de een denken aan zijn overleden 

opa en de ander aan ‘onderwater’. 

Dat is een schot in de roos, gezien de 

titel van het werkje. Violen, piano en 

harp worden ondersteund door een 

kleurrijk onderwaterfilmpje. En zelfs 

bij de derde keer als Jeanne Marie de 

zes pagina’s van de partituur op het 

scherm laat passeren, blijft de aandacht 

goed. 

Dan komen de kinderen zelf in actie. 

Ieder krijgt een zogenaamde Boom 

Whacker. Dat zijn flexibele kunststof-

buizen in diverse kleuren. Die komen 

overeen met de witte toetsen van een 

piano. De kinderen bewegen de bui-

zen ritmisch op hun hand, waardoor 

je verschillende noten hoort. De kin-

deren zijn er gek op. Titus speelt de 

Afwisselende muziekles op basisschool

WIJDEMEREN - Senioren, chauffeurs 

met rijbewijs C/D/E en overige auto-

mobilisten die voor verlenging van 

hun rijbewijsmoeten worden ge-

keurd, kunnen hiervoor terecht op 

het spreekuur op vrijdag 15 decem-

ber in het gemeentehuis, Rading 1. 

Schikt de datum u niet, dan zijn er an-

dere mogelijkheden elders in de regio.

Tarief: € 35,00 voor de B/E keuring en 

€ 52,50 voor chauffeurs met rijbewijs 

C/D/E.  Voor informatie en een af-

spraak belt u tijdens kantooruren naar 

het landelijke afsprakenbureau van 

Regelzorg Rijbewijskeuringen: ?088 

-23 23 300. Zelf een datum plannen 

kan via www.regelzorg.nl. Geadviseerd 

wordt om ten minste 4 maanden voor 

het verlopen van de geldigheid van het 

rijbewijs een afspraak te maken voor 

een keuring. Veel gemeenten verstrek-

ken geen keuringsformulieren (Eigen 

Verklaring met Geneeskundig Verslag) 

meer en verwijzen naar het CBR. De 

Eigen Verklaring is echter ook verkrijg-

baar bij Regelzorg en kost € 41,00.  ?

Regelzorg verlengt rijbewijzen

Black House Blues, op het scherm zie je de 

instrumenten die corresponderen met een 

gekleurde buis. Als je op tijd, aangegeven 

door Jeanne Marie, meeslaat, krijg je een 

fantastische song. Melodie en ritme passen 

nu goed bij elkaar. Het klinkt prima en de 

klas is enthousiast. Zo is modern muziek-

onderwijs leuk en leerzaam. De volgende 

keer mogen de kinderen een muziekinstru-

ment kiezen waarop ze thuis en op school 

gaan oefenen. Dat wordt spannend. Eind 

januari is de eerste cyclus op elf van de 12 

basisscholen afgerond. Daarna begint Mu-

ziekeducatie Wijdemeren met een tweede 

ronde waarbij kinderen de basisbeginselen 

van instrument leren bespelen in drie les-

sen. De uitwerking zal per school verschil-

len. Het moge duidelijk zijn dat Jeanne 

Marie en Titus hun passie voor muziek op 

de scholen graag nog meer willen tentoon-

spreiden, het liefst in samenwerking met de 

plaatselijke fanfares en harmonieën. 

Inloopspreekuur Visio
Op donderdag 21 december is er van 

14.00-16.00 uur in Bibliotheek Gooi en 

meer vestiging Loosdrecht een Inloop-

spreekuur door Koninklijke Visio over 

slechtziendheid 

Een medewerker van Koninklijke Visio 

geeft deze ochtend informatie en advies 

over slechtziendheid of blindheid. Tij-

dens dit inloopspreekuur kunt u allerlei 

hulpmiddelen op het gebied van vergro-

ting en verlichting (bij lezen erg belang-

rijk), mobiliteit, communicatie en ver-

zorging uitproberen. Meer info: www.

visio.org. Iedereen is van harte welkom, 

de entree is vrij.

Tjalk 41; 035 – 582 5488 
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Kerstkransjes
250 gram € 5,95

 
Graag zien wij u zaterdag 

op de kerstmarkt
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

Hierbij twee korte citaten. ‘Gemeentelijke her-

indeling levert op geen enkele manier besparin-

gen op. De door het kabinet ingeboekte struc-

turele efficiencywinst door opschaling van het 

lokale bestuur van één miljard euro per jaar is 

op drijfzand gebaseerd. Minister Plasterk re-

kent zich rijk.’ Tot een andere conclusie kan 

Maarten Allers, hoogleraar economie van de-

centrale overheden en directeur van het Coelo 

(Centrum voor onderzoek van de economie 

van de lagere overheden) niet komen. Hij deed 

onderzoek naar het effect van herindelingen 

op gemeentefinanciën. 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) 

gaat strenger oordelen als het op fusies van 

ziekenhuizen aankomt. Er zijn aanwijzingen 

dat de fusies leiden tot hogere prijzen voor in-

grepen in de ziekenhuizen, meldt de ACM. Uit 

een onderzoek van de toezichthouder blijkt 

dat prijzen bij fusieziekenhuizen de afgelopen 

jaren relatief meer zijn gestegen dan bij zie-

kenhuizen waar geen sprake was van een fu-

sie. Eerder bleek al dat de kwaliteit van de zorg 

niet aantoonbaar verbetert na een fusie, aldus 

de ACM- bestuursvoorzitter Chris Fonteijn 

Dus voor ons wél hogere lasten?

Eigenlijk niet zo veel nieuws voor alle dos-

siertijgers. Het is veel vaker gezegd en ge-

schreven. Maar we gaan wél samenwerken 

en fuseren, want dat is goed voor een betere 

bestuurskracht. Volgens de heren Remkes en 

Van der Hoek uit Haarlem. Toch? Alleen op de 

wereld redt de gemeente Wijdemeren het niet 

meer? De toekomst wordt echt niet heel veel 

mooier, of goedkoper, eerder het tegendeel. 

Zie ook het laatste hoofdstuk van het rapport 

Bestuurskracht Gemeente Wijdemeren. Ook 

Deloitte waarschuwt notabene voor al  te hoge 

verwachtingen.  

André Hazes zong het al: ‘Met bloed, zweet 

en tranen. Het is in ieder geval wel een mooi 

nummer! Of moeten we toch naar Mieke 

Telkamp luisteren: ‘Wahaar heeheen.. leidt 

de weg die wij moeten gaan…..? (U weet dat 

dat veel wordt gedraaid als een laatste wens of 

groet op begrafenissen?).

Ik vind het allebei erg mooie nummers. Goed 

voor de broodnodige arbeidsvitaminen, die 

hard nodig zullen zijn om een slechte fusie af 

te wenden. 

Godewijn Aldershoff, 

Ankeveen

Fuseren met André Hazes of Mieke Telkamp?

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

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

aannemersbedrijf

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

WIJDEMEREN- De gemeente 

Wijde-meren heeft verkre-

gen subsidiegeld voor het 

ontwikkelen van het Schutse-

perceel naast kasteel-muse-

um Sypesteyn in Loosdrecht 

juist besteed. Een ingezon-

den brief in de lokale media 

en vragen in de commissie 

Bestuur en Middelen van 7 

december, hebben de sug-

gestie gewekt dat het geld 

foutief besteed zou zijn.

Op 20 november werd door 

wethouder Van Rijkom, leden 

van de stichting tot behoud van 

kasteel Sypesteyn en project-

ontwikkelaar Gebr. Draaijer 

BV de aftrap gegeven voor de 

bouw van vijf woningen op 

het Schutse-perceel. De grond 

van dit perceel blijft in handen 

van gemeente Wijdemeren en 

wordt met erfpacht uitgegeven. 

Opbrengst van de erfpacht gaat 

naar de stichting tot behoud 

van kasteel-museum Sypes-

teyn.

Subsidie van 

provincie en EU

In 2004 heeft de gemeente 

hiervoor subsidie gekregen van 

de provincie Noord-Holland 

(426.762,79 euro) en van de 

Europese Unie (447.837,50 

euro). De gemeente heeft zelf 

60.267,71 euro bijgedragen. 

Het doel van de ontwikkeling 

van het perceel is altijd geweest 

dat de opbrengsten hiervan 

kasteel-museum Sypesteyn 

in stand kunnen houden. De 

partijen zijn trots dat dit doel 

bereikt is.

Besteding zorgvuldig 

gecontroleerd

Op 28 juni 2006 is de beste-

ding van deze subsidie door 

de Algemene Inspectiedienst 

van het ministerie van Land-

bouw, Natuur en Voedselkwa-

liteit zorgvuldig gecontroleerd. 

Het controleverslag is ook aan 

de Dienst Landelijk Gebied 

verzonden. Op 30 januari 

2008 heeft de Dienst Lande-

lijk Gebied per brief aangege-

ven dat zij akkoord gaan met 

het in erfpacht geven van het 

Schutse-perceel. De suggestie 

dat gemeente Wijdemeren het 

subsidiegeld foutief zou heb-

ben ingezet is daarmee onjuist. 

De afzender van de brief is uit-

genodigd voor een gesprek met 

wethouder Van Rijkom.

Subsidiegeld Schutse-perceel 

NEDERHORST DEN BERG- 

Geen Oudejaarsdag zonder 

oliebollen!  Dus gaat ook 

dit jaar de bakploeg  van 

de Protestantse Gemeente 

Nederhorst den Berg weer 

hard aan het werk om lek-

kere oliebollen te bakken en 

te verkopen. 

De voorbereidingen beginnen 

al op 27 december. De ver-

koop start donder-

dag 28 december 

vanaf 9.00 uur in 

de Bergplaats aan 

de Kerkstraat te 

Nederhorst den 

Berg. Een zak van 

10 stuks gaat € 7,-- 

kosten.  U kunt 

van tevoren telefonisch uw 

bestelling opgeven door een 

belletje naar 0294-254515 of 

met ingang van 28 december 

ook naar 06-17220906. Smul-

len maar….

Oliebollentraditie
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Scholen

WIJDEMEREN-  Hoe je het ook wendt 

of keert. Door de vergrijzing in de 

vijf dorpen zal het aantal leerlingen 

voor de basisscholen in ieder geval 

op de langere termijn niet stijgen. 

In de afgelopen 10 jaar is het aantal 

schoolgaande kinderen met bijna 

500 afgenomen. Die trend zal zich 

voortzetten, al had wethouder Van 

Rijkom in de meest recente cijfers 

gezien dat er de eerstkomende jaren 

zelfs een lichte stijging zal plaatsvin-

den (van 1826 nu naar 1877 in 2028, 

daarna verdere daling).

Feit blijft, zoals OLib-raadslid Martin 

Vuyk uitdrukte ‘dat er 12 scholen in 

dezelfde vijver vissen’ oftewel 12 ba-

sisscholen voor 1826 leerlingen per 

1 oktober van dit jaar. De wethouder 

heeft een verbeterde ‘Toekomstvisie op 

kleine scholen’ geschreven en die lag 

ter tafel bij de commissie Maatschap-

pelijke Zaken. Uit de cijfers blijkt dat 

de Antonius uit Kortenhoef de meeste 

leerlingen telt (261), gevolgd door de 

Curtevenne (221) en de Rehoboth uit 

Loosdrecht (220). In Ankeveen zitten 

er op de Lokinschool 71 kinderen en 

in Oud Loosdrecht heeft de Catama-

ran er slechts 78. Toch hoeven de ou-

ders (en kinderen) in deze kernen zich 

voorlopig geen zorgen te maken. De 

schoolbesturen hebben namelijk ver-

zekerd dat zij onderwijs in deze min of 

meer geïsoleerde delen van Wijdeme-

ren willen waarborgen, tenminste voor 

vier jaar. De officiële landelijke ophef-

fingsnorm is 103 leerlingen, echter de 

beleidsmakers hebben op grond van 

een uitzonderingsbepaling vastgesteld 

dat de kritische grens ligt bij 72. Die 

heb je nodig om kwalitatief goed on-

derwijs te geven, zodat je vier groepen 

kunt formeren. Een team zou dan uit 

minimaal 6 personen moeten bestaan. 

Er is een kleinescholentoeslag van 

85.000 euro. Het betekent niet automa-

tisch dat scholen onder de 

-72- moeten sluiten. Om 

allerlei redenen (zoals 

het belang van 1 school 

per kern) kan een school 

open blijven. Maar onder 

de 23 leerlingen is het 

over en uit. 

Niet dwingen

Onder wijswethouder 

Sandra van Rijkom heeft 

veel vertrouwen in de 

Integrale Kindcentra. In Loosdrecht 

worden voor 7,2 miljoen twee nieuwe 

(of gerenoveerde) gebouwen neergezet. 

Waarbij de pc-scholen Terpstra en Re-

hoboth, de openbare scholen De Linde 

en de Sterrenwachter en Kinderopvang 

Eigen&Wijzer vanuit één visie kinde-

ren van 0 tot 12 jaar zullen begeleiden. 

Daarmee is het nijpende leerlingenaan-

tal voor De Linde en Terpstra opgelost. 

Mevrouw Van Rijkom heeft meer dan 

Toekomstvisie op kleine scholen

‘Prikkel scholensamenwerking Loosdrecht’ 

DOOR: HERMAN STUIJVER

goede hoop dat het model van Loosdrecht 

ook in Nederhorst den Berg wordt over-

genomen. Daar zit de Warinschool met 

80 aan de lage kant, maar ook de Mr. Kre-

mer heeft er niet veel meer (117). Met de 

Jozefschool erbij (208) zou je één Integraal 

Kindcentrum kunnen bouwen. Lastig is 

dat ze hier te maken heeft met drie school-

besturen: pc, rk en openbaar. Plus dat er 

in het Vechtdorp twee elkaar beconcur-

rerende kinderopvangen zijn: Kidswereld 

en ThuizBij. “Toch geloof ik dat de prikkel 

van zo’n mooi IKC in Loosdrecht zal wer-

ken. Ik zie ook dat de Bergse scholen gaan 

schuiven” meent de wethouder. Waarbij ze 

er realistisch aan toevoegt dat ze ‘de scho-

len niet kan dwingen’. Uiteindelijk is het 

de bedoeling dat na Nederhorst ook Kor-

tenhoef wordt opgetuigd met een IKC, dat 

kan wat langer duren. In de visie staat dat 

de kleine scholen veel in het werk moeten 

stellen om zich te profileren. Om leerlingen 

van buitenaf aan te trekken of in ieder ge-

val ervoor te zorgen dat ouders hun kind 

niet van school halen. In Ankeveen heeft de 

Lokinschool een nieuw buitenlokaal, voor 

allerlei onderwijskundige activiteiten. En 

op de Regenboog in Kortenhoef trekt men 

kinderen aan met een IQ boven 130 aan 

in de ‘hoogbegaafden’ klas. De commis-

sieleden ondersteunden grosso modo het 

beleid, doch zullen er op terugkomen in de 

eerstvolgende raadsvergadering. 

(NB: bij de getallen is uitgegaan van de tabel 

met ‘gewicht’. Sommige leerlingen tellen zwaar-

der mee (1,3 of 1,2) op grond van een ‘rugzakje’ 

dat ze meedragen of omdat ze anderstalig zijn. 

Het fysieke totaalaantal= 1701, er worden dus 

in totaal 126 punten meer geteld).  

NEDERHORST- ‘Het Ontmoetings 

Plein’ in Amaris De Kuijer gaat uit-

breiden. De behoefte aan dagbe-

steding voor ouderen is groeiende, 

dus komt er een tweede groep in 

het zorgcentrum te Nederhorst den 

Berg. 

Nu kunnen ouderen zes dagen per 

week in wisselende samenstelling deel-

nemen aan de dagbesteding. “Doordat 

steeds meer ouderen langer thuisblij-

ven, zie je dat de behoefte aan opvang 

groter wordt. Onze dagbesteding wordt 

zo goed bezocht, dat we het niet langer 

in één groep kunnen doen” vertelt di-

recteur Anja Diepstraten. Voorlopig 

komt er op de woensdag een tweede 

groep die ongeveer twaalf vrouwen 

en mannen kan herbergen. Daarvoor 

wordt de personeelsruimte omge-

bouwd in een vertrek waar een kleinere 

groep terecht kan. Met de nodige aan-

passingen uiteraard en met uitzicht op 

de fraaie binnentuin. Waar je heerlijk 

kunt vertoeven. De start zal zijn op 2 

januari met ongeveer 6 tot 8 personen. 

Begeleider Mariëtte Meijers kan en-

thousiast vertellen over de huidige 

dagbesteding. “Het is zo leuk en zinvol 

wat we allemaal doen. Omdat de groep 

ook sterk varieert tot mensen die in 

de 90 zijn, doen we hele verschillende 

activiteiten. Vaak gaan we in op wat de 

mensen in de groep willen.” Sinds kort 

komen leden van een wandelaarsclub 

langs met hun hond. Dat levert een 

aandoenlijk aai-uurtje op. “Je ziet dan 

ook dat er direct gesprekken op gang 

komen, over hun eigen hond van vroe-

ger” vertelt Mariëtte. 

Zes dagen is er tussen 10 en 16.30 uur 

een ontmoeting, uiteraard opgestart 

met een kopje koffie/ thee. Ook de 

lunch, het wandelingetje en het rusten 

horen bij het vaste dagritme. Voorts is 

er keuze uit tal van dingen die je kunt 

doen: spelletjes, schilderen, bewegen 

op muziek. Ook bakken de dames en 

heren lekkere cakes of taartjes. Soms 

is er film of komt er iemand langs om 

voor te lezen. “Laatst zijn we met een 

aantal ouderen het dorp in geweest. Ze 

waren nieuwsgierig naar de winkels.” 

Bij Het Ontmoetings Plein komen da-

gelijks ouderen die nog zelfstandig wo-

nen, uit heel Wijdemeren. 

De leiding van Amaris De Kuijer is bij-

zonder tevreden over de samenwerking 

met de gemeente. “Ik kan het vergelij-

ken” zegt directeur Diepstraten die ook 

te maken heeft met Hilversum “Hier in 

Wijdemeren wordt snel en zorgvuldig 

gereageerd door het WMO-loket. Alle 

lof daarvoor.” Dat beaamt ook Marië-

tte: “We kennen elkaar goed, een tele-

foontje is vaak voldoende. Er spreekt 

vertrouwen uit in wat wij doen. Dat is 

een goede steun in de rug.”

Aanmelden

Wilt u ook meedoen aan de dagbeste-

ding? Of kent u iemand die daarvoor 

in aanmerking komt? Dan kunt u het 

beste contact opnemen met Mariëtte 

Meijers: 0294- 25 36 51 of per mail: 

m.meijers@amaris.nl. Ze kan u uitno-

digen voor een persoonlijk gesprek en 

u helpen met de aanvraag. Er is ook 

een brochure met informatie die u kunt 

aanvragen. 

Dagbesteding De Kuijer breidt uit

Het buitenlokaal van de Lokinschool

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

Het Weekblad Wijdemeren 

van woensdag 27 december 

(week 52) zal i.v.m Kerst 

niet verschijnen!

Het eerste Weekblad Wijdemeren
 in 2018 zal verschijnen op 

donderdag 4 januari
i.p.v. woensdag 3 januari
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Hervormde gemeente ’s-Graveland; Noor-

dereinde 14 , www.hervormdegemeentes-

graveland.nl. Stalpaertstichting: www.da-

nielstalpaert.nl; Kerkdienst: elke zondag om 

10 uur.. Dominee: Geert van Meijeren; do-

minee@hervormdegemeentesgraveland.

nl, 035-6560598

Kerstdiensten 24 dec. 22.00 uur (met koor, 

voor en na de dienst glühwein en chocola-

demelk)  en 25 dec. 10.00 uur.

De kerstdagen komen er aan!  In de kerk en 

op veel andere plekken wordt het verhaal van 

Jezus verteld. Hij is het licht van Gods liefde 

en trouw voor mensen. Jezus wordt geboren 

in een stal in een onooglijk dorpje, uit een 

eenvoudige moeder met een timmerman als 

vader. Herders -ruige en arme mensen- staan 

als eerste rond de voerbak in de stal waar Jezus 

ligt.  Daar wordt Jezus geboren, daar is Gods 

licht eerst. Jezus wordt niet geboren in New 

York of Amsterdam, niet in weelde ergens in 

een villa in het Gooi. Maar Jezus wordt gebo-

ren in een gehucht, in een stal, in een kribbe, 

in een eenvoudige familie, tussen herders. Je-

zus is daar als eerste te vinden, God is daar 

als eerste te vinden. Heel Jezus leven gaat ver-

der in dat patroon, telkens is Hij te vinden bij 

mensen die gedeukt en bekrast zijn door het 

leven, geen succesvolle mensen met mooie 

verhalen, maar vaak arm en soms ook rijk, 

vaak gebukt onder een verleden van misluk-

king en falen, vaak over het hoofd gezien door 

machthebbers en de meerderheid. Dat soort 

mensen verzekert Jezus van Gods liefde, naar 

dat soort mensen gaat Jezus altijd het eerst, en 

Hij verwoordt daar Gods stem die zegt dat je 

waardevol bent, dat zonde vergeven kan wor-

den, dat je nooit alleen bent, dat je mag leven 

in Gods nabijheid voor altijd.

Maarten Luther, de monnik die dit jaar zo 

centraal stond, zegt: ‘Wees een Christus voor 

een ander.’  Wees daar waar Jezus Christus 

te vinden zou zijn. Het is een oproep om 

iets van het kerstlicht in onze kamers uit te 

delen aan anderen, anderen die gedeukt en 

bekrast zijn door het leven, arm of rijk, over 

het hoofd gezien in de gezelligheid. Een kerst-

groet of kerstbezoekje naar mensen waarvan 

je weet dat het guur en kaal is in hun leven. 

Iets goeds, iets vriendelijks voor mensen die 

dat echt kunnen gebruiken. Wij kunnen een 

klein teken van Gods licht en nabijheid zijn, 

een Christus voor anderen. 

Vier kerst in de kerk! 

24 december om 22.00 en 25 december om 

10.00. Gezegende kerst!

PKN Nieuws december

Het is altijd weer een uit-

daging om je te onder-

scheiden in de stortvloed 

aan Kerstmuziek die in de 

decembermaand over ons 

wordt uitgegoten.

’t KOOR! heeft echter het ge-

luk dat dirigent Vladimir Pai-

rel nog meer koren onder zijn 

hoede heeft en dat ‘The Amstel 

Gospel Choir’ bereid is gevon-

den om mee te werken aan ons 

Kerstconcert op vrijdag 15 de-

cember a.s. Wij nemen de wat 

meer traditionele liederen voor 

onze rekening en onze gasten 

laten zien en horen dat ‘gospel’ 

niet voor niets goed nieuws 

of blijde boodschap betekent. 

Daarnaast heeft onze pianiste 

Ludmila de Klerk een grote 

‘muzikale’ vriendenkring en 

samen met cellist Gé Bartman 

vertolkt zij een aantal mooie 

nummers van de bekende 

tangocomponist Astor Piazzol-

la. Tenslotte is het de bedoeling 

gezamenlijk met het publiek 

een aantal bekende Kerstliede-

ren te zingen.

Het concert vindt op vrijdag 

15 december plaats in studio 

1 van het Muziekcentrum van 

de Omroep, Heuvellaan 33 in 

Hilversum; aanvang 20.00 uur 

(zaal open vanaf 19.30 uur). 

Toegangsprijs € 7,50 voor vol-

wassenen en € 2,50 voor kinde-

ren t/m 12 jaar.

Kaarten zijn te reserveren via 

onze website www.tkoor.nl. 

Op de avond zelf is er kaartver-

koop aan de zaal.

’t KOOR wenst u een liefdevolle Kerst

Herenweg 78 Ankeveen

Deze ruime uitgebouwde eengezinswoning heeft een weergaloos 
vrij uitzicht aan de tuinzijde en is grotendeels gemoderniseerd. 
L-woonkamer met houten vloerdelen en glad stucwerk, een goed 
geoutilleerde open woonkeuken (2010) met uitzicht over slootjes en 
weilanden, 3 slaapkamers. Er is een achterom aanwezig.

Vraagprijs: € 315.000,- k.k.

NIEUWNIEUW

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

� 0294 - 25 12 00

� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL



Weekblad Wijdemeren  9Woensdag  december 

Vrijwilligers
Vrijwilligers in het vizier;

Wethouder Theo Reijn actief op de Winterfair 
WIJDEMEREN – Veel inwoners van 

onze gemeente zijn actief als vrijwil-

liger en zetten zich in voor allerlei 

uiteenlopende activiteiten. Om juist 

die verscheidenheid aan vrijwilli-

gerswerk te laten zien, gaat het col-

lege van B&W ook zelf aan de slag. 

Volg hen in de rubriek ‘Vrijwilligers 

in het vizier’. 

Wie afgelopen zaterdag 9 december 

bij de Beukenhof de Winterfair be-

zocht, kon zomaar een warm welkom 

worden geheten door wethouder Theo 

Reijn. De vrijwilligers Peter en Tom ga-

ven wethouder Reijn deze taak na een 

kopje koffie en een uitgebreide rondlei-

ding over de fair. Deze duurde ietwat 

langer dan gepland doordat Reijn de 

tijd nam iedereen te spreken en alles 

te bekijken. Naast de kraampjes met 

de meest diverse artikelen was er ook 

van alles te doen. De verkoopopbreng-

sten zijn bestemd voor het goede doel, 

de activiteiten voor de bewoners van 

de Beukenhof. Zonder de inzet van de 

vrijwilligers en een extra potje zou er 

immers weinig mogelijk zijn. 

Maaike Derksen, manager intramurale 

zorg en behandeling; “Zonder de inzet 

van vrijwilligers kunnen we niet, het 

is zo ontzettend belangrijk. Gelukkig 

kregen we via de overheid uit ‘Waar-

digheid en trots’ geld voor het door ons 

ingediende plan om de belangrijke ex-

traatjes, naast de basiszorg, meer in te 

kunnen kleuren. Denk aan met elkaar 

muziek maken, het relax-bad, ergens 

koffiedrinken met appeltaart, naar de 

film gaan, of aansluiten bij de brei- en 

haakclub. Maar toch is het organiseren 

van deze fair nog steeds hard nodig. Dat 

wethouder Reijn hier is geeft een mooi 

signaal van oprechte betrokkenheid en 

doordat hij zich ook actief inzet, laat hij 

zien dat het er echt toe doet.” 

Winterfair

De Winterfair werd ook dit jaar druk 

bezocht. De oliebollenkraam bij de en-

tree lonkte, het deeg voor deze traditi-

onele lekkernij werd geschonken door 

bakker Maas en vrijwilligers bakten 

vervolgens de bollen bruin. Accorde-

onist Hans maakte een fijne sfeer met 

muziek en herkenbare melodieën. Bij 

de kerstman kon loten worden gekocht 

waarmee de leukste prijzen waren te 

winnen, waarvoor dank aan de vele do-

nateurs. Familie en vrienden brachten 

een grote hoeveelheid boeken met aan-

sprekende titels in, heerlijk om bij de 

kachel mee weg te kruipen als buiten 

de kou en het winterse weer neerdaalt. 

Het project Music & Memory werd ge-

promoot. De bewoners hebben zelf ook 

hun steentje bijgedragen aan de Win-

terfair door al vanaf oktober te knutse-

len, handwerken of schilderen, met een 

tafel vol hebbedingetjes als resultaat. 

Lobelia verkocht kerstdecoraties, en 

werklustige dames zelfgemaakte siera-

den en  taarten van vet en zaden voor de 

vogels. In de nostalgie-kamer kon men, 

in een huiselijke kerstsfeer van weleer, 

alleen of met familie en vrienden, op 

de foto. Speciaal voor vandaag opende 

het restaurantje de deuren en stond de 

erwtensoep (donatie) van De Schakel 

op het menu. In de theaterzaal was er 

de mogelijkheid om te shoppen voor 

een nieuwe (feestelijke) outfit. H en A 

mode showde er een ruime keuze kle-

ding en schoenen voor senioren. Theo 

Reijn maakte kennis met fietslabyrint, 

waarbij virtueel door een favoriete stad 

of omgeving gefietst wordt en herin-

NEDERHORST DEN BERG – Op een 

koude donderdag trok groep 3-4 

van de Warinschool door het gure 

weer naar Amaris De Kuijer.

In samenspraak met Mariette Meijers 

die daar o.a. de activiteiten coördineert, 

hadden we besloten om portretten 

te gaan schilderen. Via het Nationaal 

Ouderenfonds sloten wij aan bij de lan-

delijke activiteit Jongeren portretteren 

ouderen.  Wist u dat 1 miljoen oude-

ren in Nederland zich eenzaam voelt? 

200.000 ouderen zijn zelfs extreem 

eenzaam. Zij hebben hooguit eens per 

maand een sociaal contact. 

Als Warin Daltonschool willen we onze 

kinderen meer meegeven dan kennis 

van rekenen of taal. Met deze activiteit 

onderstrepen we ook het belang van 

actief burgerschap. De maatschappij 

moet echt leren meer naar elkaar om te 

kijken. We hopen door op jonge leef-

tijd hierin te investeren onze kinderen 

leren dat dit heel ‘normaal’ is. De parti-

cipatie maatschappij zal in de toekomst 

steeds meer van ons vragen.

“De ontmoeting toverde bij de ouderen 

maar ook bij onze kinderen een grote 

glimlach op het gezicht. En de tijd en 

aandacht die jong en oud aan elkaar 

geven, zorgen voor onvergetelijke mo-

ment. We willen de Kuijer dan ook 

graag bedanken voor hun gastvrijheid. 

Een volgende activiteit zit alweer in de 

pen. Het is fantastisch om deze samen-

werking nog meer vorm te kunnen ge-

ven.” Aldus directeur R. de Moor.

Warin portretteert ouderen

Kerstmatinee voor ouderen
KORTENHOEF- Met kerst denken 

kinderen en leraren van de Antonius-

school aan het feest van licht, vrede en 

gezellig samen zijn. Met die gedachte 

willen zij u (65+) uitnodigen voor een 

kerstmiddag op donderdagmiddag 14 

december. De leerlingen van de ver-

schillende groepen organiseren een 

gezellige middag. U kunt hierbij den-

ken aan een kerstmedley. Zij heten u 

van harte welkom vanaf 13.15 uur. Om 

13.30 starten wij. De middag zal tot 

ongeveer 14.30 duren. Koffie en thee 

staan voor u klaar met een zelfgebak-

ken koekje. Er is plaats voor 50 perso-

nen en vol is vol. De school is rolstoel/

rollator vriendelijk

neringen kunnen herbeleeft. Vrijwilliger 

Frank vertelde de wethouder uitvoerig over 

de rolstoelfiets en hoeveel levensplezier 

dat de bewoners elke keer brengt. “Ik fiets 

dan bijvoorbeeld met iemand naar Moeke, 

we nuttigen iets en fietsen heerlijk met de 

wind in de haren weer terug. Of even naar 

de kerstshow bij de Intratuin, om de lichtjes 

letterlijk en figuurlijk in de ogen te zien is 

gewoon fantastisch.” 

Kerstmuts

Gekleed in een sportief gebreide trui met 

kerstmuts, positioneerde de wethouder 

zich in de hal en vervulde zijn taak met 

verve. De bezoekers konden de hartelijke 

ontvangst wel waarderen. Theo Reijn; “Ik 

doe mijn leven lang al vrijwilligerswerk. 

Straks in januari ga ik knotwilgen knotten 

in Nederhorst den Berg. Dat je met elkaar 

veel kan bereiken en tot veel in staat bent 

daar krijg je zoveel voldoening van, je leert 

er zelf ook van en hebt er je hele leven wat 

aan.” 

DOOR: PATRICIA IJSBRANDY
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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. Ko-
lombreedtes zijn 1 kolom 43 mm en 2 kolommen 90 mm.

Wij zijn intens verdrietig, maar dat zal veranderen in weemoed.
En weemoed zal veranderen in heimwee, heimwee naar een 
mooie tijd met veel goede herinneringen aan Ferry.
En heimwee naar een bijzonder mens

De belangstelling neemt het verdriet niet weg, maar geeft 
ons het gevoel dat wij dit samen met zoveel lieve mensen 
niet alleen dragen. Uit de grond van ons hart bedanken 
wij u voor uw steun, vriendschap, liefde, bloemen 
kaarten en brieven.
 Sterre
 Wim en Greet
 René en Robert
 Richard en Gerlint
 Evy

Iedereen die iets koopt maakt kans op een prijs. In alle winkels en 
horecagelegenheden kunt u uw kassabon, voorzien van naam en 
telefoonnummer, in een speciale doos deponeren. 
Uw kassabon is uw lotnummer.

De actie duurt van 1 tot en met 31 december 2017. In de eerste week 

van januari 2018 is de trekking en prijsuitreiking bij Brinkers Mode 

en Lingerie. Het prijzenpakket bestaat uit: 

• Twaalf keer een pakket van 25 euro. Ieder pakket is samengesteld 

door een andere winkelier;

• Een dinerbon voor 4 personen te besteden bij Het Spieghelhuys;

• Een dinerbon voor 4 personen te besteden bij Golden Crown.

Deelnemende winkeliers en horeca:

Kom winkelen in Nederhorst den Berg 
en maak kans op mooie prijzen!

Wijdemeren App voor forse 
culturele oppep

Cultuur

‘Wijdemeren heeft een rijk 

cultureel leven. Dagelijks zet-

ten vele inwoners zich actief in 

voor de cultuur in hun dorp. 

Tegelijkertijd verandert de sa-

menleving. Deze is voortdurend 

in beweging door vergrijzing, 

veranderende bevolkingssa-

menstelling en veranderende 

interesses van jeugd en jonge-

ren. Cultuur is van groot belang 

voor de samenleving. Wat kunst 

en cultuur betekenen voor een 

samenleving is verschoven. Het 

gaat niet meer alleen om de 

artistieke waarde van kunst en 

cultuur. Het gaat ook om wat 

kunst en cultuur bijdragen aan 

de samenleving. Aan het ver-

binden van mensen in een dorp, 

in een samenleving. En aan 

het profileren van de gemeente. 

Kunst en cultuur maken een 

gemeente aantrekkelijk om er te 

wonen, werken en te verblijven 

en dienen hiermee ook een eco-

nomisch belang. Wijdemeren 

verdient daarom een nieuwe vi-

sie op kunst en cultuur die mee-

gaat met haar tijd’. 

Zo begint de nieuwe Cultuur-

nota van de gemeente. Op uit-

nodiging van wethouder Van 

Rijkom brak de commissie 

Maatschappelijke Zaken zich 

het hoofd over hoe de cultuur 

beter gebundeld kan worden 

en hoe Wijdemeren zich kan 

profileren. De vondst van de 

avond kwam van Martin Vuyk 

(OLib) die had in de regio 

Vechtdal (met o.a. Ommen) 

gezien dat een app met allerlei 

culturele uitjes prima werkte. 

Zo’n app zou Wijdemeren ook 

moeten hebben, was zijn sug-

gestie. Dat werd met enthousi-

asme door alle commissieleden 

ondersteund. Zo’n app zorgt 

voor een forse oppep, was de 

heugelijke conclusie. Momen-

teel geeft de gemeente ruim € 

550.000 uit aan cultuur in de 

breedste zin des woords, waar-

van ongeveer driekwart wordt 

besteed aan de bibliotheek en 

accommodaties. Voor het erf-

goed, evenementen, kunst, the-

ater en muziek is er bijna 1,2 

ton beschikbaar. Stan Poels van 

PvdA/GroenLinks wil dat er 

meer geïnvesteerd in cultuur. 

Ook omdat het de gemeente op 

de kaart kan zetten. De ambi-

ties van Wijdemeren worden 

volgens hem niet vertaald in 

budget. Ook omdat het de ge-

meente op de kaart kan zetten. 

Andere commissieleden wezen 

op meer cultuur voor jongeren. 

Sandra van Rijkom was blij 

met de antwoorden. Daarnaast 

hechtte ze ook veel aan de re-

gionale samenwerking, waarbij 

cultuur, erfgoed, recreatie en 

toerisme ineengevlochten wor-

den. 
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Ondernemers

LOOSDRECHT- Sinds begin oktober 

heeft André Dorrestein zijn kan-

toor aan de Frans Halslaan 1, waar 

de klanten gewoon kunnen bin-

nenstappen voor een vrijblijvend 

advies van deze Erkend Financieel 

Adviseur. “Het allerbelangrijkste is 

dat je vertrouwen opbouwt” opent 

Dorrestein. 

Daarvoor zat Dorrestein Hypotheken 

& Verzekeringen ruim 10 jaar aan 

het Lindeplein, zodat de gemiddelde 

klant inmiddels wel weet wat je kunt 

verwachten. “Het is belangrijk dat ik 

geheel vrij kan adviseren. Ik heb geen 

enkele band met banken, verzekerings-

maatschappijen en andere financiële 

instanties. Tegenwoordig betaalt de cli-

ent voor het advies, niet meer de bank. 

Dat maakt het geheel transparanter.” 

Bij Dorrestein kunt u terecht voor hy-

potheken en verzekeringen. “Het is ei-

genlijk mijn taak om iets wat moeilijk 

lijkt een stuk makkelijker te maken. Ik 

neem de klant mee in het gehele pro-

ces.” Bij de hypotheken gaat het zo-

wel om het afsluiten van een nieuwe 

als het aanpassen van de bestaande. 

Door echtscheiding of de koop van een 

tweede huis en andere redenen is het 

vaak nodig om de hypotheek te veran-

deren. “Het is een heel divers beeld. Ik 

moet echt maatwerk leveren, want de 

persoonlijke situatie kan enorm ver-

schillen. Daarbij zijn de keuzemoge-

lijkheden van alle aanbieders zeer ge-

varieerd” vervolgt Dorrestein. Het gaat 

bij de afweging welke hypotheek de 

beste is om factoren als rentepercenta-

ge, de duur, de voorwaarden, boetevrij 

aflossen, enz. Voor mensen met een 

nieuwe hypotheek is de keuze, volgens 

Dorrestein, duidelijker. In ieder geval 

moeten de kopers per 1 januari 2018 

de kosten koper zelf betalen. Omdat 

per deze datum alleen nog de koopsom 

kan worden gefinancierd. Het eerste 

gesprek met André is voor rekening 

van de adviseur. Als u doorgaat, neemt 

hij je mee van A tot Z, tot het tekenen 

van de koopakte bij de notaris. Maar 

ook tijdens de looptijd van de hypo-

theek kunt u een beroep op hem doen. 

Verzekeringen

Aansluitend op de hypotheek komt 

het gesprek vaak op andere financiën. 

Waarbij de verzekeringen een belang-

rijke rol spelen. André Dorrestein heeft 

contacten met alle grote verzekeraars 

en toegang tot alle verzekeringen. Ook 

ziektekosten. “Dus naast ziektekosten 

zijn auto, - opstal, -inboedel, -aanspra-

kelijkheid, rechtsbijstand- en reisver-

zekeringen de meest voorkomende. 

Die worden nogal eens in pakketvorm 

aangeboden. Door mijn relatie als tus-

senpersoon met alle grote verzekeraars 

profiteert u mee, naast de pakketkor-

ting, ook nog van onze aanvullende 

kortingen.”

Dorrestein Hypotheken & Verzekeringen

Geheel vrije adviezen van André Dorrestein

Hij wijst erop dat mensen nogal eens door 

de breed uitgezette reclamecampagnes 

soms verkeerde keuzes maken. “Je moet de 

voorwaarden heel goed bekijken, want het 

gaat natuurlijk niet alleen om de premie. 

Het belangrijkste is dat de dekking goed 

is. Soms komen mensen van een kouwe 

kermis thuis als ze een schade claimen. 

Ik kan ze daar op wijzen.” De bekende 

vergelijkingssites kunnen erg misleidend 

zijn doordat talloze voorwaarden over het 

hoofd worden gezien. “Je moet alleen ap-

pels met appels vergelijken, dat gebeurt 

vaak niet” zegt Dorrestein. Bij Dorrestein 

Hypotheken & Verzekeringen krijgt u een 

betrouwbaar advies dat geheel op u als in-

dividu is gericht. Het is een groot gemak als 

uw adviseur alles voor u regelt. Bovendien 

zorgt Dorrestein ook voor de nazorg en 

neemt hij maatregelen als de situatie ver-

andert. Het is ook mogelijk bestaande ver-

zekeringscontracten onder te brengen bij 

Dorrestein als tussenpersoon. 

Kom eens binnen op de Frans Halslaan 1 in 

Loosdrecht. Tel: 035- 582 02 64; 06 21 89 13 

15;  info@dorresteinadvies.nl;  www.dorres-

teinadvies.nl 

Net als vorig jaar staat in elke 

dorpskern weer een prachtig 

verlichte kerstboom van het 

Wijdemerenfonds. Het gemeen-

schapsfonds dat initiatieven onder-

steunt op het gebied van kunst, cul-

tuur, welzijn, sport, natuur, dieren 

of educatie, die de saamhorigheid 

bevorderen.

Toegegeven, de bomen hebben nog net 

niet de uitstraling van de Gerbrandyto-

ren in IJsselstein, waar dit jaar voor de 

25e keer op rij de grootste kerstboom 

ter wereld zou schitteren. Maar ver-

gelijkbaar met dit markante herken-

ningspunt, wil het Wijdemerenfonds 

in elk dorpskern van onze gemeente 

een stralend middelpunt creëren. Een 

kerstboom met twinkelende lampjes 

die licht en warmte geven, die men-

sen aantrekt en zorgt voor verbinding. 

Vanuit die gedachte is het fonds deze 

nieuwe traditie gestart. 

Lokale leefbaarheid

Het Wijdemerenfonds (WIJ) is een 

fonds voor en door alle inwoners van 

Wijdemeren. Het werft middelen uit 

de samenleving, waar mensen een be-

roep op kunnen doen als zij een project 

of activiteit starten dat de gemeenschap 

in de dorpen versterkt. Zo heeft het 

fonds in 2017 financiële ondersteuning 

geboden aan de Ken Uw Dorp Quiz, 

Buro Sport, Kursusprojekt Loosdrecht, 

het Koter & Groter Café, stichting 

Bruisend Ankeveen, Natuurlijk Wij-

demeren en Muziektheater Spotlight. 

Allemaal voorbeelden van initiatieven 

die de lokale leefbaarheid 

vergroten, van activiteiten 

die bewoners zelf belangrijk 

vinden voor hun eigen om-

geving.

Meer informatie

Weet je nog niet zoveel 

van het Wijdemerenfonds? 

Neem dan een kijkje op de 

website www.wijdemeren-

fonds.nl. Daar vind je alle 

informatie over het indie-

nen van een aanvraag en 

over het schenken van een 

gift of donatie. Ook kun je 

WIJ volgen via Facebook (@

Wijdemerenfonds) en Twit-

ter (@WIJ_Wijdemeren). 

En natuurlijk kun je ook 

een van de bestuursleden 

aanspreken. Neem gerust 

contact op met Rin van der Molen 

(voorzitter), Saskia Luijer (secretaris), 

Adriaan Mol (penningmeester) of 

Sabine Hendriks, David Pos, Jan Wil-

lem Schermerhorn en Yvonne Sikking. 

Zij denken graag met je mee! Breng 

je vragen, wensen en ideeën dus aan 

het licht. Dat mag uiteraard ook als de 

kerstbomen weer verdwenen zijn.

Kerstboom Wijdemerenfonds in elke dorpskern

Wijdemeren weer in het licht gezet

EHBO beginnerscursus
De EHBO start eind januari met een 

nieuwe beginnerscursus voor het Oran-

je Kruis EHBO-diploma. Opgezet met 

deels e-learning die thuis in eigen tijd 

gemaakt kan worden en afgesloten met 

een theoretische toets. Daaropvolgend 

zijn er vijf lesavonden op: 18 en 25 ja-

nuari, 1, 8 en 15 februari. Het praktijk-

examen is op 22 februari. De avonden 

starten om 19:30 uur en sluiten af om 

22:00 uur. De cursus wordt gegeven in 

de brandweerkazerne aan de Eslaan in 

Kortenhoef.

De kosten voor deze cursus bedragen 

E195,00 en wordt door sommige zorg-

verzekeraars (deels) vergoed. Aanmel-

den bij Margreet Holdinga via ehbos-

graveland@gmail.com
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Gordijnen en raambekleding, 

Laminaat, PVC, tapijt, vinyl,  

Horren en buitenzonwering

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 
tel. 035-6562680

Klus- en onderhoudsbedrijf

Dirk Brouwer
KEUKEN BADKAMER

KLEINE VERBOUWINGEN

SIERHEKWERK SIERBESTRATING

Krabbescheer 18 Tel.: 035 - 6563908

1241 VD Kortenhoef 06 - 51035005

Madelijn
Een flinke klus

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. Pup Jagger, 

kat Madammeke en konijnen Antonio en 

Schnitzel horen er dan ook helemaal bij. 

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.

Misschien verft u ook wel eens een muurtje of 

wat houtwerk. De regels zijn eigenlijk simpel. 

Gebruik deugdelijk materiaal; kwaliteitsverf en 

schone kwasten. U start altijd met het grondig 

reinigen van de ondergrond voordat u gaatjes 

gaat vullen (met plamuur of kunsthout) én voor-

dat u eventueel gaat schuren. Daarna brengt u  

de primer aan, zodat alles daarna goed hecht. 

Het liefst gebruikt u meerdere lagen verf, waarbij 

u óók let op uw kwast gebruik. Lange halen in 

haaks op elkaar staande richtingen. Rustige ha-

len waarbij u de kwast het werk laat doen. Niet 

drukken dus. En niet té enthousiast zijn met verf 

op de kwast, dan krijgt u druipers. En die willen 

we niet. Als u de regels netjes volgt, krijgt de beste 

dekking en het mooiste streeploze resultaat.

Als je ouder wordt, moet je je looks daar een 

beetje op aanpassen. Dat geldt voor kleding 

maar ook voor je make-up. En ik wilde graag 

een wat damesachtigere look. Want hé, ik ben 

best een grote meid geworden…tijd voor ver-

andering dus! Tijd voor een cursusje make-up: 

‘natural look’ want dat klinkt lekker volwassen 

en bovendien natuurlijk toch?

We beginnen met het grondig reinigen van het 

gelaat ( mooi woord ook). Logisch. Daarna 

brengen we een rimpelvuller aan om kleine 

rimpeltjes te vullen en andere oneffenheden 

glad te strijken. Dan volgt een dun laagje pri-

mer, zodat alles wat erna opgebracht wordt, 

goed hecht.  Fijn dat 

het er niet zomaar 

weer vanaf kan val-

len, toch? Snel verder met het opbrengen van 

de basis foundation met een speciale founda-

tionkwast; groen om het rood weg te werken, 

roze voor het camoufleren van wallen en een 

lichte streep van het buitenste puntje van ons 

oog naar het buitenste puntje van onze wenk-

brauw voor een liftend effect. Toestand. Ik zie 

eruit als een indiaan op oorlogspad. Maar goed, 

het is nog niet af, hè? Met dezelfde kwast bren-

gen we de laatste laag foundation aan, in een 

met zorg uitgezochte kleur zodat de overgang 

van gelaat naar hals niet té onnatuurlijk wordt. 

Met roterende bewegingen blenden (zo heet 

dat) we alles samen. Het effect moet namelijk 

naturel zijn…Dan volgt nog blusher onder de 

jukbeenderen en highlights op wat speciale 

punten. Als dat allemaal gedaan is beginnen 

we met de ogen. Lekker veel oogschaduw voor 

het ultieme natuurlijk effect, wenkbrauwen 

in model gekamd en ingekleurd en de lippen 

glanzend fel rood gestift. Als alles erop zit volgt 

nog een fixerende laag poeder… Blijft het de 

hele dag zitten. Ik heb mijn best gedaan. Het zit 

er netjes op. Geen oneffenheden, geen druipers 

of vlekken te zien. Ik kijk in de spiegel. Ik zie er 

raar uit zo helemaal naturel. Maar ik heb een 

hele middag lekker geklust. En een flinke klus 

was het. 

Weet u hoe ik een muurtje verf? Vooraf schoon-

maken en stofvrijmaken, hoeft van mij nooit. Ik 

kwak het gewoon zó tegen de muur. En boven-

dien dekt één dikke laag latex ook prima hoor! 

Denk niet dat die ‘natural look’ iets voor me is. 

Maar da’s alleen maar een voorgevoel...

(met dank aan www.gamma.nl en www.karwei.nl)

Madelijn de With; 

06- 22 73 21 36; 

madelijn.wiewatwaar@gmail.com

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

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

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

WIJDEMEREN - Rabobank Gooi en Vechtstreek 

draagt het lokale verenigingsleven een warm 

hart toe. Daarom organiseert Rabobank Gooi 

en Vechtstreek de Clubkas Campagne 2018: 

een eigentijdse en bijzondere vorm van finan-

ciële ondersteuning voor het verenigingsle-

ven in het Gooi en de Vechtstreek. 

Rabobank Gooi en Vechtstreek stelt € 75.000,- be-

schikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. 

Dit bedrag mogen de leden van de Rabobank ver-

delen onder de verenigingen en stichtingen die 

meedoen aan de actie. Ieder lid van Rabobank 

Gooi en Vechtstreek mag drie stemmen uitbren-

gen, waarvan maximaal twee op dezelfde vereni-

ging of stichting. Op die manier mogen de leden 

van de Rabobank meebeslissen in de verdeling van 

het geld. Hoe meer stemmen op een vereniging of 

stichting uitgebracht worden, des te meer geld zij 

ontvangen. Het maximaal uit te keren bedrag per 

vereniging of stichting is € 2.000,- incl. BTW.

Inschrijven

Wanneer verenigingen en stichtingen in 2018 

willen deelnemen aan de Rabobank Clubkas 

Campagne en bankieren bij Rabobank Gooi en 

Vechtstreek, kunnen zij zich vóór 28 februari 2018 

inschrijven. Hoe verenigingen en stichtingen zich 

kunnen inschrijven en aan welke voorwaarden 

zij moeten voldoen, staat op de volgende website: 

www.rabobank.nl/gvs.

Van 6 maart tot en met 21 maart 2018 mogen alle 

leden van Rabobank Gooi en Vechtstreek hun 

stem uitbrengen op hun favoriete verenigingen of 

stichtingen. Leden van de bank ontvangen hier-

voor een kaart met een unieke persoonlijke code 

waarmee zij kunnen stemmen. Begin april 2018 

wordt de uitslag bekend gemaakt.

Rabobank stelt € 75.000,-
beschikbaar voor verenigingen

Kerstfeest voor alle ouderen 
Een actief comité en een grote groep vrijwilligers staan weer 

klaar om alle ouderen boven de 65 jaar in Nederhorst den 

Berg een sfeervol en gezellig Kerstfeest te bieden. De middag 

wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken en de sa-

menwerkende ouderenbonden. Het feest is vrijdagmiddag 15 

december en wordt gehouden in de Bergplaats. We beginnen 

om 15.00 uur. U dient zich van tevoren op te geven bij Carla 

Pouw tel: 0294- 253747 of Joke Portengen tel: 0294- 253103.  
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DOOR: NIELS VAN DER HORSTCultuur

NEDERHORST DEN BERG – In de se-

rie vrijdagavondconcerten waren 

de hoofdrollen dit keer voor de cello 

en piano. Honorine Schaeffer (cello) 

en Celia García-García (piano) lieten 

de aanwezigen genieten met hun 

energieke en sprankelende spel.

Het gebouw dateert uit 1903 en is daar-

mee een van de oudste huizen uit de 

Horstermeerpolder die pas begin vori-

ge eeuw – toen het water onder contro-

le was - bebouwd werd. Eerst was het 

een jachthuis, later een boerderij. Als 

boerderij werd een stal aangebouwd, 

die sinds begin deze eeuw als concert-

zaal wordt gebruikt.

Het Jagthuis stelt zich ten doel om de 

kamermuziek in Nederland te stimu-

leren. Het heeft een mooie ruimte met 

fraaie akoestiek. Het is een plek waar 

de muziekcultuur floreert onder de 

bezielende inzet van de bewoners van 

het aangelegen huis: Pieter Kuipers en 

Clarien Zetsma. Ze hebben een stich-

ting in het leven geroepen om financi-

eel onafhankelijk te zijn. Met subsidies, 

donateurs en de verkoop van kaartjes 

lopen de concerten al jarenlang goed.

De musici en muziek

Beide musici zijn van een hoog ni-

veau.  Zo is Honorine Schaeffer celliste 

voor het Concertgebouworkest. Celia 

García-García speelt piano, celesta en 

synthesizer voor alle grote orkesten 

in Nederland. De twee charmante da-

mes startten met Schumanns Fanta-

siestücke (opus 73). Het meegeleverde 

programmablaadje vertelt dat het goed 

ging met de componist toen hij het 

schreef. Gevoelvol en licht met af en toe 

diepzinnigere frasen stroomden voor-

bij. In combinatie met de souplesse van 

de uitvoerenden zorgde dat voor een 

zeer aangename start. Schuberts Ar-

peggione Sonate (D. 821) volgde. Celia 

García-García vertelde vooraf dat dit 

voor de cellist iets van een nachtmer-

rie sonate was. En inderdaad, dit was 

zwaar werk. Enorme sprongen maak-

ten het zetten van de vingers zeer las-

tig. Het was waarneembaar hard werk 

en vereiste alle concentratie en rede-

lijk wat energie. Bijna logischerwijze 

niet foutloos, maar met veel verve en 

klasse speelde Honorine Schaeffer haar 

taaie partij. Voor de pauze klonk nog 

Debussy’s Sonate voor cello en piano. 

Een vreemd stuk omdat het vrij tonale 

muziek afwisselt met veel minder to-

nale gedeeltes. Het is wel zo dat de to-

nale fasen daardoor aan kracht winnen 

maar het atonale biedt de gemiddelde 

liefhebber op zijn best verwarring. 

Aan het spel mankeerde daarentegen 

opnieuw helemaal niets. Na de wel-

Sfeervolle sonates in Het Jagthuis

verdiende en gezien de ‘nachtmerrie’ mo-

gelijk ook welkome pauze speelde het duo 

Van Beethovens Sonate voor piano en cello 

(opus 69). Dit oudste van de vier werken 

was een vroeg werk waarbij de rollen even-

wichtig verdeeld waren. Cellosonate staat 

vaak voor een werk inclusief de begeleiding 

van een klavier. Er werd prachtig gespeeld 

en het slotapplaus was uitbundig en welver-

diend. Prachtig detail en wellicht karakte-

ristiek voor het Jagthuis: beide musici kre-

gen geen bloemen maar een heerlijke fles 

eigengemaakte vlierbessensiroop!

Voor alle concertinfo: www.jagthuis.nl

ANKEVEEN- Vrijdag 15 december is 

het zover. Dan organiseert muziek-

vereniging De Vriendschapskring 

een sfeervol kerstconcert in het ge-

zellige theaterkerkje De Dillewijn in 

Ankeveen. 

Samen met het bijzondere Damesbar-

bershop Kwartet ‘Challenge’ uit Rot-

terdam, speelt het blaasorkest van De 

Vriendschapskring, onder leiding van 

dirigent Ronald de Haan, bekende en 

minder bekende kerstnummers. De 

zangeressen van Challenge zullen 

daarnaast een aantal prachtige ‘a ca-

pella songs’ voor hun rekening nemen 

en worden bij een aantal nummers 

ook begeleid door het orkest. Zoals 

bijvoorbeeld bij het bekende ‘Let it 

snow’ en natuurlijk bij 

de ultieme XMas-song 

‘White Christmas’ die 

iedereen in de zaal 

volop mag meezin-

gen. De tekst staat in 

het programmaboekje. 

Een betere manier 

om in kerststemming 

te komen kunnen we 

niet verzinnen. Mis dit 

unieke concert in De 

Dillewijn dus niet. Het 

begint vrijdag 15 december om 20.15 

uur. Kaarten à € 7,50 kunnen worden 

gekocht aan de zaal en zijn vooraf te 

reserveren (aan te raden) via info@

vriendschapskring.nl. Kinderen tot 12 

jaar mogen gratis meegenieten.

Blaasorkest De Vriendschapskring 

De Vriendschapskring 
presenteert Kerstconcert   

KORTENHOEF- Wie de Kortenhoef-

sedijk vanaf de kerkbuurt binnen-

rijdt, ziet ‘m al van verre flonkeren: 

de kerstboom bij het Dode Eind. 

Daar zit een verhaal aan vast.

Door: Herman Stuijver

Al zo’n 15 à 20 jaar werken Roel 

Boomkens en Piet Bakker eendrachtig 

samen als voorbereiders om een hoge 

spar neer te laten zetten ter hoogte van 

de Vrijheidsboom, naast de oprit naar 

de provinciale weg. Nadat de gemeen-

te de boom niet meer automatisch le-

verde, gaan Piet en Roel in de zomer-

maanden al op zoek naar een geschikte 

boom. Ze rijden rondjes door de dor-

pen, spiedend naar een stevige boom, 

de laatste jaren bij particulieren. Bij 

een op de drie eigenaren hebben ze 

geluk, die wordt hartelijk bedankt met 

een flesje wijn voor de medewerking. 

Soms zit het mee, soms zit het tegen. 

De kerstboom die ze zouden opha-

len bij de familie Van Buuren aan de 

Cannenburgerweg redde het niet. Ge-

lukkig wees iemand hen op een reus 

aan het Jagerspaadje in Loosdrecht. 

De volgende uitdaging was om deze 

Nobilisspar vanachter de wo-

ning weg te halen, een kraan 

van 50 ton die hem over het 

dak zou tillen, was iets teveel 

van het goede. Dus trokken de 

jongemannen, Pieter Dekker 

en Wouter Spaan, praktisch en 

sterk, de boom over het pad 

langs het huis. Ook de truck 

van Willem Hogenberg die ja-

renlang het vervoer deed, ging 

nu niet meer. Gelukkig kon de 

firma Van Loenen in een vloek 

en een zucht het gevaarte naar 

het Dode Eind transporteren.

Kerstboomtraditie bij het Dode Eind

De boom werd met een paar wiggen stevig 

rechtop gezet in een straatkolk volgens de 

traditie op een vrijdag en op zaterdag ko-

men de lichtjes erin. Erik Griffioen zorgde 

voor een steiger en de jongste van het ge-

zelschap klom naar boven voor de hoog-

ste lampen. “Het gekke is dat het altijd op 

dezelfde manier gaat. Altijd staan er vaste 

ploegen klaar op vrijdag en zaterdag, zon-

der apps en email. Ze doen het gewoon. 

Piet stuurt briefjes rond bij ongeveer 100 

mensen. En die gooien geld met een enve-

lop in de brievenbus” vertelt Ronny Dek-

ker die iedereen in deze buurt wel kent. 

“Tja, een prachtige gebeurtenis” voegt Piet 

Bakker eraan toe. “Alleen waren de kosten 

dit jaar iets hoger. We vragen nu 4 euro 

per huishouden”. Op Oudejaarsnacht is er 

om 24 uur altijd, ijs en weder dienende,  

een buurtborrel rond de boom. 
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Kerstmarkt bij Fly Inn 
HILVERSUM - Op een unieke locatie 

gelegen kerstkramenmarkt in het week-

end van 16 – en 17 december a.s. Tus-

sen de 40 en 50 originele marktkramen 

met verlichting sieren tussen 13.00 – en 

19.00 uur het grote gedeeltelijk overdek-

te terras van restaurant ‘Fly Inn’ gelegen 

op het vliegveld aan de Noodweg 43 in 

Hilversum.

Het betreft de 3e editie van een suc-

cesvolle markt met veel bezoekers en 

die op alle nationale kerstmarkten sites 

vermeld staat en tevens middels de re-

giomedia bekend zal worden gemaakt. 

Beide dagen muziek op het grote terras 

en binnen. Er treedt een koor op in het 

restaurant. Met voldoende parkeergele-

genheid. De voor deze gelegenheid laag 

geprijsde maaltijden in het restaurant

Ook standhouders kunnen zich nog op-

geven.

Zie ook:  www.rc-productions.nl; www.

restaurantflyinn.nl

Cultuur

ANKEVEEN - Wilt u even iets geheel 

na de drukte van Sinterklaas? Kom 

dan naar theater De Dillewijn voor een 

schitterende en swingende trip down 

memory lane met het concert van vijf 

zeer energieke dames: The Bluebettes! 

Back to mono - Back to the Sixties

The Bluebettes is een Zwolse vrou-

wenband, bestaande uit vijf zingende 

en swingende muzikanten. Voor de 

inhoud van deze voorstelling stoften 

zij de oude platen van hun ouders af 

en kozen daaruit hun favorieten. Back 

to the Sixties is een sprankelende mu-

zikale ode aan vrou-

welijke helden als The 

Supremes, Dionne 

Warwick en Etta James 

en mannelijke top-

pers als The Beatles en 

The Monkees. Met een 

flinke dosis energie, 

muzikaliteit en humor 

nemen The Bluebettes 

u mee terug naar de ja-

ren zestig! Wees er snel 

bij; er is nog een beperkt aantal kaarten 

beschikbaar!

Zaterdag 16 december. Aanvang 20.15 

uur. Kaarten à € 18,00 via www.dedil-

lewijn.nl

Verwacht in Theater De Dillewijn

The Bluebettes
We gaan weer gezellig klaverjassen in de 

sportkantine de Blijk op dinsdag avond van 

20.00 tot 22.30 uur vanaf 19 september tot 

mei/juni. Nieuwe leden  van harte welkom

Elke 1e woensdag v.d. maand van 14-17 

uur: Repaircafé Wijdemeren. In de Bras-

serie van Veenstaete te K’hoef. Weggooien? 

Mooi niet! Zie: www.natuurlijkwijdemeren.

nl of bel: Marjolijn Bezemer: 06- 48545227.

Behoefte aan een regelmatig bezoekje, een 

wandelingetje? Humanitas biedt ‘vriend-

schappelijk huisbezoek’. Mail: tgooi@hu-

manitas.nl of 035-6286093.

Kom gezellig bridgen  op donderdagavond 

om 19.30 uur bij Bridgeclub Wijdeme-

ren; locatie Veenstaete,  K’hoef. Inl.: 035-

6561131 of www.bcwijdemeren.nl

Verzorgingshuis Amaris De Kuijer heeft 

een uitgebreid aanbod activiteiten en voor-

zieningen, waar u ook als wijkbewoner ge-

bruik van kunt maken. Denkt u bv. aan de 

thuiszorg van Amaris of onze maaltijden-

service. 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.

Kort nieuws

KORTENHOEF - Ook dit jaar vindt 

er op zondagavond 24 decem-

ber om 22 uur de traditionele 

Kerstnachtdienst plaats in het met 

kaarsen verlichte Oude Kerkje aan 

de Kortenhoefsedijk. De klokken 

zullen u  -zoals al eeuwen gebeurde-  

een warm welkom toe luiden.

De Oecumenische Streekgemeente no-

digt u van harte uit om samen te zin-

gen, te luisteren en het Licht van Kerst 

te delen. De liturgie en uitleg worden 

verzorgd door Ds. Jan Rinzema  uit 

Laren. Muzikale medewerking  wordt  

verleend door het  koor ‘De Rijnforel-

len’ uit Amsterdam. Dit alles onder be-

geleiding en directie van Jos Smits. 

Rijnforellen

Zo’n 20 jaar geleden is dit koor ont-

staan uit het kerkkoor van de  Thomas 

van Aquino- parochie gevestigd 

in de Rijnstraat (A’dam).  Een van 

de eerste ‘nummers’ die het toen 

vanuit dat kerkkoor samengestelde 

koor op het repertoire zette was Het 

Forellenquintet van Frans Schubert 

. Vandaar de naam. Het repertoire 

van dit koor heeft zich in die twin-

tig jaar ontwikkeld tot zeer veel-

zijdig, vanuit alle windstreken en 

vanuit eeuwen muziekstijlen: van 

madrigaal tot musical.

Het zingen in de Kerstnachtdienst 

van de OSG in Kortenhoef doen 

zij nu al voor het derde jaar,  de 

koorleden kijken er naar uit. Vanaf 

21.15 tot 21.45 uur zal het koor al 

zingen en bent u natuurlijk al van 

harte welkom! 

Na afloop van de dienst brengen we 

het licht van Kerstmis naar buiten en 

drinken we met elkaar warme cho-

colademelk. Door  het donker van de 

Kerstnacht gaan we naar huis om de 

volgende dagen de Geboorte van het 

Kind te vieren.    

Kerstnachtdienst OSG   

KORTENHOEF- Begint het kerst-

gevoel bij u al te kriebelen? Het 

Loosdrechts koor Fun4All is in de 

laatste fase van de voorbereidingen 

voor het kerstconcert van donder-

dag 14 december in Kortenhoef.  

De muziek is ingestudeerd, de kaarsen 

staan klaar om te branden. De koor-

leden, dirigent Pieter van den Dolder, 

soliste Maja Roodveldt, Santa’s combo 

en het Wijdemeren Brass Ensemble 

staan klaar om u te verwennen met 

een breed kerstrepertoire. Donderdag 

is het zover: in een sfeervolle kerk zin-

gen wij een kerstprogramma, bestaan-

de uit zowel de meer traditionele wer-

ken als echte Amerikaanse Christmas 

Carols. Kom met ons meezingen! We 

verzekeren u dat u naar huis gaat met 

een warm en uitbundig kerstgevoel. 

En wie wil dat nu niet?

Antonius van Paduakerk, Kerklaan 

26, Kortenhoef; deur open: 19:30 uur; 

aanvang: 20:00 uur; 

kaarten aan de deur: € 8,- 

Merry Christmas with Fun4all

Op woensdag 20 december is er van 

10.00-12.00 uur in Bibliotheek Gooi 

en meer,  vestiging Loosdrecht een 

Themaochtend over de tentoonstel-

ling ‘Nederlanders in Parijs’ 1789-

1914 in het Van Gogh Museum

Kunsthistorica Diana Kostman komt 

deze ochtend vertellen over de ten-

toonstelling Nederlanders in Parijs, 

die de Franse hoofdstad laat 

zien door de ogen van acht 

Nederlandse kunstenaars (o.a. 

Van Gogh, Sluijters en Mon-

driaan). Diana vertelt aan de 

hand van een fotopresentatie 

over de diverse schilderijen.

De tentoonstelling is nog te bezoeken 

tot 7 januari 2018 in het Van Gogh 

Museum in Amsterdam. Iedereen is 

van harte welkom, de entree is vrij.

Tjalk 41; 035 – 582 5488. 

Themaochtend in bieb
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Kerst klaverjassen- en biljarten
ANKEVEEN- Biljartvereniging ‘ t Cen-

trum organiseert Prijsbiljarten en Kla-

verjassen om mooie vlees- en/of wild-

prijzen. Tevens is er een grote loterij. 

Wees erbij op zaterdag 16 december. De 

aanvang is om 20:30 uur in ‘t Wapen van 

Ankeveen

Kerstboomrondleiding
Op zondag 17 december organiseert het 

Pinetum de jaarlijkse kerstboomrond-

leiding. De rondleiding start om 14:00 

uur in het bezoekerscentrum, waar Pie-

ter Hoogenraad vertelt over de geschie-

denis van de kerstboom door de eeuwen 

heen. Daarna neemt Paulien Frieling u 

mee de tuin in langs coniferen die wor-

den gebruikt als kerstversiering. Kos-

ten: volwassenen €5.00; kinderen €3.50; 

vrienden Pinetum €3.00, inclusief een 

beker warme chocolademelk of glüh-

wein.

Vooraf aanmelden is niet nodig.

Bij Albert Heijn Landwaart Korten-

hoef is de voorpret voor de Kerst 

losgebarsten. De nieuwe Allerhande 

boordevol met fantastische recep-

ten is uit en de winkel ligt vol met 

heerlijke producten om er een on-

vergetelijke en vooral smakelijke 

Kerst van te maken.

Kerstdessert 

Exclusief verkrijgbaar bij de ‘Appie’ in 

Kortenhoef zijn de desserts van Land-

waart Culinair. Zij zijn  onlangs 1e ge-

worden met o.a. de Appelwaartjes in de 

bakkersvakwedstrijd! De desserts zijn 

verkrijgbaar in Chocolade-caramel ba-

varois, Mango-passie bavarois & Tira-

misu. Ze zijn voor 5 – 6 personen en 

kosten slecht €9,99, dat wordt genieten!

Moonlight Shopping

Om gezellig je Kerstweekend in te gaan 

organiseren ze een Moonlight Shop-

ping koopavond op zaterdag 23 de-

cember. Tussen 18:00 en 22:00 maken 

zij het extra gezellig met heerlijke proe-

verijtjes en een drankje, ook hun ‘huis-

kok’ Martijn gaat iets heerlijks voor de 

klanten maken en geeft graag advies 

voor het kerstdiner.  

Kerst bij Albert Heijn Kortenhoef 

Kerst

‘s- GRAVELAND- Hollen of stil staan is 

het deze dagen. Nauwelijks is de Sint 

vertrokken of de Kerst dient zich al 

aan. In ons geval door een hoeveel-

heid adoptie kerstbomen. 

Vorige week kwamen ze, in een grote 

vrachtwagen. Een heel aantal zien we 

ieder jaar weer terug. Ze worden in 

huis gehaald door hun adoptiegezin, 

versierd en vertroeteld en na de Kerst 

weer teruggebracht. Waarop ze weer 

geplant worden door Erwin en zijn 

medewerkers en weer een jaar biolo-

gisch verzorgd. Zo gaat een boom ja-

ren mee en worden er daardoor geen 

onnodige eindeloze vlaktes geplant en 

geen onkruidbestrijdingsmiddelen ge-

bruikt. Want jawel, ook onder de kerst-

bomen wordt wat afgespoten. 

Vaak gaat de boom echt bij het gezin 

horen en wordt ieder jaar binnenge-

haald als een oude bekende. Heel soms 

hangt er zelfs nog een vergeten versie-

ring van vorig jaar aan. Ook dit jaar 

zijn er een aantal bomen die nog geen 

thuis hebben. Dus wilt u dit jaar met 

Kerst een milieuvriendelijk geteelde 

boom, waarmee u de kans loopt een 

hechte band op te bouwen: kom dan 

gauw langs. 

Meer info vindt u ook op www. adop-

teereenkerstboom.nl   

‘s- GRAVELAND- Er zijn diverse 

kerstactiviteiten bij Natuurmonu-

menten. 

Wandel op zondag 17 december (11 

uur) mee met de boswachter over de 

buitenplaatsen van ‘s-Graveland. Deze 

gezinswandeling is speciaal voor gezin-

nen met kinderen vanaf 4 jaar en duurt 

anderhalf uur. Ook op 17 december zijn 

er twee excursies op Schaep en Burgh. 

Om 10 en 14 uur kunt u twee bijzondere 

gasten bewonderen: Marten en Oopjen. 

Na vele omzwervingen keren ze voor 

even op hun oude plekje in ‘s-Graveland 

terug, nu als replica. Natuurmonumen-

ten toont levensgrote reproducties van 

de schilderijen. Precies op de plek waar 

ze ooit hingen, in de pronkzaal van 

Schaep en Burgh. Luister naar het ver-

haal achter de schil-

derijen.

In de kerstvakantie 

worden ook ver-

schillende activitei-

ten georganiseerd. 

Ga struinen met de 

boswachter, pluis 

een uilenbal uit el-

kaar of maak een 

vette vogelsnack. 

Tijdens het warm 

welkom toost je 

samen met de bos-

wachters op een mooi nieuw natuurjaar. 

In de kerstvakantie dagelijks geopend 

van 10:00 uur tot 17:00 uur, behalve op 

24 december, van 10:00 uur tot 16:00 

Kerst met Natuurmonumenten 

Adopteer een kerstboom

Handig om te weten
Voor alle activiteiten geldt deelname uitsluitend na aanmelding en betaling 

vooraf via de website. Honden kunnen niet mee met deze activiteit. Bezoe-

kerscentrum Gooi en Vechtstreek, Noordereinde 54b, 1243 JJ ’s-Graveland; 

035 - 656 30 80

Zie ook: www.natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek

uur geopend. En op Eerste Kerstdag geslo-

ten. Wel open op Nieuwjaarsdag van 10 tot 

16 uur.  

Foto: © Natuurmonumenten

ANKEVEEN- Op het marktplein van 

Ankeveen prijkt alweer de mooi ver-

lichte kerstboom van stichting WIJ. Nog 

een paar dagen en het gehele marktplein 

zal weer vol staan met verlichte kraam-

pjes. Op 22 december om precies te zijn, 

tussen 18.00 en 22.00 uur. Want dan 

vindt de supergezellige lichtjesmarkt 

van Ankeveen weer plaats. Een waar 

feestje voor iedereen.  De Lichtjesmarkt 

trekt ieder jaar weer verschillende 

marktondernemers met een groot aan-

bod van kerstartikelen. Grote kans dat 

u daar een aardigheidje voor onder de 

kerstboom vindt. De kerstsfeer wordt 

uiteraard verhoogd door optredens van 

de Vriendschapskring en het gelegen-

heidskoor All Directions /Ankeveens 

Havenloos Mannenkoor. Tevens zal 

Barbara Schriek met haar dansgroepen 

verschillende optredens verzorgen. 

Lichtjesmarkt in Ankeveen weer voor iedereen
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NEDERHORST DEN BERG - 

Beginnen met hardlopen en 

je conditie opbouwen onder 

deskundige begeleiding, 

dat kan op woensdagavond 

bij de Bergse Runnersclub 

(www.bergserunnersclub.nl 

). Vanaf woensdag 10 januari. 

Aan het eind van deze tien we-

ken durende cursus  – op 18 

maart bij de Spiegelplasloop – 

kunnen de deelnemers vijf ki-

lometer hardlopen! In de cur-

sus is er ruim aandacht voor 

een individuele trainingsop-

bouw (met één extra zelfstan-

dige training in de week) , bles-

surepreventie, looptechniek en 

core stability. 

Na het volgen van de cursus 

kunnen de hardlopers aanslui-

ten bij een van de niveaugroe-

pen van de Bergse Runners.  

Op woensdag 10 januari start 

de beginnersgroep om 19.45 

uur bij Sporthal De Blijk in Ne-

derhorst den Berg. De overige 

trainingen beginnen telkens 

om 20.00 uur en duren tot circa 

21.00 uur.

De cursus is toegankelijk voor 

beginnende hardlopers vanaf 

18 jaar. Aanmelden kan door 

lid te worden van de BRC (zie 

website) en een mail te zenden 

naar het volgende mailadres:  

elinedehollander@gmail.com. 

De kosten voor het lidmaat-

schap zijn 30 euro per jaar.

‘Beginnen met hardlopen’ 
bij Bergse Runners 

Sport

 Voor een verrassend assortiment:

 - BOERENKAAS

 - NOORD-HOLLANDSE KAAS

 - GEITEN KAAS

 - BUITENLANDSE KAAS

 - MINDER VETTE KAAS

 - MINDER ZOUTE KAAS

 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;

op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef 

www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!

• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis

• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst

• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

’s-GRAVELAND- Zo traditi-

oneel als alle Kerstmarkten 

en -diners is op 2e Kerstdag 

de Kerstloop bij de s.v. ‘s-

Graveland. Al decennia lang 

een populair tussendoortje 

voor de sportieve hardlo-

per. Want het evenement is 

al lang geen activiteit meer 

voor alleen leden van de 

voetbalclub en ook daarom 

onderdeel van de Top Tien 

lopen in de regio. 

Vorig jaar won Camiel Kruis-

wijk uit Baarn en was Marijke 

de Visser uit Utrecht de snelste 

vrouw over de ruim 7,5 km. 

De start is om 10.30 uur en in-

schrijven kan alleen op de dag 

zelf vanaf 9.30 uur. Voor de 

kinderen tot en met 12 jaar is 

er een recreatieloopje over iets 

meer dan 2 km. Zij starten kort 

nadat de grote loop is vertrok-

ken. Het inschrijfgeld bedraagt 

€ 4,00 en voor de kinderloop is 

dat € 2,00. En daarvoor krijgen 

de deelnemers ook nog  een 

leuke herinnering en na af-

loop natuurlijk de traditionele 

sinaasappel. Voordeel van de 

organisatie bij een sportvereni-

ging is, dat er voldoende kleed- 

en douchegelegenheid is. Er 

zijn acht ruime kleedkamers 

beschikbaar met aparte kleed-

kamers voor de vrouwen.

De route van de Kerstloop gaat 

via het Kininelaantje en het 

Zuidereinde naar de ingang 

van het bos bij Gooilust. Over 

goed begaanbare bospaden en 

geaccidenteerd terrein komen 

de deelnemers zo’n zes kilome-

ter later het Corversbos uit ter 

hoogte van de Beresteinseweg. 

Via het Kininelaantje keren ze 

na 7,5 km. weer terug bij de 

finish. De Kidsrun voert de 

deelnemertjes alleen over het 

Kininelaantje.

Al jaren blijken veel mensen 

het fijn te vinden om tijdens de 

Kerstdagen er even tussenuit te 

zijn om de benen letterlijk te 

strekken. De Kerstloop is dan 

ook voor veel deelnemers een 

jaarlijks weerzien in een gezel-

lige omgeving. Dat alles maakt 

de Kerstloop tot een ideaal 

evenement waar zowel de wed-

strijdloper, de getrainde loper 

als de recreant zijn plek heeft 

gevonden. Dus mis ‘m niet op 

26 december a.s.

Voor meer informatie de web-

site www.svsgraveland.com of 

035-6560063.

Traditionele Kerst-
loop 2e Kerstdag
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De bij het convenant Het Gooi 

aangesloten voetbalverenigingen 

waren te gast bij S.V. ’s-Graveland. 

Ruim twintig verenigingen zijn 

aangesloten bij dit convenant en 

zij hadden voor deze bijeenkomst 

het thema Duurzaamheid gekozen.

S.V. ’s-Graveland organiseerde de 

avond samen met de KNVB en pre-

senteerde zelf hoe het traject rondom 

de aanschaf van de zonnepanelen is 

verlopen. Koen Janmaat was anderhalf 

jaar geleden betrokken vanaf de subsi-

dieaanvraag tot en met de installatie 

van inmiddels 200 zonnepanelen op 

de daken van het clubhuis en kleedac-

commodatie. En nog steeds volgt hij 

het nauwgezet. Als penningmeester 

kon hij de groene energieopbrengst 

delen met de aanwezigen, onder wie 

de Wijdemeerse voetbalverenigingen 

vv Nederhorst en SV Loosdrecht. 

De KNVB- vertegenwoordiger sprak 

over ‘De Groene Club’ die op dit mo-

ment bij 30 clubs kijkt naar het bespa-

ringspotentieel voor verenigingen. In 

de loop van 2018 wordt beoordeeld 

wat er collectief georganiseerd kan 

worden (gezamenlijk inkopen bij-

voorbeeld of een financiële fonds 

voor garantstellingen of leningen). 

Dit moet verder ontwikkeld worden 

vanuit de KNVB. Concreter was de 

presentatie van de vertegenwoordiger 

van klimaatroute.nl. Hij vertelde hoe 

verenigingen een energiescan kunnen 

laten uitvoeren en triggerde de aanwe-

zigen met de vraag hoeveel de uitga-

ven van verenigingen omlaag kunnen.

Tijdens de bijeenkomst wisselden 

clubs hun ervaringen uit en deelden 

hun kennis over duurzaamheid, waar-

bij het niet alleen om de energiere-

kening ging, maar bijvoorbeeld ook 

over een gezondere kantine. De kan-

tinecommissie van S.V. ’s-Graveland 

demonstreerde in de vorm van hapjes 

de gezonde concurrentie van het tra-

ditionele aanbod. Maar ook zaken als 

afvalinzameling, het schoonhouden 

Voetbalverenigingen en duurzaamheid

van de accommodatie èn een respectvolle 

omgang met elkaar kwamen aan bod.  

Het was een goed benutte avond en dat 

bleek ook na afloop tijdens het informele 

gedeelte. Mensen zochten contact met el-

kaar over allerlei zaken en in sommige ge-

vallen waren dat ook eerste (bestuurlijke) 

kennismakingen tussen de verenigingen.

Sport

KORTENHOEF- Postduivenvereni-

ging de Plassenjagers organiseert 

op zaterdag 16 en zondag 17 de-

cember a.s. haar jaarlijkse postdui-

vententoonstelling.

De leden van PV de Plassenjagers 

brengen hun mooiste duiven in, de 

ongeveer 125 postduiven worden dan 

gekeurd door een gediplomeerde keur-

meester, Dhr. H. Bransen uit Putten.

Alle duiven worden individueel in de 

hand genomen door de keurmeester, 

en dan door hem beoordeeld op ver-

schillende lichaamsonderdelen, zoals 

de kopvorm, ligging van de ogen, de 

kwaliteit van de vleugels en de pluimen 

(veren), ook de rug en de onderbouw 

komen aan bod evenals de indruk en 

de conditie. Dit alles wordt zorgvuldig 

opgeschreven op de keurkaart, uit-

eindelijk wint de duif met de meeste 

punten. De winnaar noemen we ‘de 

Schoonste’ van de tentoonstelling. 

Tevens is er een klasse Schoonste-

viertal,  4 duiven bestaande uit 2 dof-

fers (mannetjesduiven) en 2 duivinnen 

vormen een geheel. Het viertal met de 

meeste punten wint. 

Iedereen is van harte wel-

kom om onze tentoonge-

stelde duiven te bewon-

deren, De tentoonstelling 

is gratis toegankelijk op 

zaterdagavond 16 decem-

ber vanaf 20:00 uur en op 

zondag 17 december van 

11:00 tot 17:00 uur. In ons 

verenigingsgebouw aan de 

Kwakel 42 te Kortenhoef 

(naast de gemeente werf)

Wie is de ‘schoonste’ bij de Plassenjagers  

NEDERHORST DEN BERG- Ingeborg 

de Mol jureerde afgelopen zon-

dag, samen met haar schrijfster Isa 

Springer, alweer de laatste dressuur-

wedstrijd van het kalenderjaar in 

de N2-klasse. Het waren sowieso de 

laatste wedstrijden van 2017.

Door: Cees Stalenhoef

De deelnemers streden niet alleen om 

de dagprijs, maar uiteraard ook om een 

goede totaalklassering bij alle dressuur-

wedstrijden. De stand hier bepaalt, of 

je straks – aan het eind van het vereni-

gingsjaar - mag starten bij de jaarlijkse 

clubkampioenschappen..

In de N2 zit in tegenstelling tot de klasse 

N1 ook al een galopje. Dit ter voorberei-

ding op de volgende klasse: de B- dres-

suur. Er startten 10 deelnemers.

De uitslag was als volgt: 1. Julia Springer 

op Dana met 115,5 pnt; 2.Alicia van den 

Bos op Joy met 113 pnt; 3. Chaline van 

den Bos op Held met 112 pnt.

Vervolgens startten 11 deelnemers in 

de beginnende klasse N1. In deze klasse  

vinden we alleen de gangen stap en draf.

De deelnemers werden gejureerd door 

Marjolijn van Noort. De schrijfster was 

haar dochter Sophie.

Hier was de uitslag: 1.Bernou Over-

weel op Silver met 112 pnt; 2. Jessy Bol-

ding op Vitalis met 111 pnt.; 3. Tamar 

Doornheim op Nador met 109.5 pnt. 

Het wedstrijdsecretariaat, ditmaal bezet 

door Daphne en Jordy Lunter had het 

prima geregeld. Ook de ringmeesters 

Jolanda van Akker en Priscilla Brouwer 

hadden alles weer onder controle.

Iedereen die heeft meegeholpen, weer 

hartelijk dank. In het bijzonder Demy 

Simons, die heel veel van de proeven 

heeft voorgelezen. Graag tot de volgen-

de wedstrijden: het traditionele Nieuw-

jaarsspringen. 

Rijvereniging Nederhorst

N-dressuurwedstrijden

KORTENHOEF- Veel jeugdleden wa-

ren aanwezig tijdens de sinterklaas-

viering van OdisGym. De trainers en 

bestuur waren blij dat de Sint tijd 

vond om de vereniging te bezoeken. 

Alle turners lieten de Sint en zijn drie 

pieten acrobatische toeren zien. De 

kinderen kropen onder een dikke 

mat door, liepen over een balk, race-

ten met zaklopen, kegelden, 

rope skipten en deden nog 

veel meer.

Het bestuur van OdisGym had 

begrepen dat het grote boek 

van de Sint waterschade had 

opgelopen. Daarom werd Sin-

terklaas door OdisGym verrast 

met een nieuw groot boek. 

Sinterklaas overhandigde op 

Sint en OdisGym 
wisselen cadeaus uit

zijn beurt trainers Paul en Linda een ca-

deau. Daarin bleek een vlag met het nieu-

we clublogo te zitten. OdisGym heeft nu 

een algemeen logo én voor alle sportaf-

delingen een eigen logo. Creabosch heeft 

het bestuur geholpen de logo’s te ontwik-

kelen. Omdat het bestuur trots is op het 

logo kreeg iedereen bij het verlaten van de 

zaal een flesje water met het nieuwe logo.
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NEDERHORST DEN BERG- Nederhorst 

on Ice draait op volle toeren. In de 

warme Bergstube gezellige evene-

menten, onder het genot van wat 

heerlijke versnaperingen en op de 

IJsbaan zelf, zijn we ook volop in 

beweging, zoals op de donderdag-

avond de curling.   

Curling

Het was weer een gezellige drukte in de 

Bergstube en op de baan werd fanatiek 

gespeeld. De meetlinten moesten re-

gelmatig gebruikt worden om exact de 

afstanden naar de stip te bepalen. De 

scheidsrechters werden daarbij nauw-

lettend op de vingers gekeken door 

soms de voltallige teams. Aan kop gaan 

nu De Sweeping Beauties, samen met 

De IJsclub Kortenhoef en Café Restau-

rant Brambergen, ieder met 13 punten.

Als laatste staan nu De Roaring Ladies 

met 5 punten, maar zoals de naam al 

doet vermoeden kunnen zij ineens fors 

gaan scoren.

De Superlaantjes wisten hun totaal ook 

met 5 punten te verhogen, echt super!

Volgende week de laatste wedstrijd 

in deze poules en daarna worden de 

teams weer op punten totaal ingedeeld.

Bingo

Dit jaar niet alleen de drukbezochte  

50+ bingo, maar ook een kinderbingo. 

We hebben weer heel wat sponsors 

bereid gevonden om leuke prijsjes ter 

beschikking te stellen. De kinderbingo 

start om 17.00 uur en er is voor de kin-

deren tussen de kaarten door ook eten. 

Aansluitend kunnen de kinderen mee-

doen met de Bergse Winterspelen. 

Feestavond 

Op zaterdag 16 december is er een 

feestavond, 80-90’s muziek uit die tijd, 

dj- uit die tijd en de sfeer uit die tijd…. 

Nee hoor, je hoeft je niet te verkleden, 

gewoon gezellig dansen!

  

Nederhorst on Ice

Nederhorst on Ice, ijskoud de leukste!

Openingstijden
wo. 13-12 13.00-18.00 uur

do. 14-12 14.30-17.00 uur

vrij. 15-12 14.30-23.00 uur

za. 16-12  10.00-23.00 uur

zo. 17-12  12.00-19.00 uur 

ma. 18-12 14.30-21.00 uur

di.  19-12 14.30-21.00 uur

wo. 20-12 13.00-18.00 uur

do. 21-12 14.30-17.00 uur

vrij. 22-12 14.30-23.00 uur

Feest
80’s-90’s gezellige sfeer uit die tijd, zelfs 

tijdens het garnituuruur, passen we de 

muziek vast aan.

IJshockey
Op 20 december a.s. zullen een aantal 

jeugdspelers van de Amsterdam Tigers  

een demowedstrijd komen spelen. Zorg 

dat je erbij bent!

Bingo
Dit jaar ook een kinderbingo en wegens 

ons 10-jarig jubileum, trakteert de ijsclub 

de kinderen op eten tijdens de bingo!

Bergse winterspelen
Aansluitend de bingo; de Bergse Winter-

spelen. Welke spel op het ijs wordt er 

deze week gespeeld, doe je mee?!

za. 16 december  Garnituuruur  17.00 uur
 Disco-on-Ice  19.00 uur
 80s en 90s  20.00 uur

wo. 13 december 
IJshockey-clinic  
19.00 uur

do. 14 december 
Curling  19.00 uur

c 

vr. 15 december  50+Bingo  14.00 uur
 Kinderbingo  17.00 uur
 Bergse winterspelen  19.00 uur
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Feestavond za. 16 dec.

10
 jaar

00 uur
.00 uur

10
ja

zo. 17 december  
Schaatslessen  
10.00-12.00 uur

Elke zondag familiedag!

19 00 uur IJsclub Nederhorst den Berg 
Blijklaan 1a www.nederhorstonice.nl
         U kunt ons ook vinden op 

Sport
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Sport

NEDERHORST DEN BERG – De judos-

port verdient het om wat meer aan-

dacht te krijgen, meent de Judoclub 

Nederhorst. Want het is goed voor je, 

lichamelijk en mentaal. Competitie 

met anderen, leert kinderen volhou-

den, vindingrijkheid en vasthou-

dendheid.

 

Doe je best, dan zorgen wij voor de 

rest. Kortom, het enige wat we vragen 

is goed je best te doen. En zeg nu zelf, 

wie kan dat niet? Beperkingen tellen 

niet, niemand is beter of meer of wat 

dan ook en wie dan ook. Met z’n allen 

doen we het samen.  Aldus trainer of 

zoals we dat bij judo zeggen ‘Sensei’, 

Danny Bokkers van Judoclub Neder-

horst. Als ervaren trainer weet Danny 

als geen ander hoe belangrijk de judo-

sport is voor de ontwikkeling van kin-

deren.

Tijdens de judo werken de judoka’s 

aan hun motorische en conditionele 

ontwikkeling, op een speelse manier 

lopen, springen, rollen ze terwijl ze aan 

hun fysiek werken. Ook leren ze asser-

tief zijn en het is  goed voor hun weer-

baarheid. Judo maakt je sterker, zowel 

fysiek als qua zelfvertrouwen. Op de 

mat is respect heel belangrijk. Het is 

fantastisch om te zien hoe onze trainer 

waarden van het judo over brengt. Ple-

zier en respect gaan echt hand in hand 

bij onze judoclub. Om af te sluiten: 

Judo leert kinderen vele levenslessen 

en ontwikkelt sterke karakterei-

genschappen die van dienst kun-

nen zijn gedurende hun tienerja-

ren en naar de volwassenheid.

Nieuwsgierig geworden? 

Kom gerust kijken en een proef-

les meedoen. De trainingen zijn 

op vrijdagmiddag in Sporthal De 

Blijk.

Van 15:45-16:45 uur de jongste 

leden; 16:45-17:45 uur: gevor-

derden; 17:45-18:45 uur verder 

gevorderden. Raadpleeg de web-

site voor meer informatie www.

judoclubnederhorst.nl. Volg de 

judoka’s ook op Facebook.

Judo in Nederhorst den Berg, goed voor kinderen

Tegenstander Forza Almere heeft 

zaterdag jl. besloten uit de compe-

titie te stappen. Geplaagd door een 

te kleine selectie zijn zij dit seizoen 

getuige de grote nederlagen dit sei-

zoen er niet in geslaagd een repre-

sentatief elftal op de been te bren-

gen. Voor ’s-Graveland betekent dit 

dat de winterstop afgelopen zondag 

al is begonnen. Op 11 februari wordt 

de competitie hervat.

Afgelastingen

Op vrijdag zat het er al aan te komen, 

maar we hadden stille hoop dat er 

toch nog gevoetbald kon worden door 

een aantal teams, maar ook de kunst-

grasvelden waren voorzien van een 

enigszins aangevroren laag sneeuw, 

waardoor voetbal niet mogelijk was. 

Wellicht dat er komend weekend nog 

wat inhaalwedstrijden gepland kunnen 

worden.

Kerstklaverjassen

Precies een week voor kerst wordt er 

gekaart om mooie prijzen. Eerst de 

kaartavond op maandag 18 december 

afwachten en dan pas de kerstinkopen 

doen. Aanvang 20.00 uur in de kantine.

Kerstloop

Op zondag 26 december zullen er weer 

honderden prestatie- en recreatielo-

pers een sportieve prestatie leveren. 

Op 2e kerstdag kan er vanaf 9.30 uur 

ingeschreven worden voor de Kerst-

loop (ca 7 km). Het startschot klinkt 

om 10.30 uur. De jeugd tot en met 12 

jaar vertrekt daarna voor een loop over 

ca. 2 km.

Fotosessies voetbalplaatjesactie 

Afgelopen zondag is de eerste fotoses-

sie gehouden van de voetbalplaatjesac-

tie i.s.m. Jumbo Kortenhoef. Alle seni-

orenteams waren aan de beurt met een 

enkel jeugdteam. Zaterdag 16 decem-

ber is de tweede en laatste sessie.

Bezoek AZ - Heracles

Afgelopen zaterdag ging er een bus van 

Wijdemeren Tours weer richting Alk-

maar. Jeugdleden en begeleiders be-

Nieuws Club 4711
Uitslag + stand herfst-
competitie biljarten
Maandag 4 dec.: B. 

Worp (7 pt.), J. Vrijburg 

(6 pt.), W. Clements (4 

pt.), J. van Greuningen (3 pt.), Mw. D. Gi-

avarra (1 pt.), M. Zieleman (0 pt.)

Stand aan kop: B. Worp 8-35, M. Ziele-

man 8-30

Uitslag maandtoernooi koppelkla-
verjassen. Zaterdag 9 dec.: (bovenste 3 

plaatsen, 28 deelnemers) 1. Mw. J. v.d. 

Gun & Dhr. B. v.d. Gun (5614 pt.), 2. Mw. 

T. Vahrmeier & Dhr. W. Vahrmeier (4835 

pt.), 3. Dhr. B. Worp & Dhr. J. van Greu-

ningen (4816 pt.)

Eerstvolgende maandtoernooi koppel-

klaverjassen: zaterdag 13 jan. 2018, aan-

vang 16.00 uur.

Uitslag + stand onderlinge competitie 
BV Overmeer
Donderdag 7 dec.: M. v.d. Velden - J. 

Kloosterman 2-0, R. Korteling - P. van’ t 

Klooster 2-0, M. Verlaan - T. Otten 0-3, 

H. Stalenhoef - R. Korteling 0-2, W. Cle-

ments - P. van ‘t Klooster 0-3

Stand aan kop: P. van ‘t Klooster 10-19, T. 

Otten 9-17, M. v.d. Velden 10-17

Programma
Donderdag 14 dec. 19.30 uur: onderlinge 

competitie BV Overmeer, zaterdag 16 

dec. 16.00 uur: herfstcompetitie biljarten, 

maandag 18 dec. 19.30 uur: herfstcom-

petitie biljarten

Openingstijden bar (ook voor niet-le-
den) + contactgegevens
Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur, Overmeerseweg 5a Nederhorst den 

Berg, tel. 06.20.40.80.58

Voetballen in ’s-Graveland 

Al begonnen aan de winterstop

NEDERHORST DEN BERG - Rechter 

K. de Meulder van de Rechtbank 

Midden- Nederland heeft op 8 de-

cember in Utrecht bepaald dat het 

evenement Nederhorst on Ice niet 

hoeft te worden stilgelegd. 

Nederhorst on Ice is een tijdelijke ijs-

baan met horeca in een Bergstube in 

Nederhorst den Berg. Het college van 

burgemeester en wethouders heeft 

hiervoor een omgevingsvergunning 

verleend voor een periode van vijf jaar. 

De burgemeester heeft voor de editie 

van dit jaar een evenementenvergun-

ning verleend, van eind november tot 

begin januari. Een omwonende heeft 

tegen beide besluiten beroep ingesteld. 

Zij had geen bezwaar tegen de ijsbaan, 

wel tegen de horecagelegenheid en de 

activiteiten die daaromheen worden 

georganiseerd. Die maken namelijk 

een ernstige inbreuk op haar woon-en 

leefgenot. Eiseres heeft gevraagd deze 

vergunningen in de tussentijd te schor-

sen, onder meer vanwege geluidsover-

last.

Het college, de burgemeester en de IJs-

club hebben verklaard dat zij het eve-

nement erg belangrijk vinden voor de 

sociale cohesie van de dorpsgemeen-

schap. De Bergstube is een belangrijke 

financiële drager voor het evenement 

en kan daarom niet gemist worden. Zij 

zijn van mening dat zij er alles aan heb-

ben gedaan om overlast voor de omwo-

nenden zoveel mogelijk te beperken.

De voorzieningenrechter vindt dat het 

college ten onrechte heeft gesteld dat 

de horecafunctie binnen het bestem-

mingsplan past. Daarom moet het col-

lege nu alsnog onderbouwen waarom 

het (ook) voor de Bergstube een ver-

gunning wil verlenen. Het beroep te-

gen de evenementenvergunning is on-

gegrond verklaard. De rechter erkent 

dat Nederhorst on Ice een aantasting 

van het woongenot van eiseres met 

zich zal brengen. Die is echter tijdelijk 

en niet van een dusdanige omvang, dat 

Wijdemeren de belangen van eiseres 

zwaarder had moeten laten wegen dan 

het algemene (maatschappelijke) be-

lang bij het organiseren van dit ijsfes-

tijn

Omdat de rechter verwacht dat het col-

lege het gebrek aan goede argumenten 

kan herstellen, kan het Nederhorst on 

Ice gewoon doorgaan. 

Rechter bepaalt dat Nederhorst 
on Ice mag blijven

zochten op uitnodiging van de Alkmaarse 

eredivisieclub de wedstrijd AZ – Heracles. 

Zo werd het toch geen voetballoos week-

end en zagen de toeschouwers ook nog 

eens vijf doelpunten van de thuisclub, want 

AZ won met 5-0.
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KORTENHOEF – Elke dinsdagavond 

komen zo’n tien dames van haak-

club ‘FF-tellen’ bijeen in de Oude 

School aan de Kortenhoefsedijk. Dit 

seizoen werken ze aan een bijzonder 

gezamenlijk project, ze ontwerpen 

hun eigen clubdeken.

Voordat ons gesprek echt begint en 

ik de gehaakte Sinterklaas en Zwarte 

Piet bewonder, haalt Mirjam Klaver 

nog even haar zelfgemaakte kerststal 

voor de dag. Een originele uitvoering 

met kleurrijke poppetjes van gehaakt 

katoen, met Jozef en Maria, het kindje 

Jezus in de kribbe, de os en de ezel, de 

herders met schapen in het veld en 

zelfs de wijzen omringd door kamelen 

en een palmboom. Knap en creatief 

gedaan, terwijl Mirjam vijf jaar gele-

den, bij de start van de haakclub, nog 

helemaal niet kon haken! Ze werd in-

dertijd door Sarina Peelen overgehaald 

om mee te doen met het haakgroepje 

in basisschool De Regenboog. De club 

verhuisde later naar De Vrolijke Knut 

en toen daar het doek viel, nam Mir-

jam het initiatief om door te gaan in 

de Oude School. Sindsdien is ze ook 

contactpersoon van ‘FF-tellen’. Een ei-

gentijdse naam bedacht door Jo Gom-

pel, “want af en toe valt het stil en dan 

moeten we even tellen” legt Mirjam uit.

Stokjes en kraaienpootjes

Meestal is ieder bezig met een eigen 

haakpatroon, maar vorig jaar heb-

ben de dames een gezamenlijk project 

gedaan. Ze haakten voor de gesloten 

groep in Veenstaete allerlei dingen in 

het thema van Pasen om daarmee de 

bewoners op te fleuren. Dat was een 

succes en na de zomer was de tijd rijp 

om weer iets met elkaar op te pakken. 

Dit keer ontwerpt de club een eigen 

‘FF-tellen deken’. Daarbij kiest ieder 

zelf de wol en kleur uit, maar haakt 

hetzelfde patroon, dat samen wordt 

ontworpen. Men kan elke week steken 

aandragen bij Mirjam, die deze vervol-

gens verwerkt in een patroon voor de 

haakavond. Mirjam pakt De Haakbij-

bel erbij – met 200 verschillende ste-

ken – en laat zien welke er in de afge-

lopen weken al verwerkt zijn. Zo heeft 

de deken al de zigzag, druppel, bloem, 

noppensteek, golven en kraaienpoot-

jes. “Met tussendoor stokjes, dat komt 

elke keer weer terug” licht Mirjam toe. 

De planning is dat in april de deken 

klaar is, voor de zomerstop. Dan begint 

de club half september weer met iets 

nieuws.

  

Haak gezellig aan

Bij het groepje van tien kunnen nog 

zo’n vijf à zes enthousiastelingen aan-

haken. Dus lijkt het u leuk om dinsdags 

een gezellige avond te hebben en crea-

tief bezig te zijn? Neem dan contact op 

met Mirjam Klaver (mirjamklaver@

hotmail.com of 035-6564679). Deelna-

me kost € 5,- per avond, inclusief kof-

fie en koekjes. “FF-tellen is geen club 

waar je les krijgt” benadrukt Mirjam. 

“Maar wel een groep waar je elkaar 

helpt als je er niet uitkomt, waar je tips 

geeft en krijgt, elkaar op ideeën brengt 

en patronen uitwisselt. We hebben zo-

veel plezier samen en het is gewoon 

een hele leuke hobby. Als je rond kunt 

haken, kun je alles maken, en als je de 

slag eenmaal te pakken hebt, is het echt 

verslavend”.

Haakclub ‘FF-tellen’ ontwerpt eigen deken
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