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Wensen uit Wijdemeren
Met ’t zicht op 2019 nemen 
we in de laatste editie van dit 
jaar een aantal kerst-/nieuw-
jaarswensen op van markante, 
sprekende personen uit onze 
gemeente. Dit zijn de wensen 
uit Wijdemeren. 

In de afgelopen weken mocht 
ik in diverse kerken in onze re-
gio meezingen in het kerstcon-
cert bij uitstek, de Messiah van 
G.F. Händel. In de vrolijke ba-
rokmelodieën wordt een stevig 
thema neergezet. Het begint 
allemaal bij de geboorte van 
Jezus, die we dit jaar met Kerst-
mis weer vieren, leidt al snel tot 
zijn lijdensweg en sterven om, 
opnieuw in alle vrolijkheid, 

met Pasen de overwinning op 
de dood te vieren. Je realiseert 
je dat zo’n verhaal geschreven 
is in een tijd dat inderdaad de 
dood de grootste, alomtegen-
woordige vijand was van de 
levensvreugde. Die dood moest 
overwonnen worden! In onze 
huidige tijd kan ik mij nog an-
dere vijanden voorstellen die 
ons mooie, goede leven, zoals 
dat bedoeld is, ruwweg afbre-
ken. Niet de dood alleen moet 
overwonnen worden maar ook 
de zinloosheid, eenzaamheid, 
wereldwijde ongerechtigheid. 
Ziekten die niet tot de dood 
leiden, maar ons in alle pijn 
en uitzichtloosheid soms zelfs 
naar de dood doen verlangen. 

Zoals het geboortefeest van 
Kerstmis vooruitwijst naar 
Pasen, zo kan ik juist op deze 
vrolijke, vredige feestdagen in-
eens worden stilgezet bij dit te-
gendeel dat ons terneer drukt. 
Daarom wens ik u opstandige 
feestdagen toe, met hoop en 
vertrouwen dat we naar een 
toekomst onderweg zijn waar-
in we ons opnieuw en sterker 
verzetten tegen de vijanden van 
het geschenk, dat ons leven zou 
kunnen en moeten zijn.
Evert-Jan van Katwijk, predikant

In de donkere dagen voor kerst 
realiseer je je eens te meer dat 
het leven niet altijd over ro-
zen gaat. Soms is iets positief 
en geniet je met volle teugen. 
Maar er is ook teleurstelling, 
pijn en verdriet. De kersttijd 
brengt veel herinneringen. Hoe 
het vroeger thuis was en in die 
jaren daarna. Elke keer weer 
anders met veel of juist weinig 

mensen om je heen. Maar wat 
blijft is het feest van het nieuwe 
leven, de dagen die weer langer 
worden en het nieuwe jaar dat 
zich aankondigt. Volop uitda-
gingen om de draad weer op 
te pakken en een pad vol rozen 

op te gaan. Ik wens iedereen 
mooie Kerstdagen en een Zalig 
Nieuwjaar!
Theo Reijn, oud-wethouder

Na de afgeblazen fusie van 
Wijdemeren wens ik dat be-
stuurders en politici niet ach-
teroverleunen maar in 2019 
slagvaardig aan de gang gaan 
met de vraag: En hoe nu ver-
der? Voor het gebiedsakkoord 
Oostelijke Vechtplassen, de 
revitalisatie van het plassenge-
bied wens ik dat na een jaar van 
allerlei onderzoeken nu écht de 
hand aan de schop gaat, aanpak 
van bagger is broodnodig. Na 
meer dan 50 jaar ‘gedoe’ wens 
ik dat De Porseleinhaven in 
Oud-Loosdrecht nu eindelijk 
‘boven de grond komt’. Voor 
de revitalisatie van mijn bedrijf 
‘De Uitkijk’ wens ik dat er stap-
pen vooruitgezet worden. Van 
‘ontspullen’ en afscheid in 2018 
geldt voor mij: Nu vooruit naar 
2019! Iedereen wens ik een goe-
de gezondheid en goede zaken, 
wees verdraagzaam, wees lief 
voor elkaar, luister naar andere 
mensen en geniet van het leven.
Jacob van der Meulen, ‘burgemees-
ter van Oud-Loosdrecht’
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Wij wensen u fijne 
kerstdagen toe en 
veel woongenot in 

2019! 

Gezond afslanken
Nieuw per 2 januari 2019 in ’s-Graveland

WW Wellness Workshop
U bent elke woensdagochtend vanaf 9.30 uur welkom.

Locatie:
Hervormde Kerk, Noordereinde 14 in ’s-Graveland

Uw coach: Janina Hekner
jhekner@weightwatchers.nl / 06-22726427

“Waar de liefde de tafel dekt,
smaakt het eten het beste.”

De eerste uitgave van 2019 zal
verschijnen op

donderdag 3 januari 2019.

Wij wensen u hele fijne feestdagen!

Het Weekblad Wijdemeren
van woensdag 26 december 

komt te vervallen.
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RK Kerk Wijdemeren
w OLV Hemelvaart     
 Zo. 23 december: 9.30 uur:  w&vc.
 W. Balk.
 Ma. 24 december: 19.00 uur:  w&vc.
 W. Balk.
 Di. 25 december: 9.30 uur:  Euch.
 L. Wenneker.
 Di. 25 december: 11.30 uur:  Euch.
 Parochianen.
 Zo. 30 december: 9.30 uur:  w&vc.
 R. Simileer.
w St. Martinus     
 Zo. 23 december: 9.30 uur:  w&vc.
 R. Simileer.
 Ma. 24 december: 22.00 uur:  w&vc.
 R. Simileer.
 Wo. 26 december: 9.30 uur:  w&vc.
 W. Balk.
 Di. 1 januari: 10.00 uur:  Euch.
 L. Wenneker.
 Di. 4 januari: 9.30 uur:  w&vc.
 W. Balk.
w H. Antonius 
 Ma. 24 december: 19.00 uur: 
 B. v. Wilgenburg.
 Ma. 24 december: 21.00 uur: w&vc
 W. Balk.
 Di. 25 december: 9.30 uur: Euch.
 J. Dresme.
 Zo. 30 december: 9.30 uur: w&vc.
 W. Balk.
 Ma. 31 december: 18.30 uur: w&vc
 W. Balk.
PKN Gemeenten 
w	Willibrordkerk 
 Zo. 23 december: 10.00 uur:
 Ds. E.J. van Katwijk.
 Ma. 24 december: 19.00 uur:
 Kinderfeest.
 Ma. 24 december: 22.00 uur:
 Ds. E.J. van Katwijk.
 Di. 25 december: 10.00 uur:
 Ds. E.J. van Katwijk.
 Zo. 30 december: 10.00 uur:
 Ds. E.J. van Katwijk.
 Zo. 31 december: 19.00 uur:
 Ds. E.J. van Katwijk.
w	De Graankorrel   

 Zo. 23 december: 10.00 uur:  
 Gemeenteleden.
 Di. 25 december: 10.00 uur:
 Ds.K. de Waard.
 Zo. 30 december: 10.00 uur:
 Ds. S. Muns.
w	 Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 23 december: 10.00 uur: 
 Ds. F.A.J. Heikoop.

 Ma. 24 december: 22.00 uur: 
 Ds. G.J. van Meijeren.

 Di. 25 december: 10.00 uur: 
 Ds. G.J. van Meijeren.

 Zo. 30 december: 10.00 uur: 
 Ds. G.J. Roest.

 Ma. 31 december: 19.30 uur: 
 Ds. G.J. van Meijeren.

 Di. 1 januari: 10.30 uur: 
 Ds. G.J. van Meijeren.
w	 Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 23 december: 9.30 uur: 
 Ds.E.E. Bouter.

 Di. 25 december: 9.30 uur: 
 Ds.W.H.B. ten Voorde.

 Zo. 30 december: 9.30 uur: 
 Ds. A. Christ.

 Ma. 31 december: 19.30 uur: 
 Ds. W.G. van den Top
w	Oec. Streekgemeente  

 Zo. 23 december: Geen dienst.
 Zo. 24 december: 22.00 uur:
 Corrie van Egmond.
Streek Gemeenten 
w	Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 23 december: 10.00 uur: 
 Br. P. vd. Geest.
 Di. 25 december: 10.00 uur: 
 Kerstfeest, iedereen welkom.
 Zo. 30 december: 10.00 uur: 
 Dr. R. Bogaerds.

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, 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
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis) 0294 - 25 18 54
Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15
Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53
Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend 088 - 130 96 00

Tandartsen
Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 
Tandartsenpraktijk Hagesteijn & 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
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
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 Floor v. Riessen (N.d.B.) floor.van.riessen@politie.nl

Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

Adverteren: 
weekbladwijdemeren.nl

FAMILIEBERICHTEN

 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

Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan 
de Utrechtseweg 110-B te Weesp

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

 

Bij Uitvaartverzorging Myosotis is er ruimte 
voor uw eigen inbreng en vormgeving 

van de uitvaart. Wij helpen en adviseren u voor 
een passende invulling van het afscheid. 

Heeft u vragen over uitvaartverzorging, -verzekeringen?
Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur 

van 16.00 tot 17.00 uur.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

Wij danken iedereen voor alle
blijken van medeleven, brieven en 

kaarten na het overlijden van 

Evert Boeve

Het is hartverwarmend.

Rie Boeve

Ankeveen december 2018                                                                     
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PolitiekPolitiek

Rosalie van Rijn, wethouder 
voor onder meer het sociaal 
domein van gemeente Wijde-
meren, heeft maandag een 
ochtend meegewerkt bij To-
mingroep. Eerst liep ze mee 
met de schoonmaakploeg in 
het Roland Holstcollege en 
vervolgens stak ze de handen 
uit de mouwen bij de afdeling 
Verpakken.

Tomingroep zorgt in opdracht 
van de gemeenten in de regio 
voor werkgelegenheid voor 

mensen die om allerlei redenen 
niet zo gemakkelijk aan de slag 
komen. Wethouder Van Rijn 
wilde zelf de sfeer proeven, 
zodat ze uit eigen ervaring kan 
vertellen hoe het is bij Tomin-
groep. Van Rijn: “Het was leuk 
om te zien dat de schoonmaak-
ploeg in het Roland Holstcol-
lege er helemaal bij hoort. De 
leerlingen kennen de schoon-
makers bij naam en waarde-
ren hun werk.” Bij Verpakken 
pakte Van Rijn make-upflesjes 
in. “Het lijkt eenvoudig werk, 

maar je moet er best vlug en 
handig voor zijn.”
Tomingroep doet nog meer 
werkzaamheden, zoals Groen-
onderhoud, Metaal, Montage, 
Vastgoedonderhoud, Catering 
en Kringloopwinkels. Ook 
kunnen er mensen vanuit To-
mingroep gedetacheerd wer-
ken bij andere werkgevers in de 
regio. Van Rijn: “Ik vind het be-
langrijk dat iedereen op eigen 
niveau meedoet in de samenle-
ving bij Tomingroep, in het be-
drijfsleven of verenigingsleven. Detachering via Tomingroep is één van de interessante opties.”

Wethouder van Rijn aan de slag bij Tomingroep

WIJDEMEREN- Ook dit jaar gaat 
PvdA/GroenLinks weer zelfge-
bakken oliebollen uitdelen bij 
de verschillende verpleeghui-
zen en wooncentra in Wijde-
meren. 
Op 29 december gaan de frac-
tie, de beide besturen en ver-
schillende leden langs bij De 
Emtinckhof en de Beukenhof  
in Loosdrecht, De Kuijer in 
Nederhorst  den Berg en Veen-
staete in Kortenhoef. Als elk 

jaar start de rondtocht rond 
12.30 uur in Loosdrecht bij de 
Emtinckhof. Lia Moote, voor-
zitter van PvdA: “Het is elk jaar 
weer fijn de blije gezichten te 
zien van de mensen waar we 
een oliebol brengen. De sfeer is 
altijd vrolijk, soms lukt het ons 
ook om voor muziek te zorgen. 
Ook is er altijd even tijd  voor 
een praatje met de bewoners. 
Wij genieten er met zijn allen 
enorm van om dit te kunnen 

en mogen doen.”
De bakkers Stan, Ram, Kees, 
Dirk en Max staan in de start-
blokken om ook dit jaar weer 
zo’n 1100 oliebollen met elkaar 
te bakken. Elke oliebol wordt 
natuurlijk voorzien van  poe-
dersuiker en een servetje.  Na-
mens  PvdA Groen Links vast 
fijne kerstdagen gewenst en tot 
29 december. 

Linkse doch lekkere oliebollen

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN- De gemeen-
teraad ging in meerderheid 
akkoord met het actieplan 
‘dorpenbeleid’. Echter, van 
geestdrift was geen sprake Op-
positiepartijen De Lokale Partij 
en PvdA/GroenLinks stemden 
tegen, maar ook de coalitiepar-
tijen waren niet juichend vóór. 
Dat had waarschijnlijk te ma-
ken met de noodzaak van een 
dorpenbeleid. Toen Wijde-
meren nog afwachtend was 
in het fusieproces met Hilver-
sum leek het vastleggen van 
de identiteit van de vijf dorpen 
een redmiddel om niet opge-
slokt te worden door de boze 
buurman. Nu fuseren van de 
baan is, lijkt 80.000 euro om 
een plan op te stellen waarin 
Nederhorst den Berg verschilt 
van Breukeleveen voor menig 
raadslid zonde van het geld. 
VVD-fractievoorzitter Sieta 
Vermeulen miste de missie, vi-

sie en de doelen in het stuk. Ze 
wilde niet instemmen met de 
budgetten voordat deze inhou-
delijke toets was vastgelegd. 
Niet alleen was wethouder 
Rosalie van Rijn voornemens 
€80.000 uit het innovatiebud-
get Sociaal Domein voor 2018 
te halen, ook wil ze in 2019 
structureel 50.000 toevoegen 
aan het kernenbeleid. Ook 
Sandra van Rijkom (PvdA/
GrL.) had grote moeite met het 
voorstel. Naast het ontbreken 
van de inleidende teksten van 
het waarom vond ze het niet 
aanvaardbaar dat geld uit het 
sociaal domein werd geplukt. 
Bovendien was ze fel tegen-
stander van de vragen die wa-
ren gesteld om een dorpsbeeld 
te inventariseren. Vragen naar 
leefstijl, inkomen, import, au-
tochtoon vond ze beledigend 
en onnodig. Alette Zandber-
gen (DLP) wees erop dat er 
door de commissie gevraagd 
was om een missie, visie en 

Rammelende start Dorpenbeleid
doel, maar dat er sindsdien 
niets was gebeurd. CDA- leider 
Jan Verbruggen meende dat 
de inhoud van wat de dorpen 
voorstellen juist uit die dorpen 
moest komen. “Laat de inwo-
ners en ondernemers aan het 
woord. Ga aan de slag”, riep hij 
gepassioneerd. Datzelfde zei 
René Voigt van Dorpsbelangen 
die uitzag naar de consultatie 

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN- Dat Hilversum 
zowel de belastingen als de 
administratie van basisgege-
vens van Wijdemeren gaat 
overnemen, was een agenda-
punt waarbij veel emoties naar 
buiten kwamen. Mede omdat 
Gert Zagt van De Lokale Partij 
een motie van treurnis indien-
de tegen financieel wethouder 
Jan Klink.

Dat Wijdemeren een gastheer-
schap aangaat met Hilversum 
blijkt noodzakelijk en werd 
door niemand bestreden. Wel 
de manier waarop. De Belas-
tingsamenwerking met Stichtse 
Vecht en Weesp wordt per 31 
december 2019 gestopt, daar-

na neemt Hilversum het over. 
Daarvoor moet Wijdemeren 
een hoge prijs betalen. Naast 
jaarlijks ruim een half miljoen 
ook € 395.000 (eenmalig) dat 
de wethouder ten laste brengt 
van de Algemene Reserve. Die 
greep uit de reservepot erger-
de Gert Zagt die ook CDA ‘er 
Jan-Willem Nienhuis ‘onge-
loofwaardig’ noemde. Die had 
namelijk eerder zijn veront-
waardiging over deze financië-
le manoeuvre geuit, maar geen 
actie ondernomen. Nienhuis 
reageerde met de opmerking 
dat hij inderdaad ‘in zijn on-
derbroek’ zat, maar dat hij geen 
andere dekking had kunnen 
vinden. 

Motie van treurnis

Daarnaast verweet Zagt de 
wethouder dat hij informatie 
had achtergehouden. Dat ver-
duidelijkte hij aan de hand van 
een kort feitenrelaas. Tijdens de 
Begrotingsraad op 8 november 
wist Klink veel meer over de fi-
nanciële risico’s, maar hij deed 
geen poging om de raad te in-
formeren. Sterker, hij ontraad-
de een amendement om extra 
gelden in de risicoparagraaf 
te steken. Ook Stan Poels van 
PvdA/ GrL. had de ‘winstwaar-
schuwing’ gemist. Klink vond 
‘de insinuaties niet terecht’, hij 
bleef erbij dat er tussen 6 en 13 
november verschillende cijfers 
circuleerden, maar dat hij dat 
feitelijk op die datum nog niet 
wist hoe het zat. De motie van 
treurnis over het onvolledig en 

Jan Klink overleeft motie van treurnis

Gastheerschap bij Hilversum dure zaak
onjuist informeren werd alleen 
door de oppositie (DLP, PvdA/ 
GrL.) gesteund.
Geld zoeken
Voorts ging de discussie voor-
namelijk over het verantwoor-
den van de gelden. De ene helft 
van de partijen vond het inci-
denteel putten uit de Algemene 
Reserve geen groot probleem, 
zoals VVD ‘er Van Balen. Dat 
vond ook René Voigt (DB) die 
stelde dat het voor incidente-
le uitgaven ‘bedrijfsvoering’ 
gebruikt mag worden. Nanne 
Roosenschoon (D66) schrok 
van de hoge kosten, maar 
stemde in met ‘gebrek aan be-
ter’. Stan Poels zag dat er steeds 
meer taken naar Hilversum 
gaan: “Zelfstandigheid gaat 
Wijdemeren veel geld kosten.” 
De andere helft van de raad wil-
de uitstel en drong erop aan om 
alsnog binnen drie maanden 
een dekking te vinden binnen 

de begroting 2019. Wethouder 
Klink duldde geen uitstel, om-
dat het de deal met Hilversum 
in gevaar zou kunnen brengen. 
Uiteindelijk stemden 10 van de 
19 raadsleden tegen uitstel. 
Het besluit Gastheerschap 
BAG-BGT- Belastingen werd 
door de coalitiepartijen aange-
nomen met dekking van de in-
cidentele kosten van opheffing 
van de BSWW voor € 60.000, 
incidentele kosten van het gast-
heerschap Belastingen van € 
395.500 uit de algemene reser-
ve, de extra structurele kosten 
van het gastheerschap Belas-
tingen van € 96.500 te verwer-
ken in de Kadernota 2020. De 
BAG-BGT (basisgegevens bur-
gers en gebouwen) kosten ook 
nog eens 84.500 voor de over-
name per 1 april 2019 en daar-
na twee ton jaarlijks.

in de dorpen. Dat moet veel 
opleveren. Tot slot sloot Nanne 
Roosenschoon (D66) af met de 
constatering dat het dorpenbe-
leid een essentieel onderdeel is 
van het bestuursakkoord. 
De wethouder zei dat het Ge-
biedsteam al bezig was met de 
inventarisatie en dat bepaalde 
gegevens bijdragen aan de sa-
menstelling van een dorp, zon-
der daar een waardeoordeel 
aan te plakken. Ze verwierp het 
verwijt dat geld uit het potje 

‘Doen, Durven, Vertrouwen’ 
kwam, zoals de vorige wet-
houder Van Rijkom beweerde. 
Dat was niet het geval, het geld 
komt uit een innovatiereserve 
die in 2017 en 2018 bijna niet 
is gebruikt. Uiteindelijk ging 
de meerderheid akkoord, want 
Rosalie van Rijn zal op een ach-
ternamiddag een document 
met visie, missie en doelen 
gaan vullen. “Maar niet alles 
dicht getimmerd en gericht op 
de toekomst”, sloot ze ferm af. 
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Wijdemeertjes Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl, inclusief de betaling daarvan. 
Aanleveren tot maandag 10.00 u voor verschijning. Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel.  

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus

0626252434

VAN PARIDON BUSSUM
Loodijk 15, ‘s-Graveland
afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers
Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer, 

reparatie, uitbreiding, installatie, 
onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 
Ankeveen, Tel: 035-6560059, 

@: info@harrit.eu

Hoveniersbedrijf André Bosson: 
Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 
bomen/stoppels, verhakselen 
tuinafval. Bel 06-43086321. 

Cito Transport: Lev: zand, 
grond, grind, ook in bigbags 

leverbaar. Gemalen veengrond, 
menggranulaat, compost, 

boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg 
106, Ned. Den Berg. 0294-

251451.

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 
Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Tandprothetische praktijk 
Weesp Kunstgebitten en reparaties 
klaar terwijl u wacht (ind. moge-

lijk). E. du Perronstraat 38, 1382 SZ 
Weesp. Tel. 0294-418722

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of

035-6566623

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!! 

GRATIS waardebepaling ???

035 - 656 0235
Bijles Biologie, wiskunde,

rekenen 06-10650819
www.bijlesloosdrecht.com

susanhageschadd@gmail.com

VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

Ron Secuur; voor al uw
loodgieters en dakwerk

zaamheden. Profesioneel 
en vakkundig. 0651644496

PHONEUSHOP
NOORDEREINDE 9

GSM EN COMPUTERSERVICE
APPARATUUR EN REPARATIE
KPN, VODAFONE, ZIGGO, ETC

Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422
NOORDEREINDE 9 

‘s-GRAVELAND

Met de feestdagen je eens
laten verwennen met mooie

amuses/hapjes. 
Ga is kijken op

WWW.CULINAIRAANHUIS.NL
06-21687778

Onafhankelijk financieel advies? 
www.smitvernooij.nl 

0294-253444

Programma GooiTV
In Gesprek Met tijdens de Kerst
Vanaf woensdagavond 19 december kunt u een week lang kijken naar 
In Gesprek Met burgemeester Freek Ossel op GooiTV. Deze 7e editie 
wordt opgenomen in de gezellige Bergstube van Nederhorst on Ice. 
Eindredacteur Herman Stuijver zal de burgemeester onder andere 
interviewen over het gastheerschap met Hilversum. Hoe ver gaat dat? 
Hoe duurzaam kan Wijdemeren de komende jaren worden met een 
budget van 90.000 euro. Is er ruimte voor LHBT ‘ers in onze vijf dor-
pen. Wat kan de heer Ossel voor hen betekenen? Waarom heeft Hilver-
sum wel vuurwerkvrije zones en Wijdemeren niet? Wat houdt Kerst in 
voor Freek Ossel. GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 
45) en KPN (1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl.

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Te huur: 
Vak. Appartement

45 m2 € 450,- p.mnd. all-in
Tel. 06-17717155

Scheiden los je samen op 
www.scheidenopmaat.nl

0294-253444

MUZIEK VOOR KIDS
Vanaf 14-01 in De Blijk

muziekhuisnederhorst.nl
06-17018038

VechtMeat 
(H)eerlijk scharrelvlees
uit eigen dorp! bestel nu

vechtmeat.vleesbesteld.nl
Voor 14.00 uur besteld, 
volgende dag in huis!

App of bel: 06 22121181

HOUD JE VAN ZINGEN?
Vanaf 14-01 in De Blijk:

Zing mee met het POPKOOR
muziekhuisnederhorst.nl

06-17018038

Geïnteresseerd?! stuur dan je CV met motivatie 
waarom je denkt dat jij de juiste persoon bent naar: 

backoffice@mondzorgweesp.nl

Tandartsassistent(e)/
Preventieassistent(e)  

Tandheelkundig Centrum Weesp is per direct op 
zoek naar een:

4 dagen per week

Wij bieden je een plezierige werkomgeving
waar je kan groeien en ontwikkelen.

Onze werktijden zijn van 08:15 tot 17:30 uur.

VAN BAREN DE VUURWERK EXPERT!

NOOTWEG 55 (ACHTER HET KRUIDVAT)

VOORVERKOOP VANAF 30,- EURO

DIT JAAR OOK DUITS VUURWERK
IN DE WINKEL

VERKOOP:
28, 29 EN 31 DECEMBER

VAN 9.00 - 18.00 UUR 

VIA INTERNET:
WWW.LOOSDRECHT.BESTELVUURWERK.NL

INGEVULDE BESTELLIJSTEN KUNT U OOK
INLEVEREN BIJ CAFETARIA VAN DIJK.

Weekblad
Wijdemeren

Ook op
Facebook,

met honderden 
views, likes, enz.

Het Weekblad
Wijdemeren van 

woensdag 26 decem-
ber komt te vervallen

De feestdagen komen er aan 
en dat betekent een aantal wij-
zigingen in het afval ophalen. 
We zetten ze even op een rijtje. 

Inzameling kerstdagen 
verschuift
De inzameling van dinsdag 
25 december schuift naar 
maandag 24 december en van 
woensdag 26 december schuift 
naar donderdag 27 december. 
Op die maandag en donderdag 
halen wij bij meer woningen 
dan normaal het afval op. Hier-
door komen we mogelijk later 
uw bak legen dan u gewend 
bent. Dit kan uitlopen tot 21.00 
uur. 

Kerstbomeninza-
meling 
In Wijdemeren 
is de inzameling 
van kerstbomen 
op vrijdag 11 en 
18 januari. Alleen 
kerstbomen zonder 
versiering en zon-
der pot of houten 
kruis worden mee-

genomen.
Gewijzigde openingstijden 
scheidingsstations
Op maandag 24 december en 
maandag 31 december sluit 
het scheidingsstation in Hilver-
sum om 15.00 uur. De overige 
scheidingsstations zijn altijd 
op maandag gesloten. De da-
gen tussen Kerstmis en oud en 
nieuw zijn de scheidingsstati-
ons zoals gebruikelijk geopend. 

Meer informatie
Op de website www.gad.nl: 
type uw postcode en huisnum-
mer in en u vindt uw persoon-
lijke inzamelschema.

Inzameling GAD 
rond de feestdagen



Huurwoningen
Erve Knorr

Wijdemeren
informeren

Prettige
feestdagen

De redactie van Wijdemeren Informeren 

wenst u prettige kerstdagen en een ge-

lukkig nieuwjaar! De eerste editie van het 

nieuwe jaar verschijnt op donderdag 3 

januari.

  Veilige feestdagen gewenst! 
Kort

>   Mantelzorgwaardering  
Wauw! Bijna 500 mantelzorgwaarderingen 

zijn er dit jaar aangevraagd; 150 meer dan

vorig jaar. Fijn dat steeds meer mensen de

weg weten te vinden naar dit bedankje voor 

alle mantelzorgers in de gemeente.

>   Ontwerp Kortenhoefsedijk
In de afgelopen maanden heeft een

klankbordgroep van aanwonenden, samen 

met de gemeente en externe adviseurs,

gewerkt aan een schetsontwerp voor de 

herinrichting van de Kortenhoefsedijk. 

Wethouder Boermans is blij met het

ontwerp waarin het landelijke karakter van

de dijk wordt versterkt en brede fietsstroken

en gedeeltelijke 30 km zones zijn verwerkt.

De gemeente gaat dit ontwerp op

verschillende technische punten toetsen.

Hierna volgt een bewonersavond. 

Verwachting is dat de uitvoering na de zomer 

van 2019 kan starten.

Meer info: 

www.wijdemeren.nl/kortenhoefsedijk.

>   Collectieve zorgverzekering 
Heeft u een minimuminkomen? Wist u dat 

u via de gemeente mee kunt doen aan de 

Collectieve Zorgverzekering voor Minima 

(CZM) van Zilveren Kruis Achmea?

Bij deelname is een aanvullende verzekering 

verplicht. De gemeente betaalt mee aan uw 

aanvullende verzekering waardoor de premie 

per persoon lager wordt.

Kijk op www.wijdemeren.nl/zorgverzekering 

of bel met 14 035 voor meer info.

Alle minimaregelingen op een rij: 

www.wijdemeren.nl/minima. 

>   Ontwerpen speelplaatsen
Heeft u in de zomer meegewandeld langs de 

speelplaatsen in Loosdrecht en Nederhorst 

den Berg en gereageerd op de plannen?

Dan bent u vast benieuwd naar de

uiteindelijke ontwerpen.

Die staan vanaf vrijdag 21 december op 

www.wijdemeren.nl/herinrichting-speelplaatsen. 

Reageren kan tot en met woensdag 16 januari. 

De uitvoering vindt plaats in 2019.

Officiële
bekendmakingen

De laatste weken van 2018 zijn 
begonnen. Een gezellige tijd met 
kerstbomen, oliebollen en
vuurwerk. Zorgt u er ook voor dat 
de feestdagen veilig verlopen?

Een veilige kerst begint natuurlijk al met 

een veilige kerstboom. Een kunstkerstboom 

is brandveiliger dan een echte kerstboom. 

Wilt u toch een echte boom, neem er dan 

één met een kluit en geef hem voldoende 

water. Dan is de boom minder brandge-

vaarlijk. Zorg er daarnaast voor dat kerst-

verlichting en snoeren niet beschadigd zijn 

en haal de stekker van de verlichting uit het 

stopcontact als u weggaat of gaat slapen. 

Kijk voor meer tips op

www.wijdemeren.nl/veiligefeestdagen. 

Oogje in het zeil
Houdt u tijdens de jaarwisseling ook een 

oogje in het zeil? Bent u getuige van

vernielingen of ziet u een verdachte

situatie meld dit dan direct in de (gratis) 

WaakSamenapp of bel de politie via 112. 

Direct melden vergroot de pakkans. 

Vuurwerk afsteken
Gaat u tijdens de jaarwisseling vuurwerk 

afsteken? Dit mag op 31 december vanaf 

18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur. Denk 

hierbij om andere mensen én om dieren. 

Steek geen vuurwerk af bij scholen en op 

schoolpleinen, bij sportcomplexen en

aangrenzende parkeerterreinen en in de 

buurt van dierenweiden. 

Ruim vuurwerkafval op
Na oud en nieuw mag afgestoken, en dus 

onbruikbaar, vuurwerk gewoon bij het

restafval in de grijze container gedaan

worden. Voor de zekerheid kunt u het

natmaken, dan kan er niets mis gaan. 

Op woensdag 2 januari veegt de gemeente 

de hoofdwegen. Ruimt u op 1 januari alvast 

uw eigen vuurwerkafval op? 

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren (06) 12 79 45 41 www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:

19 december 2018

#mooiwijdemeren
 @mrdayoff 

Nieuwjaarsreceptie
7 januari

Save
the date!

Maandag
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Iedereen die langs het gemeentehuis in 
Loosdrecht rijdt heeft het wellicht gezien: de 
twee appartementencomplexen op het terrein 
van de voormalige Knorrfabriek beginnen vorm 
te krijgen.

Een van de twee complexen bestaat uit 20 sociale huur-

woningen die worden verhuurd door woningcorporatie

De Alliantie. Het andere complex is bestemd voor vrije

sectorhuur.

De toegang tot de complexen ligt aan de Rading maar het 

complex zelf krijgt een nieuw adres: Dirk Smorenberglaan.

Voor starters en doorstromers
Van de 20 sociale huurwoningen is de helft bestemd voor 

starters tot en met 35 jaar, de andere helft is voor doorstro-

mers (mensen die een sociale huurwoning achterlaten). 

Omdat er sprake is van nieuwbouw hebben inwoners uit 

Wijdemeren voorrang, waarbij inwoners uit Loosdrecht weer 

voorrang hebben op inwoners uit andere dorpskernen. 

Alle appartementen in dit woongebouw worden verhuurd 

als sociale huurwoning met een aanvangshuur (per maand) 

van € 597,00 (prijspeil 2018) (exclusief servicekosten). 

De (gedeeltelijk subsidiabele) servicekosten bedragen circa 

€ 50,- per maand.

Meer informatie
De 20 sociale huurwoningen worden medio maart op 

www.woningnet.nl aangeboden. 

Naar verwachting worden de huurwoningen omstreeks

mei 2019 opgeleverd. Alle informatie kunt u vinden op

projectenpagina van de Alliantie. Voor informatie over de 

vrije sector appartementen kunt u terecht bij

Reshape Properties via: www.reshapeproperties.com. 

Sociale huurwoningen Erve Knorr

De feestdagen komen er weer aan. Daarom is 
het gemeentehuis op een aantal dagen gesloten 
of zijn er gewijzigde openingstijden. 

Het gemeentehuis is gesloten op de volgende dagen:

- Maandag 24 december

- Dinsdag 25 december

- Woensdag 26 december

- Maandag 31 december

- Dinsdag 1 januari

Op woensdag 2 januari is het gemeentehuis vanaf 9.30 uur 

geopend. 

Aangifte geboorte
Wist u dat u binnen drie dagen na de geboorte van een 

kindje aangifte moet doen bij de gemeente. Is dit niet mo-

gelijk door het weekend of een feestdag? Dan verlengen we 

de termijn, zodat er tenminste twee werkdagen overblijven 

om aangifte te doen. 24 en 31 december 2018 tellen voor 

de gemeente ook als feestdag. Geef de geboorte alvast 

online door. Neem de eerstvolgende werkdag waarop wij 

geopend zijn, direct telefonisch contact met ons op via

telefoonnummer 14 035 om een afspraak te maken voor 

het afronden van de aangifte.

Gewijzigde openingsdagen

Stichting Bruisend Ankeveen zorgt ervoor dat 
er altijd wel iets te doen is! Van de wekelijkse 
versmarkt tot cadeautjes voor pasgeborenen en 
een kerstmarkt. Het is de ‘appel van de maand’.

De zaterdagmarkt van 8.00 tot 12.30 uur naast de Rooms 

Katholieke Kerk is niet meer weg te denken uit het dorp. 

“We organiseren ook regelmatig andere markten, zoals een 

lentemarkt, kindermarkt, oldtimermarkt of kerst-/lichtjes-

markt op 21 december”, vertelt Tiny Beemsterboer, een van 

de initiatiefnemers.

Kraamcadeaus
Een nieuw initiatief van de stichting zijn cadeautjes voor 

pasgeborenen in Ankeveen. “Een vrijwilliger gaat dan langs 

bij het gezin met een bloemetje en cadeautje. Omdat wij 

graag willen dat iedereen zich thuis voelt in ons dorp.”

Vele handen
“Dat vele handen licht werk maken merken wij aan de vele 

vrijwilligers die ons helpen. Woont u in Ankeveen?

We zijn altijd op zoek naar extra hulp.

Zie www.deappelboom.nl voor meer informatie.

Ook vindt u daar vrijwilligerswerkvacatures en kunt u zelf 

projecten aanmelden.

Appelboom: Bruisend Ankveen 

In de afgelopen periode hielden we een peiling 
onder leden van het burgerpanel over het
uitbreiden van de dienstverlening met een
bezorgservice. Bijna 500 personen (61% van de 
leden) vulden de enquête in.

Uit het onderzoek blijkt dat 52% van deze personen gebruik 

zou willen maken van de mogelijkheid om een reisdocu-

ment thuis, op het werk of ergens anders te laten bezorgen. 

Een kwart van hen is niet bereid om hiervoor te betalen. 

Als mensen wel bereid zijn te betalen is dit in vier van de 

tien gevallen maximaal € 2,50 voor het bezorgen van een 

reisdocument. Begin 2019 neemt de gemeente een besluit 

over het al dan niet aanbieden van deze service. De input 

van het burgerpanel wordt meegenomen bij de afweging. 

Aanmelden?
Wilt u ook deelnemen aan enquêtes van de gemeente? 

Meld u dan aan voor het burgerpanel. U krijgt dan drie tot 

zes keer per jaar een online vragenlijst toegestuurd.

Per keer kost het ongeveer tien minuten om de vragenlijst 

in te vullen. De belangrijkste resultaten ontvangt u per 

e-mail.

Aanmelden kan via: www.burgerpanelwijdemeren.nl.

Onderzoek thuisbezorgen reisdocumenten



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Cannenburgerweg 75a: wijziging gebruik voormalige 

   agrarische bijgebouwen (30.11.18)

’s-Graveland
- Franse Kampweg 2: uitbreiden melkveestal (04.12.18)

- Loodijk 12b, c en f: vervangen bedrijfsgebouw (29.11.18)

- Zuidereinde 43: kappen negen bomen (12.12.18)

- Zuidereinde 107: plaatsen bronzen beeld (12.12.18)

Kortenhoef
- De Kwakel 24: uitbreiden woning (11.12.18)

Loosdrecht
- Eikenlaan 82: plaatsen dakkapellen (07.12.18)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 146: plaatsen damwand (29.11.18)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 238: bouwen botenhuis (29.11.18)

- Oud-Loosdrechtsedijk 285: bouwen bijgebouw en 

   plaatsen poort (11.12.18)

- Trekpad 47: plaatsen beschoeiing (29.11.18)

- Veendijk 3: aanpassen terrasvlonder en damwand (11.12.18)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 73 achter: plaatsen beschoeiing en 

   vlonders (02.12.18)

- Meerlaan 1 en 1a: maken uitweg (30.11.18)

- Vreelandseweg 29: bouwen woning en maken uitweg 

   (08.12.18)

Voor meer informatie over een aangevraagde om-

gevingsvergunning kunt u contact opnemen met de 

administratie Fysiek Domein, tel. 14 035. U kunt nog 

geen bezwaar maken tegen een ingekomen aanvraag 

omgevingsvergunning. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure) 

Ankeveen
- Herenweg 48: bouwen dakkaper (10.12.18)

- Stichts End 12: plaatsen dakopbouw (04.12.18)

‘s-Graveland
- Noordereinde 37: plaatsen dakopbouw en dakterras 

   (04.12.18)

- Noordereinde 54a: wijzigen gebruik voormalige dienst-

   woning voor periode van tien jaar (07.12.18)

- Noordereinde 271: plaatsen beschoeiing (05.12.18)

- Zuidereinde 78a: vernieuwen kozijnen (12.12.18)

Kortenhoef
- Elbert Mooijlaan 31: plaatsen speeltoestel (06.12.18)

- Moleneind 46: bouwen woning (12.12.18)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 94: bouwen dakopbouw (07.12.18)

- Oud-Loosdrechtsedijk 158a: tijdelijk plaatsen

   stacaravan (05.12.18)

- Rading 82: bouwen dakkapel (10.12.18)

- Trekpad 47: plaatsen beschoeiing (12.12.18)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure),
5 december 2018

‘s-Graveland
-Zuidereinde 149: wijzigen bijgebouw naar woning en

  maken uitrit (27.11.18)

Kortenhoef
-De Kwakel 22: bouwen woning (16.11.18)

-Meenthof 17a: plaatsen logo en led strips (19.11.18)

Loosdrecht
-Nieuw-Loosdrechtsedijk 209: maken inrit (21.11.18)

-Nieuw-Loosdrechtsedijk 212g: vernieuwen vlonder,

  steiger, beschoeiing en herstel fundering recreatie-

  woning (26.11.18)

-Oud-Loosdrechtsedijk 89: bouwen dakkapel (15.11.18)

-Oud-Loosdrechtsedijk 158b: bouwen botenloods en 

  beschoeiing (27.11.18)

>  Verlenging beslistermijn
Burgemeester en Wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

‘s-Graveland
- Noordereinde 41: maken dakterras

>  Melding Activiteitenbesluit 
(Milieu)

Burgemeester en wethouders hebben een melding 

Activiteitenbesluit ontvangen van de volgende bedrijven:

Loosdrecht
- Gedeeltelijk veranderen van de bedrijfsvoering, 

   Oud-Loosdrechtsedijk 38a (30.11.18)

- Verplaatsen van een bestaand drijvende tankstation, 

   Veendijk 21 (06.12.18) 

Nederhorst den Berg
- Oprichten van een veehouderijbedrijf, Eilandseweg 

   naast nummer 26 (6.12.18) 

Voor meer informatie over een melding Activiteitenbe-

sluit kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst 

Flevoland & Gooi en Vechtstreek telefoonnummer: (088) 

63 33 000.

U kunt nog geen bezwaar maken tegen een melding.

>  Ontwerpbestemmingsplan
De Kwakel 20, Kortenhoef

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig 

artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 

3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het 

ontwerpbestemmingsplan De Kwakel 20 in Kortenhoef 

ter inzage wordt gelegd.

Het plan
Het plan voorziet in het wijzigen van de bestemming 

‘Agrarische met waarden – Natuur- en landschapswaar-

den’ in ‘Bedrijf’. De huidige opstallen worden gesloopt 

en er zal een nieuwe bedrijfswoning met hal worden 

gebouwd.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende stuk-

ken, ligt vanaf 20 december 2018 gedurende zes weken 

ter inzage. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis, 

Rading 1 in Loosdrecht, administratie Fysiek Domein 

(geopend van 08.30 tot 12.30 uur).

Het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien op 

www.ruimtelijkeplannen.nl

(NL.IMRO.1696.BP6100Kwake2018-on00) of via 

www.wijdemeren.nl/bestemmingsplannen.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken 

kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze 

over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. 

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de 

raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 

AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren brengen 

van een zienswijze of het inwinnen van informatie kan 

contact worden opgenomen met de administratie van 

het Fysiek Domein, telefoonnummer: 14 035.

>  Ontwerpbestemmingsplan 
Oud-Loosdrechtsedijk 285, 
Loosdrecht

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig 

artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 

3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het 

ontwerpbestemmingsplan Oud-Loosdrechtsedijk 285 in 

Loosdrecht ter inzage wordt gelegd.

Het plan
Het plan voorziet in het verleggen van de oeverlijn. Er zal 

grond worden ontgraven en water worden gedempt.

Inzage.
Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende stuk-

ken, ligt vanaf 20 december 2018 gedurende zes weken 

voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken inzien in 

het gemeentehuis, Rading 1 in Loosdrecht, administratie 

Fysiek Domein (geopend van 08.30 tot 12.30 uur).

 Het ontwerpbestemmingsplan kan worden

ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl

(NL.IMRO.1696.BP6200Old2852018-on00) of via 

www.wijdemeren.nl/bestemmingsplannen.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken 

kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze 

over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. 

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de 

raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 

AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren brengen 

van een zienswijze of het inwinnen van informatie kan 

contact worden opgenomen met de administratie van 

het Fysiek Domein, telefoonnummer: 14 035.

>  Bestemmingsplan
Horstermeer

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 6 juli 

2017 het bestemmingsplan Horstermeer vastgesteld. 

Tegen de vaststelling is beroep ingesteld bij de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State. Door middel 

van het beroep is geprobeerd om op een tweetal

percelen de bouw van een burgerwoning mogelijk te 

maken. De afdeling heeft dit op 5 december jl.

afgewezen. Het bestemmingsplan is daarmee

onherroepelijk geworden. 

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten
 
Ankeveen
- Stichting Bruisend Ankeveen, parkeer-/marktterrein 

   Stichts End, Lichtjes-/kerstmarkt op 21 december 2018 

   (04.12.18)

- Het Wapen van Ankeveen, Stichts End 41, ontheffing 

   sluitingstijd Oud en Nieuw (17.12.18)
’s-Graveland

- Café Zomerlust, Zuidereinde 2, ontheffing sluitingstijd 

   Oud en Nieuw

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzend-

datum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij 

Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belang-

hebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die het 

besluit genomen heeft. 

>  Kennisgeving incidentele 
festiviteiten

Loosdrecht

- Bar Bistro ’t Bruggetje, Oud-Loosdrechtsedijk 52, op

   24 december 2018

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Verkeersbesluiten 
Kortenhoef
- J.F. van Heumenhof  t.h.v. huisnr. 17: opheffen gere-

serveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met 

omstandigheden belanghebbende 

- Ireneweg  t.h.v. huisnr. 29: opheffen gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats in verband met omstandig-

heden belanghebbende

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op 
afspraak , inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 
in Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen 
met de administratie van het  Fysiek Domein,  telefoon-
nummer  14 035. 

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 
(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 
Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening 
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking 
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de 
rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een 
voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningen-
rechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling 
Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus 
16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbe-
sluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en 
wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak 
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek 
Domein,  telefoonnummer 14 035. Het indienen van een 
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.
 
Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het 
verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 
DA Utrecht) .

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Afspraaktijden: Dagelijks van 8.30 - 12.30 uur, extra afspraaktijden burgerzaken: maandag 16.30 - 19.30 uur, woensdag tot 15.00 uur

Officiële bekendmakingen 19 december 2018

Bouwen en wonen

Festiviteiten

Verkeer
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Alles voor een 
heerlijk kerstfeest!
(heeft u al een bestellijst?) 

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Politiek

KOPIJ
AANLEVEREN: 

REDACTIE@DUNNEBIER.NL

Weekblad
Wijdemeren

Ook op
Facebook,

met honderden 
views, likes, enz.

Kom jij ons team versterken?!
Weekblad Wijdemeren zoekt een

bezorger om  op woensdag
in Kortenhoef ons weekblad

te bezorgen. 

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op per
telefoon: 06- 136 678 48

• Wethouder Rosalie van Rijn 
was verheugd dat de Cultuur-
avond met tal van verenigingen 
en instellingen succesvol was 
verlopen;
• Ze zei ook dat het probleem 
met het overschrijden van ter-
mijnen bij een WMO- aan-
vraag grotendeels was opgelost. 
Er waren nog drie gevallen niet 
binnen de beslistermijn van 6 
weken afgehandeld, waarvan 
er twee niet door de gemeente 
kwamen;
• Onderwijswethouder Jan 
Klink had een positief bericht 
over een informatieavond over 
de Integraal Kindcentra in 

Loosdrecht. Die van de pro-
testantse stichting Proceon, 
Rehoboth- en Terpstraschool, 
was prettig verlopen. Er waren 
vragen over het parkeren rond 
de Eikenlaan en Laan van Ei-
kenrode; 
• De nieuwe tennishal in Ne-
derhorst den Berg is per 13 
december gereed. Alles is nu 
in orde, zei wethouder Joost 
Boermans; 
• De gekapte bomen op het 
Ankeveensepad in Nederhorst 
den Berg worden voor 1 april 
herplant. Een motie hierover 
werd door de meerderheid 
aangenomen. Overbodig, vond 

wethouder Jan-Jaap de Kloet, 
want hij is altijd op z’n qui vive 
en zou dus door de Regionale 
Uitvoeringsdienst op de hoogte 
worden gehouden. Overigens 
had Eric Torsing (CDA) al een 
foto op z’n mobiel van de in-
middels al geplante bomen;
• “Er verandert niks in Wij-
demeren”, verbeet Stan Poels 
(PvdA/GrL.) z’n woede toen hij 
zag dat hij dezelfde antwoor-
den kreeg als vorig jaar op zíjn 
vragen over vuurwerkvrije zo-
nes in de vijf dorpen. Het kan 
niet, omdat er niet kan worden 
gehandhaafd. 

Korte politieke mededelingen

Vervolg van voorpagina
Allereerst wens ik iedereen fij-
ne feestdagen, een gezond, vei-
lig en gelukkig 2019 en dat we 
er met z’n allen een mooi jaar 
van maken. Mijn persoonlijke 
wens voor het nieuwe jaar is 
dat we een gezellige en leuke 
uitbater vinden voor ons café 
’t Wapen van Ankeveen, zodat 
het dorpscafé zijn sociale func-
tie behoudt met al haar evene-
menten en verenigingen. Het 
jaar 2019 zal voor mij en mijn 
gezin een jaar zijn waarin veel 
verandert, een nieuwe start met 
veel uitdagingen, waar we met 
familie en vrienden iets moois 
van gaan maken.   
Stefan van Houten, café-uitbater

2018 was mijn eerste volledi-
ge jaar als burgemeester van 
Wijdemeren. Ik heb tijdens 
vele ontmoetingen de mensen 
en de dorpen nog beter leren 
kennen. Komend uit de drukke 
grote stad is Wijdemeren niet 
alleen een oase van rust, mooi 
en rustiek en gelegen in prach-
tig natuurschoon. Ik ben het 
meest onder de indruk van de 
sociale kracht van de dorpen. 
Inwoners organiseren ontzet-
tend veel met en voor elkaar. 
Daar mag u echt trots op zijn. 
Samen als inwoners maakt u 
Wijdemeren. Ik wens dat dit 
zo blijft en dat we deze kracht 
samen zo mogelijk nog verder 
kunnen versterken. Zolang we 
dat met elkaar positief blijven 
zien, zie ik de toekomst van de 

dorpen die Wijdemeren maken 
zonnig in.
 
Op maandag 7 januari is de 
nieuwjaarsbijeenkomst. Een 
goed moment om stil te staan 
bij het afgelopen jaar én om 
samen het nieuwe jaar in te 
luiden. Ik hoop u vanaf 19.30 
uur te treffen. Namens het ge-
meentebestuur van Wijdeme-
ren wens ik u goede kerstdagen 
en een fijne en veilige jaarwis-
seling toe. 
Graag tot 7 januari!

Freek Ossel, burgemeester van
Wijdemeren
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Het is de buurtbewoners van 
de Herenweg in Ankeveen ge-
lukt! Binnen 30 dagen hadden 
ze het benodigde bedrag bij-
een voor de aanschaf van een 
BuurtAED. Omdat ze samen 
€ 2700,- wisten in te zamelen, 
financiert Philips de resterende 
duizend euro. Een mooi initi-
atief van Wilma Biel dat mo-
gelijk ook in andere delen van 
Wijdemeren navolging ver-
diend. Wil je meer weten over 
deze actie, kijk dan op
www.buurtaed.nl

BuurtAED 
HerenwegAnita Vonhoff uit Loosdrecht 

roept de Gooise gemeenten, 
het Goois Natuurreservaat en 
de Provincie Noord-Holland 
en Utrecht op om zich te ver-
zetten tegen de plannen van de 
gemeente Amsterdam voor een 
betere doorstroming van het 
verkeer tussen de A4 (Schip-
hol) en A27 (Hilversum). 
Daarbij is namelijk een van de 

voorstellen om de N201 te ver-
breden naar vier rijbanen, waar 
100 km per uur gereden mag 
worden, en om deze weg ten 
zuiden van Hilversum, dwars 
over de hei, door te trekken 
naar de A27. Ter motivatie van 
haar oproep wijst Vonhoff op 
het Deltaprogramma waarin 
is afgesproken dat gemeenten 
binnen 30 jaar klimaatbesten-

dig moeten zijn. Dit milieupro-
gramma laat in haar ogen niet 
toe dat maximumsnelheden 
worden verhoogd en/of natuur 
plaats moet maken voor asfalt. 
De Loosdrechtse wil een (ver-
brede) weg dwars door de na-
tuur voorkomen en vindt dat 
er gezocht moet worden naar 
andere oplossingen die wel 
aansluiten bij de klimaatveran-

dering.
Ter ondersteuning van haar 
standpunt is Anita Vonhoff 
een handtekeningactie gestart 
waarmee burgers kunnen la-
ten weten het ook belangrijk te 
vinden dat er keuze worden ge-
maakt die passen in een duur-
zaam milieu-gunstig beleid. 

Verzet tegen betere doorstroming verkeer A4 en A27

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN- Verlangend ke-
ken de Wijdemeerse politici 
uit naar de Duurzaamheids-
agenda 2021 van wethouder 
Boermans. Naast lichte tevre-
denheid was er gelatenheid en 
teleurstelling. Olivier Goetheer 
van De Lokale Partij nam de 
handschoen op en presenteer-
de een alternatief plan van 250 
miljoen (!) dat een concrete 
bijdrage levert om de uitstoot 
van CO2 terug te dringen. 

“Alles beter dan niks”, zei Pa-
tricia IJsbrandy van Dorpsbe-
langen. Stan Poels van PvdA/
GrL. sprak van ‘peanuts’ met 
een budget van € 90.000, ‘een 
wethouder met een lege porte-
monnee’. Hij miste de urgentie 
in het stuk. 
Ook Olivier Goetheer was 
geschrokken van de weinig 
concrete stappen in de Duur-
zaamheidsagenda. Hem waren 
alleen de uitbreiding van het 
fietsenhok en de aanschaf van 
twee e-bikes voor dienstreizen 
bijgebleven. Hij schetste een 
reis van zijn eigen bewust-
wording om in de hoogste 
versnelling stappen te nemen 
naar meer duurzaamheid. Hij 
zag een kantelpunt om de op-
warming van de aarde binnen 
de twee graden te houden. We 

kunnen niet alleen vertrouwen 
op de technologie of wijzen op 
de verantwoordelijkheid van 
grootmachten als China, India 
en de VS.
De afgelopen 3 miljoen jaar is 
er nog niet zoveel CO2 in de 
atmosfeer geweest. De CO2 
is man-made en als we daarin 
doorgaan op de huidige ma-
nier, met het huidige tempo 
van verduurzaming, dan is het 
aan het einde van deze eeuw 3 
graden warmer. 

Woningen centraal
In onze regio Gooi en Vecht 
komt ruim 70% van het ener-
giegebruik voor rekening van 
de gebouwde omgeving; 50% 
betreft de particuliere wonin-
gen. Het energiebesparingspo-
tentieel in de gebouwde om-
geving tot 2050 is 40% - 50%. 
Duidelijk is dat daarop zal 
moeten worden ingezet. Met 
name huiseigenaren zijn de 
doelgroep waarbinnen slagen 
kunnen worden gemaakt. Het 
plan van Goetheer komt erop 
neer dat alle koopwoningen 
in Wijdemeren binnen 15 jaar 
energieneutraal zijn. Dat wordt 
gefinancierd met een besparing 
op energiekosten die de ge-
meente in rekening brengt als 
baatbelasting bij de woningen 
die meedoen aan dit plan. 
In Wijdemeren staan 7090 

koopwoningen. In een periode 
van 15 jaar worden er jaarlijks 
472 huizen energieneutraal. 
De gemiddelde kosten daar-
van zijn volgens de organisa-
tie ThuisBaas €35.000. Uitge-
smeerd over 15 jaar is dat een 
bedrag van €195,- per woning 
per maand, in plaats van de 
gebruikelijke gas- en elektrare-
kening. Volgens Goetheer zijn 
er legio financieringsmogelijk-
heden. 
Hij waarschuwt voor een te 
algemeen beeld. Hij kiest voor 
een meerstromenbeleid. Je 
kunt al beginnen met isolatie 
met een snelle terugverdien-
tijd. Daarvan geeft hij diverse 
rekenvoorbeelden.
Als eerste vervolgstap wil 
Goetheer een projectteam op-
richten, met externe adviseurs 
maar ook met lokale onderne-
mers en de Energiecoöperatie 
Wijdemeren. Hij erkent dat de 
financiering met 35.000 euro 
de bottleneck is. Naast ver-
schillende landelijke fondsen 
zou Wijdemeren een lokaal 
financieringsfonds kunnen op-
richten.
Het idee om een Wijdemeerse 
klimaatcommissie op te richten 
vond brede steun bij de aanwe-
zige politici die nog net niet 
in applaus uitbarsten. Vriend 
en vijand prezen zijn ambi-
tie en enthousiasme voor zijn 

reis van bewustwording naar 
daadkracht. Natuurlijk betreft 
Goetheers idee een onuitge-
werkt plan, maar hij zal zich 
inzetten om veel medestanders 
te krijgen. Er moeten concre-
te stappen worden gemaakt, 
meende de DLP ‘er. 

Vervolg in raad
De gemeenteraad boog zich 
ook over de Duurzaamheids-
agenda. Wethouder Boermans 
was er trots op dat er een plan 
op tafel lag. “We zijn er nog 
lang niet, maar het begin is 
gemaakt.” Hij meende dat er 
voor de vier onderdelen toch 
maatregelen afgevinkt konden 
worden. Voor CO2- reductie 
zelfs 15, Wateradaptatie 12 en 
voor Circulariteit 10. Hij was 
het ‘minst trots’ op de Mobi-

liteit. De raad stelde een com-
missie ‘duurzaamheid’ in het 
leven met alle 6 partijen. Die 
club zal als eerste een overzicht 
maken van maatregelen met 
kortere terugverdientijd dan 
15 jaar (bijv. isolatie en zonne-
panelen). Bovendien gaat men 
onderzoeken welke financiële 
fondsen kunnen worden aan-
gesproken. Het ging de raad 
te ver om minstens 10% van 
het positieve jaarresultaat te 
storten in het potje ‘duurzaam-
heid’. Alleen D66 en PvdA/ 
GrL. stemden voor. Olivier 
Goetheer straalde, hij was erin 
geslaagd om duurzaamheid in 
hoofd en hart van de raad te 
zaaien. Nu nog oogsten. 

Olivier Goetheer (DLP) toonde 
daadkracht (foto: Douwe van Essen)

Eerste stap: commissie ‘duurzaamheid’

Olivier Goetheer ‘alle koopwoningen 
energieneutraal’

ANKEVEEN - Het pand waar we 
al jaren vuurwerk uit verkoch-
ten, deelde ik samen met de 
huidige eigenaar. Ik ben van 
plan om Ankeveen te gaan ver-
laten en wilde nog enkele jaren 
vuurwerk verkopen. 

Wij kwamen overeen dat ik 
mijn deel van het pand aan 
hem zou verkopen, gelijktijdig 
met de verkoop van het huis. 

Omdat hij hierop niet kon 
wachten, besloot ik – op zijn 
dringend verzoek – om vorig 
jaar december het pand aan 
hem te verkopen. We hadden 
duidelijke afspraken gemaakt, 
zowel mondeling als schrifte-
lijk vastgelegd bij notaris, dat 
het gebruik nog enkele jaren 
ongewijzigd verder zou gaan.
Echter 31 December 2017 (de 
dag na de vuurwerkverkoop) 

gooide hij het roer volledig om 
en wilde van de afspraken niets 
meer weten. Dan kwam bij mij 
aan als een donderslag bij hel-
dere hemel.  
Ik weet, het pand is nu zijn 
eigendom, maar wij hadden 
afspraken. De vuurwerkinstal-
laties zijn echter volledig ver-
wijderd en vuurwerkverkoop 
is niet meer mogelijk. Ik had 
graag persoonlijk en op een 

andere leukere manier afscheid 
genomen van mijn vaste klan-
tenkring. Ik wil daarom langs 
deze toch wat onpersoonlijke 
weg iedereen heel erg bedan-
ken voor het vertrouwen al die 
jaren in ons team en  het mooie 
Diamond Collection Vuur-
werk.
 
Met vriendelijke groet, Vuur-
werkgigant Willem de Kwant

Na 33 jaar einde vuurwerkverkoop Ankeveen

KOPIJ
AANLEVEREN: 

REDACTIE@
DUNNEBIER.NL
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* Bedrijfsadministraties
 * Jaarrekeningen
  * Fiscale aangifte
   * Interim-management
    * Controlling
     * Adviezen

Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a 
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337) 

Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

Koen van Beest 42 jaar betrokken 
bij woningbouw 
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Gezegend Nieuwjaar

Zalig Kerstfeest

Wijdemeren

Almekinders 
Hoveniers

DE specialist in:
Duurzame terrassen * Tuintimmerwerken

Groenverzorging * Groenaanleg * Kunstgras

Heulakker 3 , Loosdrecht
T. 06-53 64 83 04
T. 035-58 25 576
E. info@almekindershoveniers.nl

www.almekindershoveniers.nl

Gezellige kerstdagenen veel tuinplezier in 201 !

De decembermaand staat in 
het teken van gezelligheid en 
warmte. Maar dit gaat niet 
voor iedereen op. De donkerste 
dagen van het jaar versterken 
gevoelens van depressie, rouw 
en eenzaamheid. Veel mensen 
ervaren de ondersteuning van 
de Sensoor-vrijwilligers als 
lichtpuntjes gelukkig het gehe-
le jaar door. Ze verzachten pijn, 
angst en verdriet. De luisterlijn 
Sensoor is hard op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers voor dit 
waardevolle werk. 

Alles wat er zich in een men-
senleven kan voordoen, komt 
voorbij aan de telefoon, chat 
en e-mail van Sensoor. De vrij-
willigers bieden dag en nacht 
een luisterend oor. De behoeft e 
aan dit luisterend oor is groot, 
dagelijks worden er (landelijk) 
ruim 1000 gesprekken gevoerd. 
Gehoord worden is een basis-
behoeft e van ieder mens. Het 
geeft  steun en helpt om weer 
grip te krijgen op eenzame, 
angstige of depressieve gedach-
ten. Met name de gesprekken 
in de nacht zijn speciaal. Ro-
land, drie jaar vrijwilliger bij 
Sensoor, ervaart dat ook: ‘’Een 
gesprek dat mij bijblijft , was 
met een man die het niet meer 
zag zitten. Hij was suïcidaal 

maar wilde niet dood. Hij belde 
naar Sensoor om zijn gedach-
ten te verzetten want alleen 
lukte hem dit niet. Het praten 
over zijn gevoelens hielp hem, 
hij werd er rustig van. Echt een 
parel van een gesprek. Ik heb 
het idee dat ik die nacht een 
leven heb gered.’’ Wanneer een 
luisterend oor niet voldoende 
blijkt te zijn, zoekt de vrijwilli-
ger samen met de beller, chatter 
of mailer naar geschikte hulp. 

Start basistraining 
in Hilversum 
Roland wordt goed getraind en 
begeleid door beroepskrachten 
van Sensoor. Een reden waar-
om hij voor dit vrijwilligers-
werk koos: ‘’Je doet dit werk 

niet ‘zomaar even’. Je wordt er 
goed voor opgeleid! Eerst een 
selectiegesprek, vervolgens 
een professionele training. Dat 
vond ik zo goed, ik werd hele-
maal enthousiast.’’ Roland leert 
zelf veel van de gesprekken: ‘’Ik 
ontwikkel mij hier als mens.’’
Sensoor Hilversum start in 
maart 2018 met het trainen 
van nieuwe vrijwilligers. Vanaf 
januari zullen daartoe kennis-
makingsgesprekken worden 
ingepland. Geïnteresseerden 
kunnen zich melden via www.
sensoor.nl/vrijwilligerswerk. 
Bellen voor een anoniem ge-
sprek kan naar 0900-0767 en 
chatten of mailen via www.
sensoor.nl.

Luisterhelden gezocht voor luisterlijn 

Nooit genoeg te lezen in de 
Kerstvakantie?  Sla dan uw 
slag bij de boekverkoop in de 
vestigingen Bussum, Eemnes, 
Loosdrecht, Muiden, Naarden 
en Weesp van Bibliotheek Gooi 
en meer. 

De boeken die uit de collectie 
van de bibliotheek verwijderd 
zijn om plaats te maken voor 
nieuwe titels, of nieuwere uit-
gaven gaan voor een zacht 
prijsje in de verkoop.

Ook kunt u meteen een kijkje 
nemen in ons winkeltje. Daar 
vindt u kleine cadeautjes en 
heel veel mooie Kerstkaarten.
Bibliotheekvestiging Loos-
drecht; Tjalk 41; 035- 582 
5488.

Grote Boekverkoop Bieb

Woensdag  december 2 Weekblad Wijdemeren

RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   

Do. 21 dec.: 09.00 uur: 
 W. Balk,

Zo. 24 dec.: 19.00 uur: 
 Parochianen,

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

Ma. 25 dec.: 09.30 uur: 
 J. Dresmé,

Wo. 27 dec.: 09.30 uur: 
 J. Dresmé,

Zo. 31 dec.: 09.30 uur: 
 E. Kaak.
◗ St. Martinus  

Zo. 24 dec.: 09.30 uur: 
 W. Balk,

Zo. 24 dec.: 22.00 uur: 
 R. Simileer,

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

Za. 30 dec.: 19.00 uur: 
 W. Balk,

Ma. 1 jan.: 10.00 uur: 
L. Wenneker en W. Balk.

◗ OLV Hemelvaart 
Zo. 24 dec.: 19.00 uur: 

 W. Balk,
Ma. 25 dec.: 09.30 uur: 

 L. Wenneker,
Ma. 25 dec.: 11.30 uur: 

 Liturgiegroep,
Zo. 31 dec.: 09.30 uur: 

 W. Balk.
Verzorgingshuizen 
◗ De Kuijer 

Wo. 3 jan.:  11.00 uur:
 W. Balk.
◗ Veenstaete 

Vr. 22 dec.:  14.30 uur:
 W. Balk.

WANNEER TIJD WAT WAAR
do. 21 dec. 14.00 u. Inloopspreekuur Kon. Visio Tjalk 41, Loosdrecht
do. 21 dec. 19.30 u. Kerstconcert BMOL en Bluez Veenstaete, Kortenhoef
do. 21 dec. 20.00 u. Gemeenteraad (?) Rading 1, 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. 19.00 u. Kerstviering met Emotions OLV Hemelvaart, NdB.
zo. 24 dec. 19.00 u. Kindervesper Willibrordkerk, NdB.
zo. 24 dec. 19.00 u. Kindje wiegen Antoniuskerk, Kortenhoef
zo. 24 dec. 19.30 u. Kerstzangdienst met Inspiration De Graankorrel, Zuid 15. Grav.
zo. 24 dec. 21.15 u. Kerstnachtdienst met Rijnforellen Oude Kerkje, Kortenhoef
ma. 25 dec. 11.30 u. Kindje wiegen OLV Hemelvaartkerk, NdB.

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

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 
tel. 035-6562680

www.kvwoninginrichting.nl

Het team van
Krijn Voorn Woninginrichting 
wenst u gezellige feestdagen en 

een sfeervol 2019

Stukadoorsbedrijf 

R. Kostelijk
Wenst u fijne kerstdagen

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

Woensdag  december 2 Weekblad Wijdemeren

RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Do. 21 dec.: 09.00 uur: 
 W. Balk,
 Zo. 24 dec.: 19.00 uur: 
 Parochianen,
 Zo. 24 dec.: 21.00 uur: 
 W. Balk,
 Ma. 25 dec.: 09.30 uur: 
 J. Dresmé,
 Wo. 27 dec.: 09.30 uur: 
 J. Dresmé,
 Zo. 31 dec.: 09.30 uur: 
 E. Kaak.
◗ St. Martinus     
 Zo. 24 dec.: 09.30 uur: 
 W. Balk,
 Zo. 24 dec.: 22.00 uur: 
 R. Simileer,
 Di. 26 dec.: 09.30 uur: 
 W. Balk,
 Za. 30 dec.: 19.00 uur: 
 W. Balk,
 Ma. 1 jan.: 10.00 uur: 
 L. Wenneker en W. Balk.

◗ OLV Hemelvaart 
 Zo. 24 dec.: 19.00 uur: 
 W. Balk,
 Ma. 25 dec.: 09.30 uur: 
 L. Wenneker,
 Ma. 25 dec.: 11.30 uur: 
 Liturgiegroep,
 Zo. 31 dec.: 09.30 uur: 
 W. Balk.
Verzorgingshuizen 
◗ De Kuijer 
 Wo. 3 jan.:  11.00 uur:  
 W. Balk.
◗ Veenstaete 
 Vr. 22 dec.:  14.30 uur: 
  W. Balk.

WANNEER TIJD WAT WAAR
do. 21 dec. 14.00 u. Inloopspreekuur Kon. Visio Tjalk 41, Loosdrecht
do. 21 dec. 19.30 u. Kerstconcert BMOL en Bluez Veenstaete, Kortenhoef
do. 21 dec. 20.00 u. Gemeenteraad (?) Rading 1, 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. 19.00 u. Kerstviering met Emotions OLV Hemelvaart, NdB.
zo. 24 dec. 19.00 u. Kindervesper Willibrordkerk, NdB. 
zo. 24 dec. 19.00 u. Kindje wiegen Antoniuskerk, Kortenhoef
zo. 24 dec. 19.30 u. Kerstzangdienst met Inspiration De Graankorrel, Zuid 15. Grav.
zo. 24 dec. 21.15 u. Kerstnachtdienst met Rijnforellen Oude Kerkje, Kortenhoef
ma. 25 dec. 11.30 u. Kindje wiegen OLV Hemelvaartkerk, NdB.

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

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 
tel. 035-6562680

www.kvwoninginrichting.nl

Het team van
Krijn Voorn Woninginrichting

wenst u gezellige feestdagen
en een sfeervol 2017

Stukadoorsbedrijf 

R. Kostelijk
Wenst u fijne kerstdagen

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

Alle mascara’s 1+1 gratis
(m.u.v. Etos, revelution en Mis Sporty)

Alle Kneipp 1+1 gratis

Etos Kortenhoef, Meenthof 20

zondag 23 december open
   van 12 tot 17

zondag 30 december open 
  van 12 tot 17

Alle mascara’s 1+1 gratis
(m.u.v. Etos, revelution en Mis Sporty)

Alle Kneipp 1+1 gratis

Etos Kortenhoef, Meenthof 20

Fijne
kerstdagen

en een
gezond
2019

Fijne kerstdagen en een goed 2019!
....kqwsxvbmb  kqwsxvbmb  kqwsxvbmb ....kqwsxvbmb kqwsxvbmb kqwsxvbmb

WANNEER TIJD WAT WAAR

wo. 19 dec. 10.00 u. Themaochtend ‘Klassieke Kerstmuziek’ Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr. 
do. 20 dec. 09.30 u. Open Atelier, Spotfabriek Kidswereld, NdB.
do. 20 dec. 20.15 u. Jingle all the way, Fun4All +Snowe Sijpekerk, Nieuw Loosdrecht
vr. 21 dec. 18.00 u. Lichtjesmarkt Ankeveen Marktplein Ankeveen
vr. 21 dec. 19.30 u. Kerstzangavond met Pro Class Veenstaete, Kortenhoef
za. 22 dec. 20.00 u. Kerstzangdienst hervormde gemeente NH- Kerk, Kortenhoefsedijk
za. 22 dec. 16.00 u. Sfeervolle Plein ontmoeting Willie Dasplein, NdB. 
ma. 24 dec. 22.00 u. Kerstnachtdienst met Rijnforellen Oude Kerkje, Kortenhoef
vr. 28 dec. 09.00 u. Verkoop oliebollen  Bergplaats, Kerkstr., NdB. 
za. 29 dec. 12.30 u. PvdA/ GrL. oliebollenactie Zorgcentra Wijdemeren
za. 29 dec. 13.00 u. Open middag Hist. Kring (tot 16 u.) Kerklaan 89, Kortenhoef
zo. 06 jan. 15.00 u. D3D Jamsessies  De Drie Dorpen, Ankeveen

Activiteiten agenda

Door: Herman Stuijver
 
KORTENHOEF- Na 42 jaar be-
trokkenheid bij de woning-
bouw in diverse functies neemt 
Koen van Beest afscheid. Hij 
schreef zijn eigen terugblik. 

Hieronder verkort:
In 1976 werd ik benoemd tot 
Commissaris bij Woningbouw-
vereniging Volkshuisvesting 
‘s- Graveland om daarna  ach-
tereenvolgens de functie van 
secretaris en later voorzitter te 
bekleden. Ik werd in 2000 be-
noemd tot lid van de Raad van 

Toezicht van Het Gooi en Om-
streken. Na deze periode werd 
ik benoemd tot vice-voorzitter 
van de HGO (huurdersorga-
nisatie). De uitdrukking ‘het 
bloed kruipt waar het niet gaan 
kan’ is zeker ook op mij van 
toepassing, mede omdat ik van 
huis uit ben opgegroeid met 
bouwen en wonen. Op mijn 
42-jarige bestuurlijke periode 
bij zowel de Bouwcorporatie 
en Huurdersorganisatie kijk ik 
met veel genoegen op terug. 
Mijn motivatie was altijd om 
als teamspeler in volle open-
heid en transparantie iets tot 

stand te brengen ten behoeve 
van de aangesloten huurders. 
Mijn motto luidde: ‘We zijn er 
voor de huurders en niet voor 
onszelf ’.
  
Grote veranderingen
Bij Volkshuisvesting ‘s- Grave-
land maakte ik destijds in de 
jaren 1980 een vrij moeilijke 
periode mee.  Uiteindelijk was 
Volkshuisvesting te klein om 
zelfstandig verder de toekomst 
in te gaan. Besloten werd te 
fuseren met een grotere bouw-
corporatie die meer know-how 
in huis had en financieel ster-
ker was. Na een actieve en goe-
de samenwerking werd de basis 
gelegd voor een probleemloze 
fusie met Het Gooi en Omstre-
ken.
Huurdersorganisatie
Met veel plezier kijk ik ook 
terug op mijn periode als vi-
ce-voorzitter bij de HGO, 
waarbij ik mijn jarenlange op-
gedane kennis en ervaring kon 
inzetten ten behoeve van de 
aangesloten huurders. Ik voel-
de me als een vis in het water. 
Voorts dank ik mijn vrouw en 
gezin voor de ruimte die zij 
mij al die jaren gaven om dit 
bestuurswerk te doen. Ik wens 
alle huurders veel woongenot.
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Door: Nikwi Hoogland

NEDERHORST DEN BERG – Aan 
de Eilandseweg staat een zeer 
oude boerderij. Hoe oud? Dat 
weet Hilbrand niet precies, 
maar het pand is in ieder geval 
ouder dan 1600. De boerderij 
staat dan ook op de nationa-
le monumentenlijst. Hilbrand 
Korver (68 jaar) woont al zijn 
hele leven op de boerderij, zijn 
vader en grootvader ook. Hij 
heeft drie weken geleden zijn 
laatste koe gemolken, want 
hij is gestopt als melkveehou-
der. Dat neemt niet weg dat hij 
grootse plannen heeft. 

Hilbrand heeft samen met zijn 
vrouw twee kinderen. Waarvan 
één dochter nu een (kinder-)
boerderij heeft samen met haar 
man in de Hilversumse Meent. 
En een zoon die geen interesse 
heeft gehad in het boerenle-
ven. De boerderij is een pacht-
boerderij, dus Hilbrand kan de 
boerderij alleen doorgeven aan 
zoon en/of dochter. Er is geen 
opvolger, maar Hilbrand heeft 

een plan. Dit wil hij uitvoeren 
om betrokken te blijven met 
flora en fauna. Het plan heeft te 
maken met het houden van de 
koeien, het zorgen voor dieren 
en het behouden van natuur in 
de toekomst. 

Polder 
Het is de oudste boerderij in 
Nederhorst den Berg en Hil-
brand Korver was boer van 50 
melkkoeien. “Nu zullen ze niet 
meer fungeren als melkkoei-
en, maar ze blijven wel lekker 
grazen op het weiland. Ik laat 
ze altijd langer dan 5 maanden 
buiten. Andere boeren laten 
hun koeien maar 5 maanden of 
korter buiten,” zegt Hilbrand. 
De koeien staan op een wei-
land in de grote polder. Er zijn 
plannen om een wijk te bou-
wen met 175 woningen in deze 
grote polder van 250 hectare, 
maar daar is niet iedereen het 
over eens. De meesten zijn het 
er niet mee eens, omdat er wei-
devogels leven in deze polder. 
Maar Hilbrand legt helder uit 
wat de impact is van het bou-

wen van deze wijken voor de 
weidevogels. En eigenlijk, is er 
geen impact. 

Weidevogels
Een weidevogel maakt niet ge-
bruik van de 220 hectare pol-
der, maar alleen van een paar 
stukken. Dat zijn plekken waar 
ze zich rustig kunnen nestelen 
en wat zij een prettige omge-
ving vinden. Een kievit wil 
graag broeden op kaal land en 
een tureluur in hoog gras. Wel 
wil de tureluur in de buurt zit-
ten van een kievit, omdat een 
kievit vrij agressief kan zijn 
tegen aanvallers. Daar profi-
teert de tureluur dan weer van. 
Dan heb je ook nog de grutto’s. 
Deze broeden rond begin mei. 
Hilbrand weet dit en maait dan 
ook pas na 15 mei, als de grut-
to’s en hun jongen veilig weg 
zijn. Maar sommige boeren in 
Nederhorst maaien al begin 
mei. Dan maaien ze de eieren 
stuk, de grutto’s en de jongen 
plat. In Hilbrands ogen kan dat 
beter aangepakt worden, dan 
de discussie of de weidevogels 

wel genoeg ruimte hebben na 
de bouw van een wijk in de 
polder. 

Landgoed Vlinderburg 
Een uniek concept dat alleen 
nog een vergunning nodig 
heeft. Hilbrand wil de formule: 
Landgoed Nieuwe Stijl toepas-
sen op zijn 5,5 hectare eigen 
grond, in de polder. De grond 
zal dan niet meer een agra-
rische bestemming krijgen, 
maar een natuur bestemming. 
Hilbrand wil een prachtige 
looproute maken met daaraan 
een vlinderkas, vlindertuin en 

aan het einde een mooi gebied 
voor de weidevogels. Aan het 
begin van deze wandelroute zal 
een landhuis komen te staan 
voor de opbrengsten. Hij is 
al 10 jaar bezig met deze aan-
vraag, maar echt hard wil het 
nog niet lopen. De provincie 
Noord-Holland en de gemeen-
te Wijdemeren zijn allebei fan 
van het plan, maar de één zegt 
dat de ander het tegenhoudt. 
Een beetje vreemd allemaal, 
maar dit verhaal wordt zeker 
vervolgd.

Een vlindertuin in Nederhorst den Berg?

Agrarisch

Lepelaarlaan 28 Kortenhoef

Deze goed onderhouden en uitgebouwde hoekwoning (450 m3) 
ligt op een ruim perceel van 260 m2, heeft een tuin op het zuiden 
en een vrije ligging met veel privacy. Bij de woning hoort een 
stenen berging aan de voorzijde en een separate GARAGEBOX 
op een steenworp afstand. Opvallend zijn de extra ruime hal, de 
verzorgde keuken die gemoderniseerd is in 2016 en de mooie 
serre die in 1998 aangebouwd is. 

Vraagprijs met garagebox: € 419.500,- k.k.
Vraagprijs zonder garagebox: € 392.500,- k.k.

NIEUWNIEUW

Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF – In hun club-
huis dat volledig in kerstsfeer 
was gehuld, was afgelopen 
weekend de jaarlijkse tentoon-
stelling van postduivenver-
eniging de Plassenjagers. Een 
terugkerend ritueel van kijken, 
keuren en kiezen. Wie heeft de 
schoonste duif?

Zaterdag 15 december trok 
keurmeester Eef Haandrikman 
maar liefst vijf uur uit om de 
180 deelnemende duiven aan 
zijn kritische blik te onder-
werpen. In een witte jas liep 
hij langs de kooien, haalde de 
koerende vogels er één voor 
één uit en beoordeelde ze syste-
matisch. Eerst keek hij naar de 
kop en de ligging en uitdruk-
king van de ogen. Daarna naar 
de vleugels, gewrichten, pluim 
en staart. Vervolgens naar de 
rug, lendenen en bovenstuit. 
Ook gaf hij een cijfer voor de 
onderbouw, borstbeenkom en 
stuitbeentjes, waarna hij als 
laatste zijn indruk schatte van 
de algemene conditie. 

Prijswinnaars
De gang van Haandrikman 
langs de doffers en duivin-
nen werd met spanning ge-
volgd door een aantal aan-
wezige leden. Zij namen de 

keuringsbriefjes in ontvangst 
en verwerkten alle cijfers in 
een overzichtstabel. Daaruit 
werd in de loop van de middag 
duidelijk dat bij de viertallen-
show Jan Hoogstraat bovenaan 
geëindigd was. Zijn kwartet 
van oude doffer en oude dui-
vin plus jonge doffer en jonge 
duivin kreeg de meeste totaal-
punten. Op de voet gevolgd 
door Arie Bos en Willem Bon-
hof. Arie Bos bleek de mooiste 
oude duivin te hebben en ook 
de mooiste jonge doffer. De 
prijs voor mooiste jonge dui-
vin ging naar Henry Neef en 
Willem van Huisstede had de 
mooiste oude doffer Kleinzoon 
Bram van Huisstede eindigde 
bij de jeugd bovenaan, daar 
werd Danny Hazelaar tweede 
en had Fraya Klaver een mooie 
derde plek. De juniorenkop-
pelshow van liefhebbers uit de 

regio werd gewonnen door Bas 
Thuil uit Huizen. 

De schoonste
Voordat de ‘schoonste van het 
geheel’ kon worden uitgeroe-
pen, nam de keurmeester de 
mooiste duiven nog eens in de 
hand. De oude doffer en oude 
duivin hadden hetzelfde pun-
tenaantal, maar wie was nu echt 
de schoonste? Turend door zijn 
bril observeerde Haandrikman 
de kop, spreidde de vleugels 
en betastte het lijfje. “De rooie 
wint” was zijn eindoordeel. “Ik 
vind ‘m in de vleugels net wat 
volmaakter, mooi geboren, 
mooi in lijn. Deze duif is ook 
fantastisch in conditie.” Die 
uitspraak maakte het feest bij 
familie van Huisstede nog wat 
groter, want het was de doffer 
die won!

Koeren tussen de kerststerren
In 2019 is de collecteweek voor 
de Hersenstichting van maan-
dag 28 januari t/m zaterdag 
2 februari. Ook in Ankeveen 
wordt weer gecollecteerd voor 
de Hersenstichting. Momen-
teel lopen we met zijn drieën. 
We zoeken nog mensen die de 
Herenweg, Cannenburgerweg 

en het aansluitende eind van 
de Stichtse Kade willen lopen. 
Bent u geïnteresseerd en ziet u 
het belang in van het werk dat 
de Hersenstichting doet, geeft u 
dan op als collectant. Dit kunt 
u doen bij Chris Tol via: tol.an-
keveen@ziggo.nl of bel mij: via 
0633730088.

Hersenstichting Collecte Ankeveen
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Wij wensen u een
reislustig 2019!

T: 035-5822103 / 06-21208441 / Alice
T: 035-7508679 / 06-55367994 / José

E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: www.thetravelclub.nl/alicejose

Alice & José
Uw persoonlijke reisadviseurs

De club van 
professionele reisadviseurs

The Travel Club is een club van profes-
sionele reisadviseurs verspreid door 
heel Nederland.

U ontvangt van hen deskundig advies op 

het tijdstip en de locatie die u schikt. Deze 

unieke service is vanzelfsprekend voor The 

Travel Club en kost u niets extra’s. Geen 

wachttijden, 100% privacy en altijd een 

vast contactpersoon voor al uw reis- en 

vakantiewensen.

• De luxe van uw eigen persoonlijke 

reisbureau

• Optimale bestemming en productkennis

• Van standaard pakketreizen tot reizen op 

maat
• Reisadvies per mail, telefoon of op 

afspraak bij u thuis
• Prijs- en reisvergelijkingen

• Volledig onafhankelijk en objectief

• Boekbare website

• Garantie van ANVR en SGR

Neem voor meer informatie contact op met
uw reisadviseur of kijk op onze website

www.thetravelclub.nl

Zorgeloos en gemakkelijk een vakantie boeken!

zonvakanties  wintersport  stedentrips  cruises
luxe reizen      familievakanties      all-inclusive
verre reizen    huwelijksreizen    actieve reizen
rondreizen     couples-only      reizen op maat
kampeervakanties   duikruizen   en nog meer
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I I

II

De club van 
professionele reisadviseurs
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sionele reisadviseurs verspreid door 
heel Nederland.
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uw reisadviseur of kijk op onze website
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06 23 88 25 93
schoonmaakbedrijf.hamming@gmail.com

Schoonmaakbedrijf
VINCENT HAMMING

Echte Bakker Jacques Maas
Nootweg 22

1231 CV Loosdrecht
035 5823847

Voor de lekkerste stollen, 
kransen, oliebollen en flappen 

gewoon bij de Echte bakker binnenstappen !

In de donkere dagen voor
Kerstmis, als de duisternis
al in de middag het daglicht
verdringt, is de tijd voor be-
zinning aangebroken. Naast 
die enkele simpele kaars in de 
huiskamer denk ik na over wat
ik in het bijna afgelopen jaar 
niet helemaal goed heb ge-
daan. Bekende ik mijn onge-
lijk? Heb ik iemand beledigd? 
Had ik een andere beslissing 
moeten nemen? Dat soort 
dingen. Bezinning voordat
het jaar verdwijnt, dan mag
het bijgezet in de vergetelheid,
voorgoed, nooit mee bij stil-
staan.
Want er is nieuw licht ver-
schenen. Het is Kerstmis, feest 
van hoop, geloof en liefde, van
feest en vrolijkheid. Kerstmis
verdrijft  verdriet en somber-
heid, en geeft  de toekomst een
nieuwe glanzende gloed. We
zijn weer vrienden van elkaar, 
wensen familie en bekenden
voorspoed en vrede en de

wereld straalt als nooit 
tevoren. Ja, het is maar 
voor even, we weten dat
het niet lang zal duren,
maar daar is dat ge-
luksgevoel niet minder 
om. Die laatste dagen
van december geven 
mij altijd weer de vaste 
overtuiging dat het nu 
ineens allemaal veel 
beter zal gaan. Die paar
dagen, tussen kaarslicht
en vuurwerksterren is 
de wereld voor iedereen die de 
boodschap verstaat een dans-
feest. Mag het even?
Kiest u voor Bethlehems stal 
of voor Bing Crosby? Hoeveel 
roodborstjes op besneeuwde 
tak zitten er op uw kerstkaar-
ten? Wordt het de Kerstman
of de nachtmis? Is het weer 
die gelauwerde Christmas
Carol of de bakkerswinkel van 
Anton Pieck? Hangen er wat 
overdreven veel gouden ballen 
in de kerstboom?

Hoe dan ook: Kerstmis is een
blij bericht, de aankondiging 
van een nieuw begin, hoe de 
start ook mag zijn. Ieder jaar
weer. Een boodschap die zich 
al eeuwenlang blijft herhalen: 
laten we lief zijn voor elkan-
der. In ieder geval van Kerst
tot Nieuwjaar. Daarna zien we
wel weer. 

Ria Hennis, 
raadslid DorpsBelangen

Lief zijn voor elkaar

De favoriete makelaar
van ‘t Gooi. Sinds 1966

Kappelle Onroerend Goed Loosdrecht 
wenst u fijne Kerstdagen

en een spetterende jaarwisseling!
Rob Allessie, Sander van der Vliet, Jade de Kip.

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Schoenmakerij LoosdrechtStomerij &

OOK REPARATIE VOOR AL UW SCHOENEN

Adres: Rading 146 
(Naast Boni Supermarkt) 

Tel: 035-5828684 

Kledingreparatie:
Broek korter maken voor maar €8,50
Openingstijden: s’maandags gesloten Dinsdag t/m vrijdag 09:00 tot 18:00, Zaterdag 09:00 tot 16:00

Vanaf 22 december t/m 1 januari gesloten.
U bent welkom vanaf 2 januari

Wij wensen u Fijne Feestdagen
en een

Gelukkig Nieuwjaar

Wijdemeren Bouw & Onderhoud 
voor uw kwaliteits verbouwingen,
onderhoud, renovaties en schilderwerk

Hallincklaan 12
1231 VV  Loosdrecht
06 - 25 09 28 00
info@wijdemerenbouw.nl
www.wijdemerenbouw.nl

Web. www.wijdemerenbouw.nl  | Mail. remco@wijdemerenbouw.nl

Remco van Kooi

Tomingroep (de sociale werk-
voorziening) en GAD (de 
afvalinzamelaar) gaan samen
zorgen voor extra werkgele-
genheid voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
Ze hebben een samenwer-
kingsovereenkomst getekend
waar de inwoners in de regio 
meteen in januari het resultaat
gaan zien: medewerkers van 
Tomin Groen gaan in de hele 
Gooi en Vechtstreek de kerst-
bomen van de straat halen.
Waar voorgaande jaren de 
wagens van de GAD op pad 
gingen, rijden nu wagens van 
Tomingroep door de straten.

Deze eerste klus levert be-
hoorlijk wat mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt 
(tijdelijk) werk op. Vorig jaar
heeft  de GAD voor bijna 
200.000 kilo aan kerstbomen 
opgehaald. Ervan uitgaande
dat een gemiddelde boom 150-
175 cm lang is en zo’n 10 kilo 
weegt, hebben we het over een 
slordige 20.000 kerstbomen. 
Vanaf 2 januari rijden mede-
werkers van Tomin Groen de
regio door om de kerstbomen 
op te halen.  Hun wagens zijn
uitgerust met een versnip-
peraar die de bomen direct 
versnippert. De snippers 

worden gebruikt als compost 
en bodembedekker en er
wordt biomassa van gemaakt. 
Alleen kerstbomen kunnen 
door de versnipperaar, dus 
de versiering, pot of houten
kruis moeten er afgehaald zijn.
Ook kunstkerstbomen nemen
de medewerkers van Tomin 
Groen uiteraard niet mee. De 
kerstbomen opgehaald: Hil-
versum (alleen Kerkelanden),
Weesp en Wijdemeren: vrijdag 
5 en 12 januari
Als uw kerstboom om half acht 
’s ochtends op de juiste datum 
klaarligt, zorgt Tomin Groen
dat de boom meegaat. 

Kerstbomen ophalen op
vrijdagen 5 en 12 januari

Prettige feestdagen
en een voorspoedig 2019!

Wenst u Prettige Kerstdagen 
en een gelukkig 2019!

www.weekbladwijdemeren.nl

Door: Mark Hilberts 

In 2003 startten Evan Aalten 
en oud-Berger Mark Smits met 
hun bedrijf A en S Financieel 
Adviseurs. Door hun financiële 
deskundigheid en dienstver-
lenende instelling groeide het 
bedrijf snel. Inmiddels heeft A 
en S negen financiële specialis-
ten in dienst. De klantenkring 
van A en S strekt zich uit van 
Midden-Nederland, de Gooi en 
Vechtstreek tot de regio Am-
sterdam. Naast het kantoor in 
Hilversum werd in 2015 een 
tweede vestiging geopend in 
Amersfoort. 

“We hebben de ambitie om met 
ons bedrijf verder te groeien en 
daar past ook een nieuwe di-
recteur bij,” vertelt Mark Smits 
trots. 
Per 1 januari 2019 wordt Jur-
gen Troost (41) uit Kortenhoef 
de nieuwe directeur van A en S. 
“Toen we drie jaar geleden ken-
nismaakten met Jurgen op een 
zakelijke meeting wisten mijn 
compagnon (Evan) en ik di-
rect dat we Jurgen in ons team 
moesten zien te krijgen.” Die 
inschatting pakte uitstekend uit 
vinden Evan Aalten en Mark 
Smits. “Jurgen is de ideale kan-
didaat gebleken. We zijn er nog 
steeds heel content over dat het 
ons destijds gelukt is om hem 
weg te kapen bij ABN AMRO.”  
Jurgen Troost is blij met zijn 
nieuwe uitdaging bij A en S. 
“Hiervoor werkte ik als kan-
toordirecteur bij ABN AMRO 
in Amsterdam Buitenveldert. 
Hartstikke leuk werk, maar ik 
miste het geven van het per-
soonlijke advies aan klanten. 
En het daar ruim de tijd voor 
kunnen nemen. Het is niet 
verwonderlijk dat de meeste 

klanten bij A en S klanten voor 
het leven zijn. Voor financiële 
vraagstukken heb je onafhan-
kelijk, deskundig en betrouw-
baar advies nodig.” 
Troost roemt het werken bij 
A en S. “Hier gaat geen tijd 
verloren aan lange vergade-
ringen, maar staat het wer-
ken met klanten centraal.” De 
laagdrempeligheid is een be-
langrijk kenmerk van A en S. 
Alle beroepsgroepen kunnen 
hier terecht voor een onaf-
hankelijk advies. “We geven 
hypotheekadvies aan alle ca-
tegorieën woningzoekenden. 
Van starters tot mensen met 
zeer complexe vraagstukken op 
de woningmarkt”, legt Jurgen 
Troost enthousiast uit. Daar-
naast kennen de specialisten 
van A en S alle ins and outs van 
vastgoedfinanciering en geven 
ze financieel advies aan onder-
nemers en particulieren. 

Sportief
Jurgen Troost voelt zich he-
lemaal op zijn plek bij A en S. 
“Het is een dynamisch bedrijf 
dat graag wil groeien. Dat past 
precies bij mijn ambities om 
het palet van onze activiteiten 
te verbreden. Daarnaast is A en 

S een sportief kantoor. Met ons 
team nemen we bijvoorbeeld 
jaarlijks deel aan de Amstel 
Goldrace en de Hilversumse 
Cityrun. We zijn hoofdsponsor 
van de A en S Sprinttriathlon 
in Nederhorst den Berg.  Het is 
geweldig om aan de organisatie 
van dat mooie sportevenement 
in Wijdemeren een bijdrage te 
leveren.” A en S is verder actief 
als sponsor van hockeyteam 
Spandersbosch, VV Neder-
horst en van een korfbalteam 
in Amersfoort. 
Ruim 40% van de klanten-
kring van A en S is afkomstig 
uit Wijdemeren. Ook Jurgen 
Troost heeft hier zijn roots lig-
gen. Hij is getrouwd met Wil-
ma en samen hebben ze twee 
kinderen, Fabian (12) en My-
lou (10). Beide kinderen voet-
ballen bij SV ‘s- Graveland. De 
club waar Jurgen zelf ook lid is 
en als keeperstrainers verbon-
den is aan de jeugdopleiding. 
Mark Smits zal nadat Jurgen is 
ingewerkt bij A en S zich gaan 
richten op zijn rol als aandeel-
houder en ondernemer.

Jurgen tussen Evan en Mark (rechts)

Jurgen Troost nieuwe directeur 
A en S Financieel Adviseurs BV

NEDERHORST DEN BERG- 
Geen oudejaarsdag zonder 
oliebollen. Dus gaat ook dit jaar 
de bakploeg van de Protestant-
se Gemeente Nederhorst den 
Berg weer hard aan het werk 
om lekkere oliebollen te bak-
ken en te verkopen. De voorbe-
reidingen beginnen al donder-
dag 27 december. 
De verkoop start vrijdag 28 
december om 9.00 uur in de 
Bergplaats aan de Kerkstraat te 
Nederhorst den Berg. Een zak 
van 10 stuks gaat €7.-- kosten.
U kunt uw bestelling  van te 
voren opgeven door een belle-
tje naar 02945-254515 of 28, 29 
en 31 december ook naar 06-
17220906.
Smullen maar ……...

Oliebollen-
traditie

ANKEVEEN- Ook dit jaar bakt 
het koor All Directions! goud-
gele oliebollen. De opbrengst 
is bestemd voor het 50-jarig 
bestaan van het koor. De olie-
bollen kosten per 10 stuks: € 
7,50.  De overheerlijke appel-
beignets zijn € 1,25 per stuk. 
U kunt bestellen door een mail 
te sturen naar Karin Griffioen: 
k.griffioen@planet.nl. Vermeld 
uw naam, adres, telefoonnum-
mer en het aantal oliebollen. U 
kunt ook een briefje in de brie-
venbus doen bij Rianne Kemp-
horst, Stichts End 20A, 1244 PL  
Ankeveen.
U kunt uw bestelling afhalen 
op Oudjaarsdag (31 december) 
van 10.00 -13.00 uur bij de St.- 
Martinuskerk in Ankeveen.

Oliebollenactie 
All Directions! De bomen zijn kaal, de egels 

zijn in winterslaap en ’s och-
tends is alles bedekt met een 
laagje ijs. De winter heeft het 
bos betoverd. Kom jij de winter 
ontdekken? Bezoekerscentrum 
Gooi en Vechtstreek is tijdens 
de kerstvakantie het ideale be-
ginpunt voor een lekker dagje 
weg. Ga struinen met de bos-
wachter, pluis een uilenbal uit 
of maak een vette vogelsnack. 

Tijdens het warm welkom toost 
je samen met de boswachters 
op een mooi nieuw natuurjaar. 
Er kan natuurlijk ook geravot 
worden in Speelnatuur van 
OERRR of je kunt op pad met 
een speurtocht. Kom binnen 
opwarmen en test je kennis met 
onze dierenquiz.

Plan je avontuur op www.na-
tuurmonumenten.nl/bcgooi-
envechtstreek

Kom in de kerstvakantie naar ’s-Graveland

© Natuurmonumenten – Rene Koster 
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Voorstelling Door: Karin van Hoorn

Het Licht overwint Het Donker

Wij wensen u fijne 
feestdagen en een 

gelukkig 2019!

Borgraad Financieel Advies
Oud Loosdrechtsedijk 252
1231 NH Loosdrecht
T 035 - 656 30 30
E info@borgraad.nl
I www.borgraad.nl

KORTENHOEF- “Allemaal na-
tuurtalenten”, zegt een van de 
toeschouwende, trotse, groot-
ouders. De aula van de Anto-
niusschool in Kortenhoef barst 
uit z’n voegen van de grootou-
ders en 65+ buurtbewoners: de 
school biedt hen een vrolijke 
kerstmiddag aan. 

“Welkom”, zegt een gastheer uit 
groep 7 , “Mag ik uw jas aan-
nemen en zal ik u laten zien 
waar u kunt gaan zitten?”. Een 
andere gastheer haalt koffie en 
even later komt een gastvrouw 
uit dezelfde groep langs met 
een schaal zelfgebakken koek-
jes. Juf Carole, directeur van 
de school, verwelkomt de gas-
ten en geeft de microfoon aan 
het presentatieduo Anouk en 

Fleur. Deze twee dames rijgen 
de groepen aaneen tot een en-
thousiaste ketting van expressi-
viteit. Natuurtalenten. 
Dat Engels de tweede taal op 
school is, blijkt al, als groep 
3 begint met een Engels lied-
je ‘Ring little Bells’, waarna 
groep 5 met creatief-gemaakte 
sneeuwvlokken in hun hand, 
‘Snowflakes falling’ zingt.  De 
kleinste kleuters zingen, bege-
leid door juf Irene op gitaar, ‘in 
het stalletje’. Natuurlijk, de ezel 
zegt ‘Iaa’, en de os ‘Boe boe’ en 
de geitjes ‘Mèh..mèh’, maar het 
is veel leuker om te zien waar 
opa en oma zitten en of ze wel 
kijken.  ‘Ik zie je oma’, stoot 
de een de ander aan. Groep 6 
waagt zich aan de kerstcanon,’ 
’t Is weer december’, waarna 

groep 7 plechtig ‘Auld lang 
Syne’ zingt. Groep 8 heeft zich 
op een vrolijk kerstlied gestort 
‘Let it snow’, waarbij ze de mu-
ziek een beetje helpen door met 
gekleurde kokers het ritme aan-
geven. Tenslotte vertelt groep 4 
een heel speciaal kerstverhaal, 
waarbij vrede bovenaan staat.
Nog even een bedank-applaus 
voor Juf Els en Juf Nydia, voor 
de presentatrices Anouk en 
Fleur en voor dj Tijmen, en dan 
verlaat het publiek, verkwikt en 
in kerstsfeer, de school. Bij de 
deur delen de leerlingen nog 
een zakje zelfgebakken koekjes 
uit. De St. Antoniusschool uit 
Kortenhoef wenst ons ‘hele fij-
ne kerstdagen en een gelukkig 
nieuwjaar!’

Allemaal natuurtalenten

Door: Niels van der Horst

NEDERHORST DEN BERG – 
Vrijdag 14 december vond de 
kerstviering voor 65-plussers in 
Wijdemeren plaats. Waar deze 
viering in eerdere jaren alleen 
op Bergers was gericht, had de 

organisatie dit jaar haar blik 
verruimt en gericht op de hele 
gemeente.

De drie ouderenbonden in 
Wijdemeren en de twee – te-
genwoordig alleen nog geo-
grafisch – tegenover elkaar 

liggende protestantse gemeen-
te en katholieke kerk, hadden 
ook deze keer weer een volle 
zaal weten te trekken. Hieron-
der voor het eerst dus mensen 
buiten Nederhorst. Kartrekker 
Theo Stalenhoef schatte het op 
zo’n tien tot vijftien. “Nog niet 

heel veel natuurlijk maar wel 
een goed begin”, aldus een vro-
lijk kijkende Stalenhoef.

Zang en maaltijd
Het feest had als starttijd drie 
uur. Vanaf half drie kwamen de 
mensen al binnen. Dat was zo 
gepland vanwege de aanvragen 
van mensen die geen vervoer 
hadden of de mogelijkheid 
zelfstandig te komen. Maar 
liefst zes chauffeurs waren er 
opgetrommeld om deze groep 
ook de mogelijkheid te bieden 
aanwezig te zijn. Het hoort 
misschien bij de doelgroep, 
maar toch een dikke pluim 
voor Theo en alle vrijwilligers. 
“Ja, we zijn in september be-
gonnen met organiseren. Dan 
zet je eerste lijnen uit van wat 
er moet gebeuren”, aldus de 
voorzitter.
Vanaf drie uur werd er afwis-
selend gezongen en onder heel 
veel geanimeerd en gezellig 
geklets een lekkere broodmaal-

tijd genuttigd. De stemming 
was heel goed onder de zo’n 
honderd aanwezige senioren. 
In de liederen en het deel van 
de voorgedragen dienst stond 
het thema licht en donker cen-
traal. Sprekende kaarsen, de 
ster van Bethlehem, wijkende 
duisternis, het licht van de Ver-
losser, en verlichting kwamen 
allemaal terug in de gebeden, 
voordrachten en liederen van 
deze op en top kerstmiddag.

Naar huis
Rond zessen was het einde en 
gingen de mensen vrolijk naar 
huis. Iedereen wenste elkaar 
fijne dagen en waar nodig veel 
gezondheid. Degenen die el-
kaar iets minder vaak zagen, 
wensten de ander alvast een 
mooi uiteinde en zo mogelijk 
een nog mooier begin van het 
nieuwe jaar. Opdat ook in 2019 
het licht het donker weer moge 
overwinnen.
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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

Woensdag  december 10 Weekblad Wijdemeren

Gezegend Nieuwjaar

Zalig Kerstfeest

Wijdemeren

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

• 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

Fijne Feestdagen en een
Groeizaam 2018

KORTENHOEF- Maria, Jozef, 
het kindeke, de schaapjes, 
de herders, de ster en de 
drie koningen, ze mogen 
allemaal weer uit de kist, 
waarin ze een jaar lang  la-
gen opgeborgen. Zondag 
24 december om 19.00 uur 
worden ze, op hun stokken, 
weer rondgedragen dóór 
kinderen, vóór kinderen van 
piepjong tot stokoud. In de 
Antoniuskerk in Kortenhoef 
: Kindje Wiegen. Al jarenlang 
georganiseerd door Harrie 
en Ingrid Hendriks. 

Pastor van der Weide is ermee 
begonnen, “was het in 2000, 
Ingrid?” Harrie twijfelt. Ingrid: 
“Ja, dat denk ik wel”.  Mary 
Montanus nam het over, gaf er 
haar draai aan. Het kinderkoor 
Toontje Hoger staat centraal. 
Harrie en Ingrid Hendriks 
bouwen sinds 2006 op Mary’s 
fundamenten verder.
“We vertellen het kerstverhaal 
volgens Dick Bruna. Ouders 
hebben de Bruna-kersthoofd-
personen op karton getekend, 
geschilderd, uitgezaagd en 
op stokken bevestigd. Het 
kerstverhaal bestaat uit korte 
fragmenten:  “Eens, heel lang 
geleden…,afgewisseld met be-
kende kerstliedjes”. 
Harrie laat het professionele 
draaiboek zien, Ingrid het 
boekje dat alleen nog maar 
gedrukt, gevouwen en geniet 
hoeft te worden. “Ja, dat hoort 
er allemaal bij”. Harrie: “Ik zie 
het echt als een verjaarsfeestje. 
Ik begin mijn inleiding ook al-

tijd met “Welkom op het feestje 
van de geboorte van Jezus”.
Alle kinderen van Toontje Ho-
ger hebben een rol. De een mag 
Maria de kerk ronddragen, de 
ander de kudde schapen. “Het 
kerstverhaal komt naar de 
mensen toe”, zegt Harrie. “Dat 
willen we bereiken. En na een 
fragment zingen we een kerst-
liedje: ‘De herdertjes lagen bij 
nachte’, of Twinkel, twinkel 
kleine ster’, nou ja, alle bekende 
liedjes. Iedereen kent die liedjes 
en iedereen zingt ze ook mee”.
Het ziet er eenvoudig uit, maar 
het is een enorme organisato-
rische operatie. Ingrid heeft de 
overall-regie, dochters Lotte en 
Femke hebben een taak in het 
voorlezen en de regie-assisten-
tie, Tessa en Doortje Gompel 
zorgen voor de muzikale be-
geleiding, en Sandra Nypels 
neemt de kinderen onder haar 
hoede. Harrie is de voorgan-
ger. Hij roept op een gegeven 
moment alle verklede kinde-

ren naar voren en houdt korte 
gesprekjes met ze. “Ja, alle kin-
deren mogen verkleed komen”. 
Ze laten foto’s zien: twee prach-
tige grijze ezeltjes, een beeld-
schone Engel, stoere herders. 
En vooral: stralende snoetjes! 
“Elk jaar een ander beginge-
dichtje en eindgebedje, maar 
het slotlied is altijd: Stille 
Nacht, Heilige nacht”. “Routi-
ne? Qua draaiboek zeker, maar 
de kinderen reageren elk jaar 
anders!” Harrie en Ingrid Hen-
driks. “Er was een tijd dat er 
een echte baby in de kribbe lag, 
dat mensen in de kerk moesten 
stáán. Nu is dat minder, maar 
elk jaar is de kerk toch weer 
bomvol. Iedereen is ook wel-
kom!”

Zondagavond 24 december; 
van 19.00 – ongeveer 19.45 
uur; Kindje Wiegen; Antoni-
uskerk, Kerklaan, Kortenhoef. 
Allen Daarheen! Gratis entree. 
Vol is vol.

DOOR:  KARIN VAN HOORN

Maria op een stokje

Van Leeuwen Verhuizingen wenst u
Fijne Feestdagen 

en een 
Gelukkig Nieuwjaar

• 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

Lichtjesmarkt in Ankeveen supergezellig uitje

Op woensdagavond 19 december  
blijven wij langer open voor 

Moonlight 
Shopping!
Proef het feestdagenassortiment  
en geniet van de sfeer in de winkel. 
Onze medewerkers staan tot  
22.00 uur klaar om u te verrassen!

zaterdag 22 dec

zondag 23 dec

maandag 24 dec

dinsdag 25 dec
1e kerstdag

woensdag 26 dec
2e kerstdag

onze openingstijden
rond de feestdagen

08.00 tot 20.00 uur

11.00 tot 18.00 uur

08.00 tot 19.00 uur

gesloten

12.00 tot 18.00 uur

Voorstraat 10
Nederhorst den Berg

Wij wensen U allen prettige Kerstdagen 
en een

Voo rspoedig en Veilig nieuwjaar!

Woensdag  december 4 Weekblad Wijdemeren

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

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
035-6562319/ 0626252434

VAN PARIDON BUSSUM
Loodijk 15, ‘s-Graveland
afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers
Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer, 

reparatie, uitbreiding, installatie, 
onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 
Ankeveen, Tel: 035-6560059, 

@: info@harrit.eu

Cito Transport: Lev: zand, 
grond, grind, ook in bigbags 

leverbaar. Gemalen veengrond,
menggranulaat, compost,

boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg 
106, Ned. Den Berg. 0294-

251451.

Tandprothetische praktijk 
Weesp Kunstgebitten en reparaties 
klaar terwijl u wacht (ind. moge-
lijk). E. du Perronstraat 38, 1382 

SZ Weesp. Tel. 0294-418722

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 
Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

RIEKO
VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.
Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Hoveniersbedrijf André Bosson: 
Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 
bomen/stoppels, verhakselen 
tuinafval. Bel 06-43086321.

Div. bedrijfs/opslag ruimtes te 
huur Vanaf 30 m2 t/m 90 m2
Ind. Terrein “De Slenk” Telnr: 
035-656 3517 Frans@verhui-
zers.nl

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of

035-6566623 

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Beautycenter Monique
Gedipl. Schoonheidsspecialiste
Tel. 035-6562753/06-47376085

Te koop ovengedroogd 
berken hout. 

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

06-2266 4828
LLF@live.nl

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Aangeboden Computerhulp
Student ICT laatste jaar
€ 20,- p/u 06-44990406

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!! 

GRATIS waardebepaling ?
035 - 656 0235 

VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.

Wenst u een fijne kerst
en een voorspoedig 2018.

0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

Garagebox t.h. gevraagd 
in Horn en Kuijer. Tel.

06-13528508 na 18.00 u.

Scheiden los je samen op
www.scheidenopmaat.nl

0294-253444

Onafhankelijk financieel
advies? 

www.smitvernooij.nl 
0294-253444

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  

Zo. 24 dec.: 10.00 uur:  
Ds. P.H. van Gilst,
19.00 uur: Kinderkerstfeest,
22.00 uur: Kerstnachtdienst,
Ma. 25 dec.: 10.00 uur:  
Ds. E.J. van Katwijk.
Zo. 31 dec.: 10.00 uur:  
Ds. E.J. van Katwijk,
19.30 uur: Ds. E.J. van Katwijk.

◗ De Graankorrel    
Zo. 24 dec.: 10.00 uur:  

 Ochtendgebed,
19.30 uur: Kerstnachtdienst,
Ma. 25 dec.: 10.00 uur:  
Drs. J. Ronday,
Zo. 31 dec.: 10.00 uur:  
Ds. R. Beltman.

◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
Zo. 24 dec.: 10.00 uur:  
Dr. M. Verduin,
22.00 uur: Ds. G.J. van Meijeren,
Ma. 25 dec.: 10.00 uur:  
Ds. G.J. van Meijeren,
Zo. 31 dec.: 10.00 uur:  
Ds. G.J. van Meijeren,
Ma. 1 jan.: 10.30 uur:  
Ds. G.J. van Meijeren.

◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
Zo. 24 dec.: 09.30 uur:  
Dhr. J.B. Mulder,
Ma. 25 dec.: 09.30 uur:  
Ds. J. Berkhout,
Zo. 31 dec.: 09.30 uur:  
Ds. J. Berkhout,
19.30 uur: Dhr. J.B. Mulder. 

◗ Oec. Streekgemeente  
Zo. 24 dec.: 22.00 uur: 

 Kerstnachtdienst,
Ma. 25 dec.: geen dienst.

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  

Fijnvandraatlaan 2 Weesp  
Zo. 24 dec.: 10.00 uur:  
geen opgave ontvangen,
Ma. 25 dec.: 10.00 uur:  

 Kerstfeest,
Zo. 31 dec.: 10.00 uur:  

 L. Sterkenburg.
◗ Vecht & Angstelkerk  

Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
Zo. 24 dec.: 10.00 uur:  
Ds. Klaas de Vries,
20.00 uur: Kerstzangdienst HK.
Ma. 25 dec.: 10.00 uur:  

 Kerstfeest kringen,
Zo. 31 dec.: 10.00 uur:  
Ds. E.J. Hempenius,
19.00 uur: Oudejaarsdienst. GK

* Bedrijfsadministraties
 * Jaarrekeningen

* Fiscale aangifte
* Interim-management

* Controlling
* Adviezen

Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a 
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337) 

Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

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

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

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

Wij wensen u mooie kerstdagen en 
veel gezondheid en voorspoed in 2019!

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

De tijd van gezelligheid is weer 
aangebroken. De mooi ver-
lichte kerstboom van stichting 
WIJ schittert alweer op het 
marktplein van Ankeveen. En 
komende vrijdag 21 december 
zal het hier weer vol staan met 
verlichte kraampjes. Want dan 
vindt tussen 18.00 en 21.00 
uur de supergezellige licht-
jesmarkt van Ankeveen weer 
plaats. Een waar feestje voor 
iedereen.

Veel kraampjes
Elk jaar trekt de lichtjesmarkt 
weer verschillende markton-
dernemers met een groot aan-
bod van kerstartikelen. Grote 
kans dat u daar een aardigheid-
je voor onder de kerstboom 
vindt.  

Muziek, zang en dans
De kerstsfeer wordt uiteraard 
verhoogd door verschillende 

optredens door diverse arties-
ten. En zal Barbara Schriek met 
haar dansgroepen verschillen-
de optredens verzorgen. 

Schoolkraam 
Ook dit jaar stelt Bruisend An-
keveen een kraam beschikbaar 
voor de Joseph Lokinschool. 
Hierin kunnen de leerlingen 
weer eigengemaakte kerstarti-
kelen verkopen. 

Jongeren
De lichtjesmarkt richt zich ook 
graag op onze jongeren. Ook 
dit jaar is er weer een leuke 
interactieve activiteit bedacht. 
Ben je benieuwd? Kom dan 
vrijdagavond 21 december 
langs.  

Schoolleven in Ankeveen
In 2016 is de aftrap gemaakt 
om een boek samen te stellen 
over het schoolleven in Anke-

veen. Een boek met veel foto’s 
van scholen, schoolklassen, 
leerlingen in schoolbanken, 
groepsfoto’s van leerlingen 
en schoolreisjes. Inmiddels is 
dit boek in een vergevorderd 
stadium en kunt op de licht-
jesmarkt een voorinschrijving 
doen voor een eigen exemplaar. 

Koffietent
De koffietent, die op zaterda-
gen zorgt voor de verbinding 
tussen de marktbezoekers, 
wordt ook opgezet. Alleen i.p.v. 
koffie kunt u deze avond hier 
een lekker hapje eten en een 
glaasje glühwein drinken.  

We hopen u allen te begroeten 
op de 4de lichtjesmarkt! Het 
aantal parkeerplaatsen is be-
perkt. Daarom verzoeken wij u 
om zoveel mogelijk met fiets te 
komen. 

   LEZERS SCHRIJVEN.....

Haakse bochten parkeerterrein

Bij het lezen van de evaluatie Herinrichting Willie Dasplein (12/12), viel bij mij één dingetje verkeerd: “de 
rest was gezeur, o.a. te haakse bochten parkeerterrein”. Nou, ik ben dus niet de enige. Als je er een tijdje gaat 
staan, zul je constateren dat 100% van alle auto’s met zijn band op de vierkante stoeprand knalt. Het kan een-
voudigweg niet anders als je die parkeerplaats op wilt rijden. Onbekwaamheid van de ontwerper of “gezeur”? 
Dit gaat nog heel wat banden kosten.

Anneke Stokman

Kort nieuws
City of Wesopa: zo 23-12; 
jeugd: Meneer Monster, de Ro-
vers; 14.00 en 16.00 uur; entree; 
€12,50. Tot 10 jr. €10,-; do. 27-
12: film: A Star is Born; 20.00 
u.; entree: €8,-; vr. 28-12: Ein-
dejaarsquiz; 20.00 uur; €20,- 
per team; zo. 30-12: jeugdfilm: 
De Fabeltjeskrant en de Grote 
Dierenbos Spelen; zo.30-12: 
film: Fantastic Beasts, the Cri-
mes of Grindelwald; aanvang: 
15.00 uur, entree: €6,-, vanaf 9 
jaar. 
Voorverkoop bij de biblio-
theek, Oudegracht 67, Weesp 
of via www.wesopa.nl.

Behoefte aan een regelmatig 
bezoekje, een wandelingetje? 
Humanitas biedt ‘vriendschap-
pelijk huisbezoek’. Mail: tgooi@
humanitas.nl of 035-6286093.

AutoMaatje brengt en haalt 
u op: bel 2 dagen van tevoren 
(ma-vr: 9-12 u.) 06- 302 38 
257. Kost 0,30 per km. 

Vrijwilligerswerk of goed idee 
voor je buurt? Kijk op www.
deappelboom.nl.
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Sport

De eerste sneeuwval in decem-
ber zorgde ervoor dat alle wed-
strijden op de zondag werden 
afgelast. Een vervroegde win-
terstop is hiervan het gevolg. 
Met 11 punten uit 11 gespeelde 
wedstrijden staat Nederhorst-1 
op een 10e plaats op de rang-
lijst. Nederhorst-2 staat met 10 
punten uit negen duels op een 
8e plaats. 
Nederhorst 3 en 4 
Nederhorst 3 en 4 draaien tot 
op heden beiden een goed 

seizoen. Vooral Nederhorst -3 
verrast en is terug te vinden op 
een fraaie vierde plaats en heeft 
al meer punten dan het hele af-
gelopen seizoen. Nederhorst-4 
is na een goede start iets afge-
zakt maar kan nog steeds naar 
boven kijken met in theorie 
maar 3 punten achter de kop-
loper.

Jeugd
Er was een beperkt program-
ma jl. zaterdag. De meiden on-

der 13 gingen ten onder tegen 
VVIJ. De JO17-2 haalden ver-
rassend uit en versloegen Eem-
nes JO13-3 met 3-11. JO13-1 
speelde in een spannende wed-
strijd met 1-1 gelijk tegen de 
buren uit ‘s- Graveland.

Jeugdzaalvoetbal
Alle jeugdteams gaan in de 
winterstop op zaterdag 5 janua-
ri de zaal in om het traditionele 
onderlinge toernooi te spelen. 
Kijk goed op de site voor de 

aanvangstijden en kom op tijd.

Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie van de 
vereniging wordt gehouden 
op zondag 6 januari. Vanaf 
15.00 uur is iedereen van har-
te welkom om een toost uit te 
brengen op het nieuwe jaar 
2019. Voorafgaand aan de re-
ceptie zijn er vanaf 12.30 uur 
gezellige mixtoernooien, een 
voor dames en een voor heren, 
waaraan alle senioren en on-

der19 teams aan mee doen. De 
receptie wordt vanaf 17.00 uur 
afgesloten met een stampotten-
buffet.

Feestdagen
Voetbalvereniging Nederhorst 
wenst al haar leden, supporters, 
sponsoren, vrienden en sym-
pathisanten fijne feestdagen 
en een inspirerend, succesvol 
maar bovenal gezond 2019 toe. 
Zie: www.vvnederhorst.org of 
facebook.

Voetballen in Nederhorst

Eerste sneeuw leidt tot vervroegde winterstop

Geschreven door: Ad van Benschop en Marc Degekamp

Voetballen in ‘s- Graveland

JO19-1 houdt kans op promotiepoule 
Na een prima start (1-0 na een 
snel genomen vrije trap van 
Jorn Kerkhof op Lars van Huis-
stede) volgde een tot verbazing 
van iedereen gegeven rode kaart 
aan Lars dat de wedstrijd sterk 
zou beïnvloeden en JO19-1 
voor een zware opgave stelde. 
Het werd 2-0 door Twan Roor-
da (aangever Stijn van Huisste-
de), maar daarna kwam JO19-1 
onder druk te staan. Na de 2-1 
stopte Sam Bruns een penalty 

maar was in de rebound kans-
loos. Het verzet was gebroken 
en de krachten vloeiden weg 
met een 2-5 verlies tegen Laren 
’99 tot gevolg. Op 12 januari 
krijgt JO19-1 nog een kans tot 
plaatsing.

VRouwen
VR1 gaat met een 3e plaats de 
winterstop in. VOP VR1 werd 
met 2-0 verslagen door twee 
doelpunten van de vrouw in 

vorm: Kaylee Stoops.

Kerstloop
Jaarlijkse traditie op tweede 
kerstdag: de kerstloop. Start 
om 10.30 uur vanaf de club. 
Inschrijven vanaf 9.30 uur. 
FIFA18: Aanstaande zaterdag 
wordt de tweede editie van dit 
E-event in de kantine gespeeld.

Zaalvoetbal
Op 27, 29 en 30 december ver-

ruilen de voetballers het (kunst)
gras voor het linoleum van 
Sporthal de Fuik voor het jaar-
lijkse zaalvoetbal. Van jongste 
jeugd tot en met de senioren.

Sponsorevent 2019 
Zaterdag jl. waren onze spon-
sors uitgenodigd om de eredi-
visiewedstrijd AZ – Excelsior te 
bezoeken. Gereisd werd met de 
grootste touringcar van Wijde-
meren Tours. Rondom de wed-

Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN- Natuurlijk na 12 
wedstrijden verlies en een 
doelsaldo van 78 tegen en elf 
goals vóór lijkt het eerste elf-
tal van ASV ’65 in zak en as. 
Maar in deze donkere dagen 
voor Kerst gloort er hoop in het 
veendorp. Trainer en spelers 
zijn ervan overtuigd dat het 
beter zal gaan in 2019. Vertrek-
kend trainer Youssef Bouali re-
kent zelfs op een periodetitel. 

“Ik ben een ras-optimist”, zegt de 
trainer vooraf aan de wedstrijd 
thuis tegen Cobu Boys. “Ik be-
nader elke wedstrijd van tevoren 
alsof we kunnen winnen.” En dus 
luistert de selectie met volle aan-
dacht naar de wedstijdanalyse 
vooraf in het plaatselijke Wapen 
van Ankeveen. Bouali drukt de 
spelers op het hart vooral druk 
uit te oefenen op de backs van 
de Amersfoorters. “Morris, niet 
happen, hou je tegenstander aan 
de buitenkant, hou die passlijn 
op Yoeri vrij, dat is zo belangrijk.” 
Yoeri is Yoeri Tol, de 36-jarige ve-
dette die weer terugkwam op het 
oude nest. Na jarenlang draai- en 

angelpunt te zijn geweest van het 
ASV- vlaggenschip vertrok hij 
naar Zeeburgia. “Maar dat elftal 
liep leeg. Toen Yoessef me belde, 
zei ik al snel ‘ja’. Het is moeilijk in 
dit team, maar ik wil graag m’n 
steentje bijdragen.” Bij de voorbe-
reiding mag elke week een andere 
speler een korte presentatie hou-
den. Deze keer is het de beurt aan 
Morris Broeke die kort maar dui-
delijk uitlegt waarom ‘kantelen’ en 
‘knijpen’ van belang is. De selectie 
kampt met pech, want Fabian 
Degekamp, Yoeri Steenvoorden, 
Rowan Kloosterman en Patrick 
van Voorst zijn om verschillende 
redenen niet beschikbaar, terwijl 
centrale verdediger Berend van 
de Bunt ook geblesseerd begint. 
Dat scheelt een slok op een borrel.
Aan het eind van de bespreking 
vertelt Yoessef Bouali dat hij na 4 
jaar ASV stopt, aan het eind van 
het seizoen. “En dat heeft niks 
met de resultaten te maken”, voegt 
hij toe aan de korte mededeling. 
Jan Franken, die zichzelf de ‘ga-
tenvuller’ (trainer, grensrechter, 
taper, verzorger, enz.) van ASV 
noemt, geeft toe dat hij in sa-
menwerking met voorzitter Dick 
Blom veel vertrouwen had in 

het vriendenteam uit de jeugd 
dat eerste zou worden. “Het gaat 
vooral om het leereffect. Eerst 
wil je 10 goede minuten, dan 20 
en zo bouw je op.” De trainer wil 
nog kwijt dat hij in het begin te-
veel concessies heeft gedaan aan 
de teamsamenstelling. “Ik heb 
bepaalde jongens te lang de hand 
boven het hoofd gehouden.” In 
een haarscherpe analyse geeft Fa-
bian Degekamp aan dat hij zicht 
heeft op tactiek. Het gebrek aan 
ervaring en kwaliteiten deden het 
elftal de das om. Met de komst 
van spelers van vroeger zou het 
beter moeten lopen. Vooraf blijft 
Yahmil Loyali ook positief: “Weet 
je, het wordt een zware sportmid-
dag. Ik heb zelfs bij FC Utrecht 
gevoetbald, ik ben wat gewend. 
Maar je weet nooit, de bal is rond, 
toch?” 

2-9
Heel kort leek het optimisme 
vooraf bewaarheid te worden, 
want na anderhalve minuut 
scoort Yoeri Tol met een fraai 
diagonaal schot de 1-0. Maar na 
6 minuten staat het alweer 1-2. 
‘Alleskunner’ keeper Fabian Blok-
ker redt nog fabelachtig, maar de 

rebound is genadeloos. Vóór hem 
doen Puk Loggen, Morris Broe-
ke, Berend van de Bunt, Kubus 
Ozcan, Michel Heus, Matthijs 
van ’t Riet, Bram Schouten, Luuk 
Hilhorst, Yahmil Loyali hun stin-
kende best om spits Tol in stelling 
te brengen. Er zijn twee 100% 
kansen, maar als de snelle ver-
bindingsspeler Bram Schouten 
na een half uur uit het veld wordt 
geschopt, plus dat ‘Jumbo’ Be-
rend het niet meer redt, wordt het 
steeds moeizamer. Met een schra-
le wind over het veld wordt het 
een onaangenaam uur kijkgenot 
waarbij de Cobu Boys uitlopen 
naar 2-9. Want topscorer Yahmil 
Loyali weet toch nog een bal ach-
ter de Amersfoortse keeper weg 
te werken. Een geflatteerde uitslag 
zal de neutrale toeschouwer op-
merken. “Je ziet het”, zegt trainer 
Bouali “we zijn te licht, vooral 
achterin. We geven te gemakkelijk 
goals weg.” Hij heeft nog wel een 
compliment voor de jonge mid-
denvelders Matthijs en Michel die 
keihard werkten. Tevergeefs. Na 
afloop geen tranen, slechts berus-
ting. En hoop, in 2019 wordt het 
beter en zal die hatelijke 0 op de 
ranglijst verdwijnen. 

Voetballen in Ankeveen

ASV ‘65 kijkt optimistisch uit naar 2019

strijd werd verbleven in de Kees 
Kist Lounge en bij thuiskomst 
keek iedereen terug op een ge-
slaagd sponsorevent.

Kampioenen
Bestuurslid jeugd, Chantal de 
Brouwer, mocht weer medail-
les ophangen. JO11-3 won alle 
11 wedstrijden van de najaar-
competitie en zijn dus verdiend 
kampioen. Voor de MO13-1 
was het spannender. Het was af-
hankelijk van een andere uitslag 
en hoefde zelf niet te spelen. Ge-
zamenlijk wachtten de meiden 
af in de kantine en even na 9.30 
uur was het zeker: kampioen.

Piet Esther en Piet Sarina wil-
len alle mensen bedanken die 
een Sinterklaaslekkernij heb-
ben ingebracht. Ook bedanken 
zij het Sinterklaascomité van 
Kortenhoef. Mede door deze 
gulle gift konden zij vele oudere 
mensen weer blij verrassen. En 
dat is het mooiste wat ze kon-
den doen, ouderen blij maken. 

Pietenactie 
groot suc-
ces

Kom je ook op Eerste Kerstdag 
naar het kerstverhaal luisteren? 
Kom met je ouders, broertjes/
zusjes, opa en oma, vriendjes 
en vriendinnetjes luisteren en 
mee zingen!

Op 25 december van 11.30 tot 
12.00 uur in de O.L.V Hemel-
vaart kerk in Nederhorst den 
Berg.

Kindje 
wiegen



Woensdag 19 december 201816 Weekblad Wijdemeren

Namens Huart Makelaardij
wensen wij u 

hele gezellige kerstdagen 
en een gezond en gelukkig 2019     

                        

Wij zijn gesloten van 
24 december 2018 t/m 1 januari 2019

Dodaarslaan 2B, 1241 XJ Kortenhoef, telefoon: 035 - 6857850 Prettige kerstdagen
en een

voorspoedig 2019

Maandag 24 december
1e Kerstdag
2e Kerstdag

Maandag 31 december 
Nieuwjaarsdag

7:00 - 18:00
Gesloten

11:00 - 17:00
8:00 - 18:00

Gesloten

FIJNE FEESTDAGEN!
ONZE BIJZONDERE OPENINGSTIJDEN

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

035 - 77 37 000    info@habp.nl    www.habp.nl

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

035 - 77 37 000    info@habp.nl    www.habp.nl

Wij wensen u
Fijne Feestdagen

Woensdag  december 18 Weekblad Wijdemeren

NEDERHORST DEN BERG – 
Het centrum van Nederhorst 
den Berg bruiste zaterdag jl. 
Verspreid over het Willie Das 
Plein, Voorstraat, Brugstraat, 
Kerkstraat en Brilhoek ston-
den tientallen kramen op de 
Christmas Carol Kerstmarkt. 
Muziek, zang en heel veel te 
proeven en te kopen. 
Wie was er niet? Heel onderne-
mend Nederhorst leek van de 
partij. Naast de winkels rond 
het WD- Plein, Brinkers Mode 
& Lingerie, Bakkerij de 7 Heer-
lijkheden, het Spieghelhuys, 
Albert Heijn en Bloembinderij 
Passiflora, waren er veel andere 
bekende Bergse gezichten. Het 
water liep uit je mond bij Hea-
venly Chocolate van Marjolein 
van den Brakel of even ver-
derop bij haar concollega Mats 
Smits met zijn delicious choco-
ladespullen. Mats wordt bijge-
staan door voetbalmaten Luuk 
van Huisstede en Rijk Bruins 
die ook profiteren van de hete 
glühwein. ‘In de Garage’ van 
Renate Bergman presenteerde 
veel hebbedingetjes uit haar 
creatieve workshops, maar 
ook Enerki, Feeling Healthy, 
Fotostudio68 en de dames Por-
tengen, Schaap en Veltkamp- 
Schoordijk waren van de partij.
Lekkernijen ook volop. Van 
‘Viva La Soepie’ naar de ‘Su-
garbabes’ of Daalder Kaas of 
Theewinkel de Boom, zelfs ijs-
jes bij Casa Piccola. 
Natuurlijk waren er talloze 
stands waar je kerststukjes kon 
kopen of andere accessoires 
voor de Kerst. Naast kleding, 
zoals Linnies mutsen, jurkjes, 
nepbont en echt bont, sjaals, 
warme wanten en truien. Ook 
veel brocante spulletjes, kaar-
senstandaards, fotolijstjes, 

waxinelichtjes, speelgoed, 
puzzels en diverse curiosa. 
De Historische Kring toonde 
aan dat het de moeite waard 
is om de geschiedenis van het 
Vechtdorp in ere te houden. 
Iets buiten de route, maar ui-
teraard passend in deze kerst-
sfeer, was de tentoonstelling 
van kerststallen in de OLV He-
melvaartkerk. Aimée wil in fe-
bruari mee naar Oeganda waar 
ze met een groep scholieren in 
2 weken bij een paar ontwik-
kelingsprojecten gaat helpen. 
Dat kost haar minimaal 2500 
euro. Ze verkocht vlot lekkere 
cupcakes als bijdrage in de kas. 
Met de verkiezingen in het 
vooruitzicht ontbraken de po-
litieke partijen niet. De VVD 
was present met een stapel fly-
ers en potentiële raadsleden, 
maar De Lokale Partij had een 
originele foodtruck, een om-
gebouwde campagnecaravan, 
met veel culinair-politieke ver-
wijzingen. Zoals ‘Politiek is als 
pannenkoeken bakken, er kan 
maar één kant boven liggen’. 
De grote trekker van deze 
Kerstmarkt was de aankleding 
in Dickens-stijl, althans een 

poging daartoe. Hier en daar 
liep een verdwaalde Tiny Tim 
of Cratchit of een ander perso-
nage uit het bekende verhaal. 
Ook de muzikale optredens 
leken de kers op de taart, maar 
ze trokken niet veel publiek. In 
ieder geval niet bij het vocaal 
ensemble Voices en de Beatrix 
Brass Band in de muziektent. 
Tot slot, bijna niemand ging 
voorbij aan de traditionele 
Kerstpot van het Leger des 
Heils. Al met al voor het twee-
de jaar een leuke Kerstmarkt 
die Nederhorst den Berg kan 
oppeppen.  
 

VUURWERKGIGANT
Willem de Kwant
VERKOOP OP 28, 29 EN 30 DECEMBER

Stichts End 36, Ankeveen

DOOR:  HERMAN STUIJVER

Lekker ronddwalen op A 
Christmas Carol Kerstmarkt

Geheugensteuntje
Vergeet u het niet:  de olie-
bollenverkoop start donder-
dag 28 december vanaf 9.00 
uur in de Bergplaats aan de  
Kerkstraat te Nederhorst 
den Berg.  U kunt van tevo-
ren telefonisch uw bestelling 
opgeven door een belletje 
naar 0294-254515 of met in-
gang van 28 december ook 
naar 06-17220906.

Zondag 23 dec. open van 12.00 tot 17.00 u.
Maandag 24 dec. open van 10.00 tot 17.00 u.

Bloemhandel Hoveling
Zuidereinde 168, 1243 KN ‘s-Graveland 035-656 24 19

Wij danken u voor de klandizie en wensen u fijne feestdagen!

Woensdag  december 8 Weekblad Wijdemeren

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

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

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

De afgelopen dagen werd het 
even helemaal wit in Loos-
drecht en dat geeft aan de 
wereld iets moois en zachts. 
Door de sneeuw lijkt de 
doodsheid van de winter even 
verdwenen. Het voelt lang 
niet zo koud aan als het in 
werkelijkheid is. Misschien is 
dat ook wel de reden dat veel 
mensen verlangen naar een 
witte Kerst. Omdat zo’n dik 
pak sneeuw ook staat voor 
een wereld waarin het even 
helemaal goed is tussen men-
sen. Want soms kan het best 
heel koud zijn, ook in onze 
gemeenschap: Er zijn men-
sen die zich eenzaam voelen, 
omdat diegene die er vorig 
jaar bij was er nu niet meer is. 
Er is verdeeldheid omdat we 
niet allemaal hetzelfde den-
ken, en daardoor tegenover 
elkaar komen te staan. Wat 

is het mooi als dat alles 
voor even naar de ach-
tergrond verdwijnt om 
met elkaar het kerstfeest 
te vieren. 
Voor mij is zo’n dik pak 
sneeuw ook een mooi 
beeld voor wat de komst 
van Jezus Christus voor 
ons betekent. Kerst is 
tenslotte het feest van 
Zijn geboorte te Bethle-
hem. De Zoon van God 
is gekomen om de kou uit 
de wereld weg te nemen en 
mensen bij elkaar te brengen 
door Zijn liefde. Alles wat 
verkeerd is in deze wereld 
kan Hem daarvan niet weer-
houden. Het is zelfs de reden 
dat Jezus gekomen is, om 
ons te redden. Jezus wil alles 
bedekken met Zijn liefde als 
was het een dik pak sneeuw. 
Het hoeft niet meer zo koud 

aan te voelen, omdat Hij je 
liefheeft. Je hoeft niet meer 
tegenover elkaar te staan om-
dat Zijn liefde je helpt om 
weer tot elkaar te komen. 
Het is die liefde van Christus 
die ik u toewens zodat Kerst 
ook dit jaar een prachtig feest 
mag worden. 

Ds. M. Roelofse, 
predikant van de Sijpekerk

Witte Kerst

Ingezonden brief 

Graag wil ik reageren op het 
artikel over het Ankeveen-
sepad op de voorpagina van 
WW van 13 december jl. 
waarin de heer Ambachtsheer 
uitgebreid wordt geciteerd, 
omdat ik niet helemaal be-
grijp, los van stemmingsma-
kerij, wat hij beoogt te berei-
ken met de opmerking dat het 
Ankeveensepad een puinhoop 
is. Iedereen kan zien dat het 

Ankeveensepad een puinhoop 
is. Echter, dat geldt ook in het 
recente verleden (en nog) voor 
het centrum van Nederhorst 
den Berg en in bijzondere mate 
voor het Willie Das-plein. Het 
is wel zo dat iedereen weet dat 
er hard wordt gewerkt aan de 
voltooiing  en het mooier ma-
ken van plein en omgeving 
waar we straks allemaal ple-
zier van hebben. Ook over de 

omstandigheden hieromtrent 
is geklaagd. Toch weet ieder-
een dat het straks een enorme 
verbetering zal zijn ten op-
zichte van de oude situatie. 
Zo ook het Ankeveensepad. 
Waarom zouden de omwo-
nenden klagen over de situatie 
van het Ankeveense pad, hun 
stemmen moeten laten horen? 
Er is immers duidelijk overleg, 
duidelijke toezeggingen, dat 
bomen (knotwilgen) herbe-
plant worden, de situatie van 
de schapenweide wordt her-
steld, zo dat we straks allemaal 
weer kunnen genieten van een 
mooi wandelpad (wellicht met 
wat picknicktafels langs het 
Ankeveensepad waar wan-
delaars kunnen pauzeren?). 
Met andere woorden, geen 
enkele reden om datgene wat 
gepasseerd is met betrekking 
tot de toekomst van het An-
keveensepad te bagatelliseren. 
Het Ankeveensepad was een 
mooie entree naar het natuur-
monumentengebied en de 
Spiegelplas en zal dat ook weer 
worden zoals de gemeente, als 
hier vragen over gesteld wer-
den, meerdere malen heeft 
toegezegd.   

Erik Neuteboom, 
Nederhorst den Berg

‘Natuur’ Ankeveense pad is nu een puinhoop

Gezellige Kerstdagen en gelukkig Nieuwjaar

NEDERHORST DEN BERG- Met 
het ondertekenen van maar 
liefst 2 sponsorovereenkom-
sten heeft ook Albert Heijn 
Nederhorst den Berg zich weer 
voor lange tijd aan onze vereni-
ging verbonden.
Op zondag 9 december werd 
een sponsorbord van 12 meter 
onthuld en het nieuwe ‘shirt’ 
voor alle vrijwilligers van de 
kantine werd gepresenteerd. 
Supermarktmanager Domi-
nique Odijk vond het meer 
dan vanzelfsprekend dat zo’n 
prachtige vereniging op haar 
steun kan rekenen. Uiteraard 
bedankt de voetbalclub Domi-
nique voor haar steun aan onze 
vereniging.

 

Sponsorovereenkomsten VVN en
AH Nederhorst den Berg

Door: Jan Vrijhoef 

NEDERHORST DEN BERG- De 
Kerstviering in de OLV Hemel-
vaartkerk is op maandag 24 de-
cember om 19.00 uur met het 
koor ‘Emotions’. 

Het koor onder de deskundige 
leiding van Hugo de Graaff en 
Axel Terlien is al een tijd aan 
het oefenen. Deze heren heb-
ben op deze Kerstnacht ook de 
muzikale leiding. Kees Brouwer 
zal op zijn trompet diverse ge-
zangen meespelen. Voorganger 

is diaken Wim Balk. U bent al-
len van harte welkom. 

Kerstviering in de OLV Hemelvaart
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Kerst

Graag komen wij in contact met een commerciële topper die ons uitgeverij-team 
van ‘Weekblad Wijdemeren’ en ‘De NieuwsSter’ komt versterken!

Commerciële topperWij zijn op zoek!

Herken jij de volgende aspecten in jouw manier van werken?

Assertief, creatief, initiatiefrijk, nieuwe contacten aanboren, commercieel bewust, 
in teamverband werken, ‘mensenmens’, bouwen aan duurzame relaties.

Wij zoeken dan ook GEEN ‘millimeter-schuiver’! Wij zoeken wel iemand die het 
verschil weet tussen: ‘weten en begrijpen’ wat een adverteerder wilt en daarnaar 
handelt.

Ben jij getriggerd door deze advertentie?
Dan ontmoeten wij jou graag.

Stuur jouw informatie en motivatie naar:
Franc Hogguer (f.hogguer@dunnebier.nl)

Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN- Wie had ooit ge-
dacht dat in de 90-jarige histo-
rie van de St.-Martinuskerk de 
Zuid-Amerikaanse klanken de 
boventoon zouden voeren. Sal-
sa in plaats van Kyrie. Op een 
besneeuwde zondagmiddag 
veroverden het Orquestra Co-
legio Latino en de Big Bad Bru-
ce Band de harten van de be-
zoekers met muzikale warmte. 

De opening van de big band 
o.l.v. de Amerikaanse Neder-
lander Bruce Skinner was al 
een feest der herkenning met 
Jazzin’ the World met veel her-
kenbare deuntjes. Zangeres 
Yvonne Soff bracht een gevoe-
lige Portugese song Corcovado 
die aansloot bij de Caribische 

sfeer van het concert. Heel 
anders waren de knetterharde 
bugels van de vier solisten met 
de Bugle Boogie Blues, dat was 
van topniveau. En wie rook niet 
de geroosterde kastanjes op het 
open vuur toen de Bruce Band 
energiek The Christmas Song 
speelde. Heel anders was het 
ritme van het Caribische orkest 
dat soepel geleid werd door 
Doy Salsbach die ook mee-
speelde in het orkest van Bruce 
Skinner. Op z’n gitaar nam de 
maestro uit Lisse, oorspronke-
lijk van Bonaire, het publiek 
mee naar Aruba, Colombia, 
Cuba en Brazilië. Een genot 
voor de oren. Colegiala, na de 
roffel van drummer Richard, 
ontspon zich als een swingend 
Colombiaans nummertje. Zan-
geressen Linda en Linda bewo-
gen heupwiegend mee op de 

Falsas Esperanzas van Cristina 
Aguilera, mooi overgaand in 
Moulin Rouge, dat vrijwel ie-
dereen kent als ‘Voulez vous 
coucher avec moi’ van het trio 
LaBelle. Doy zong vrolijk mee. 
Bij La Vida Es Un Carnaval liet 

een danskoppel zien hoe je echt 
goed kan bewegen. 
Een afwisselend concert met 
een swingend Christmas- re-
pertoire. Vanuit de kerkban-
ken kon je nauwelijks blijven 
stilzitten, de warme klanken 

straalden je tegemoet. Het slo-
takkoord van de twee bands 
samen was een ware Grande 
Finale, het onsterfelijke Feliz 
Navidad. Op weg naar een Vro-
lijk Kerstfeest. 

Bands met muzikale warmte in de kerk Doy Salsbach in de slag met Linda 
en Linda

Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG- Bij 
een prachtig verlichte muziek-
tent is er op zaterdag 22 de-
cember tussen 16.00 en 17.30 
uur een sfeervolle ontmoeting 
op het Willie Dasplein. Jong en 
oud, nieuwe en oude Bergers, 
gelovig en niet gelovig, ieder-
een is uiteraard welkom.

Het Willie Dasplein, vernoemd 
naar de vrouw die de spil in het 
web was van veel dorpsactivitei-
ten, toneel, creatieve workshops, 
feestjes, sportwedstrijden, the-
ater, kinderspelen, is het cen-
trum van het Vechtdorp waar 

activiteiten plaatsvinden. Dat 
zouden er best nog meer mogen 
zijn, vindt het septet dat zich tot 
nu toe bezighield met het plein. 
Leny Vuurmans, Wilma Snel, 
Emile Hagen, Pier Hagen, Bart 
Sauer, Jaap Verburg en Rin van 
der Molen waren op de achter-
grond actief bij de herinrichting 
van het Willie Dasplein. “Het is 
heel mooi geworden” zegt Wil-
ma Snel “echt een plek waar nog 
veel meer zou kunnen gebeu-
ren. Geen grote party’s maar 
kleinschalige evenementen zo-
als muziek, dans, spelletjes en 
theater.” Daaraan gekoppeld 
zoekt het comité versterking. 
Een persoon die aanspreekpunt 

Gezocht: creatief coördinator
Bergers ontmoeten Bergers op Willie Dasplein

wordt, die in overleg zoekt naar 
activiteiten die passen op het 
Willie Dasplein, het hele jaar 
door. “Het is geen zware belas-
ting. Coördinator klinkt zwaar, 
maar iemand die de ideeën kan 
bundelen en de vaart erin houdt 
zodat het plein vaker benut 
wordt” voegt Rin van der Mo-
len eraan toe. In stilte hopen de 
zeven dat een nieuwe garde zich 
aanmeldt die vol enthousiasme 
het plein zal bevolken. Als u ge-
motiveerd bent om de creatie-
velingen te ondersteunen, dan 
kunt u hen wellicht aanklampen 
op de ontmoeting van a.s. zater-
dag.
Zang en sfeer

Zaterdag lopen er echte leven-
de wollen schapen rond op het 
Willie Dasplein. De WIJ- kerst-
boom schittert en de muziek-
tent is sfeervol geïllumineerd. 
Het koor All Directions! uit An-
keveen, met 
veel Bergse 
zangers, zal 
mooie Kerst-
liedjes ten ge-
hore brengen, 
begeleid door 
een combo. 
De vuurkor-
ven flakkeren 
en de glüh-
wein en war-
me chocomel 

Kort nieuws
Cultureel Centrum Nederhorst 
den Berg nieuwe cursussen, le-
zingen, workshops: www.berg-
secultuur.nl

Viore, centrum voor mensen 
die leven met kanker. Een in-
loopcentrum waar iedereen 
op doordeweekse dagen tussen 
10 en 17 uur (woensdag tot 21 
uur) binnen kan komen, zon-
der afspraak. Oostereind 115, 
Hilversum, tel. 035-6853532, 
www.viore.org

Gezellig komen bridgen? U 
bent van harte welkom bij La 
Porta Salute, Kerkstraat 7, Ne-
derhorst den Berg. We spelen 
op maandagavond. Meer we-
ten? 06 205 140 45.

Elke 1e woensdag v.d. maand 
van 14-16 uur: Repaircafé Wij-
demeren. In ‘t Achterom te 
K’hoef.

Elke dinsdag om 20.00 uur 
klaverjassen in de sporthal 
De Blijk (NdB.) Iedereen is 
welkom, gewoon gezellig een 
kaartje leggen.

Elke donderdag klaverjassen 
in Kortenhoef. In ’t Achterom 
(achter r.k. kerk) aan de Ker-
klaan. Start; 20.00 u. Bijdrage: 
€2,50 (incl. 2 koppen koffie). 

worden ruimschoots geser-
veerd. Kom elkaar ontmoeten 
tussen 16.00 en 17.30 uur, het 
wordt vast gezellig. 
We hopen op droog weer. 
Mocht het echter zeer slecht 
weer worden, dan gaat het he-
laas niet door. Houd hiervoor de 
Facebookpagina ‘Je bent pas een 
echte Berger’ in de gaten.
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Nederhorst on Ice

Het is BINGO! bij Nederhorst on Ice

Openingstijden vrij-schaatsen
wo. 19-12 13.00-21.00 uur
do. 20-12 14.30-17.00 uur
vrij. 21-12 14.30-23.00 uur
za. 22-12  10.00-23.00 uur
zo. 23-12  12.00-19.00 uur 
ma. 24-12 10.00-17.00 uur
di. 25-12  12.00-17.00 uur
wo. 26-12 12.00-17.00 uur
do. 27-12 10.00-17.00 uur
vrij. 28-12 10.00-23.00 uur
za.  29-12 10.00-00.00 uur
zo. 30-12 12.00-19.00 uur 
ma.  31-12 10.00-17.00 uur
di. 01-01 12.00-19.00 uur
wo. 02-01 10.00-21.00 uur
do. 03-01 10.00-17.00 uur
vrij. 04-01 10.00-23.00 uur

Ouderendiner
Veel ouderen kijken er al het hele jaar 
naar uit; Het kerstdiner georganiseerd 
door de IJsclub Nederhorst i.s.m. natuur-
lijk heel veel vrijwilligers, verzorgenden/ 
mantelzorgers (die kosteloos de ouderen, 
brengen en begeleiden) en de kinderen 
van de Jozefschool. Optreden van Bergse 
koor: Op de Ree.

do. 20/27 december 
Curling  19.00 uur

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

ma. 24 dec., di. 25 dec., 
wo. 26 dec., ma. 31 dec. 

en di. 1 januari

za. 22/29 december  Disco-on-Ice  19.00 uur

zo. 23 december  Schaatsles 10.00-12.00 uur

 Kerstman on Ice  15.00 uur 
 Kerstband  15.00 uur 

NEDERHORST DEN BERG-  De kinder-
bingo bij Nederhorst on Ice was weer 
een groot succes. De ijsclub trakteer-
de de kinderen op een lekker broodje 
knakworst en wat te drinken. Na de 
bingo konden ze meedoen met de 
Bergse Winterspelen.

Curling
Door de lage buitentemperatuur waren 
de curlingbanen erg glad en moesten 
de meeste teams wennen om de ste-
nen de juiste snelheid mee te geven. 
Het werd weer een spannende strijd 
waarbij de teams van de Gebr. Dijs en 
de Roots met ieder 7 punten de hoog-
ste score behaalde. Aan kop gaat nu het 
team van de Gebr. Dijs met 20 punten, 
direct gevolgd door het team van de 
Roots met 19 punten. Onderaan de 
lijst staat nu het team van Icekoudhet-
lekkerst met 5 punten. Volgende week 
worden de teams in nieuwe poules in-
gedeeld zodat de kansen weer kunnen 
keren. 

 
Kerstman
Op 23 december komt de kerstman op 
het ijs, om 15.00 uur is hij er. Je mag 
met hem op de foto als je wilt!

Après ski
Op zaterdagavond 29 december vanaf 
20.00 uur gaan we in winterse sferen en 
hebben we een après ski feestje. Komen 
jullie ook!? Er is geen dresscode maar 
verkleed komen mag natuurlijk wel!

Zondagmiddag
Op zondagmiddag 30 december slui-
ten we het oude jaar af met een optre-
den van het Akoestisch duo “de Gas-
ten” vanaf 15.00 uur zijn ze aanwezig.  

Aangepaste openingstijden
In de kerstvakantie zijn we op de “ge-
wone dagen” open vanaf 10.00 uur, 
maar tijdens de feestdagen hebben we 
aangepaste tijden. Zie ook de website.

di. 18 december  IJshockey clinic  19.00 uur
wo. 19 december Ouderendiner  16.00 uur

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

vr. 21/28 december  
Bergse winterspelen  19.00 uur

zo. 30 december 
Schaatsles 10.00-12.00 uur 
duo “de Gasten” 15.00 uur 

za. 29 december 
Après ski 20.00 uur

seizoen
2018/2019

Aangepaste tijden!

Wij wensen u fijne kerstdagen en een gelukkig 2019!

50+ Bingo
De immens populaire bingo voor de 50+ 
is op vrijdag 21 december v.a. 14.00 uur. 

Kom je ook in de vakantie schaatsen?

1789_NO_WeekbladWijdemeren_wk6-defindd   1 17-12-18   09:41
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A en S wenst iedereen
fijne feestdagen en een

financieel gezond nieuwjaar!

KORTENHOEF- Maandagavond 
24 december vindt er weer de 
traditionele Kerstnachtdienst 
plaats in het met kaarsen 
verlichte Oude Kerkje aan de 
Kortenhoefsedijk. De klokken 
zullen u  -zoals al eeuwen ge-
beurde-  een warm welkom toe 
luiden. De dienst begint om 
22.00 uur. 

De Oecumenische Streekge-
meente nodigt u van harte uit 
om samen te zingen, te luis-
teren en het licht van Kerst 
te delen. De liturgie en uitleg 
worden verzorgd door de vaste 
pastor van de OSG, drs. Corrie 
van Egmond. Muzikale mede-
werking wordt verleend door 
het koor ‘De Rijnforellen’ uit 
Amsterdam, onder directie 
van Jos Smits. Zo’n 20 jaar ge-
leden is dit koor ontstaan uit 
het kerkkoor van de Thomas 
van Aquinoparochie gevestigd 
in de Rijnstraat. Het zingen 
in de Kerstnachtdienst van de 
OSG in Kortenhoef doen zij nu 
al voor het vierde  jaar. 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 bren-
gen we het licht van Kerstmis 
naar buiten en drinken we met 
elkaar warme chocolademelk. 

Door het donker van de Kerst-
nacht gaan we naar huis om de 
volgende dagen de geboorte 
van het kind te vieren.                                                         

Kerstnachtdienst in het Oude Kerkje

KORTENHOEF- Voor een bijzon-
dere kerstzangavond hoef je 
het dorp niet uit. In Veenstaete 
wordt er op vrijdagavond 21 
december een sfeervolle mu-
zikale zangavond gehouden, 
waar de bekende kerstliederen 
gezongen worden. Een zang-
groepje verleent medewer-
king, er is een kerstverhaal en 
natuurlijk is de Brasserie sfeer-
vol versierd.

De avond begint om 19.30 uur 
en het koor ProClass zingt de 
mooiste kerstliederen. Maar 

vooral de mogelijkheid om 
zelf de bekende kerstliederen 
te zingen, zal veel bewoners 
van Veenstaete naar de Brasse-
rie trekken. Uiteraard zijn ook 
dorpsbewoners van harte wel-
kom. Zo willen de medewer-
kers, de bewoners en de vrij-
willigers van Veenstaete laten 
zien, dat ondanks alle verhalen, 
de sfeer in het huis heel goed is 
en de activiteiten gewoon door 
gaan. Welkom dus bij de kerst-
zang in Veenstaete.

 

Kerstzangavond in 
Veenstaete

Door: Jan Vrijhoef

NEDERHORST DEN BERG- De 
Kerstviering in de OLV Hemel-
vaartkerk is op maandag 24 
december om 19.00 uur met 
het koor ‘Emotions’. 

Het koor onder de deskundige 
leiding van Hugo de Graaff en 

Axel Terlien is al een tijd aan 
het oefenen. Deze heren heb-
ben op deze Kerstnacht ook de 
muzikale leiding. Kees Brou-
wer zal op zijn trompet diverse 
gezangen meespelen. Voorgan-
ger is diaken Wim Balk. U bent 
allen van harte welkom. 

Kerstviering in de OLV 
Hemelvaart
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Vorige week slaagde Daan voor zijn laatste onderdeel van de opleiding 
tot manschap A. Het blauw hesje heeft hij niet meer nodig en gaf hij door 

aan de aspiranten Bas en Thomas. Wat goed; drie nieuwe jonge leden bij ‘t 
Brandweerkorps ’s-Graveland!

N i e u w s 
Club 4711
 

Uitslag BV Geinburgia tegen 
Biljartclub 4711: 8-6
Vrijdag 14 dec.: N. de Vries – 
B. Worp 2-0, K. Bijl – J. van 
Greuningen 3-0, J. Coenraats 
– M. Boelhouwer 0-3, T. 
Boots – M. Zieleman 3-0, T. 
Hemelrijk – A. de Bruin 0-3
Uitslag BV Overmeer tegen 
BV De Poedel: 8-6
Donderdag 13 dec.: M. v.d. 
Velden – H. Greefhorst 3-0, 
M. Verlaan – A. v.d. Velden 
0-3, P. van ‘t Klooster – H. 
Alberts 3-0, T. Otten – G. 
Vermeulen 2-0, H. Stalen-
hoef – G. Enkelaar 0-3
Programma
Donderdag 20 dec. 19.30 
uur: onderlinge competitie 
BV Overmeer, maandag 24 
dec. 19.30 uur: wintercom-
petitie Biljartclub 4711, don-
derdag 27 dec. 19.30 uur: 
onderlinge competitie BV 
Overmeer, zaterdag 29 dec. 
16.00 uur: 4711-maandtoer-
nooi biljarten (locatie Café 
Die2)

Adres: Overmeerseweg 5a te 
Nederhorst den Berg
Telefoon: 06.20.40.80.58

Liesbeth Piena wint Kunst aan de Dijk Prijs 2019 
Liesbeth Piena (Waalre, 1993) 
heeft de Kunst aan de Dijk Kor-
tenhoef Prijs 2019 voor Jong 
Talent in de Schilderkunst ge-
wonnen. De prijs bestaat uit 
een geldbedrag van 5000 euro, 
een trofee en deelname aan 
een (groeps)tentoonstelling 
van jonge talentvolle beelden-
de kunstenaars.

De Kunst aan de Dijk Kor-
tenhoef Prijs voor Jong Talent 
wordt jaarlijks toegekend, af-
wisselend aan een jonge mu-
sicus en een jonge schilder. 
De prijs voor de schilderkunst 
wordt voor de derde maal 
uitgereikt. Een legaat stelt de 
Stichting Kunst aan de Dijk te 
Kortenhoef daartoe in staat.
De Stichting heeft Nederlandse 
kunstacademies uitgenodigd 
voordrachten te doen van zo-
wel een bachelor- als een mas-
terstudent. De Stichting ont-
ving dertien voordrachten. De 
jury bestond uit de beeldende 
kunstenaars Johan van Oord 
en Niek Hendrix en de kunst-
historici Pia van Wijnbergen en 
Cato Cramer.
Liesbeth Piena studeerde eind 
juni 2018 cum laude af bij AKI 
ArtEZ Fine Art Painting in En-
schede. Over haar werk zegt zij: 
“De rijkdom aan vormen, kleu-
ren, schaduwen en verrassin-
gen die in de directe omgeving 
en in de natuur aanwezig zijn 
verwonderen mij keer op keer. 

Uit de realiteit filter ik vormen 
en kleuren. Eén klein detail of 
kleur kan mij zo fascineren dat 
ik die isoleer en toepas in mijn 
werk.”

Kunst aan de Dijk Kortenhoef 
zal in 2019 een tentoonstelling 
maken over het werk van Pie-
na en dat van de andere kan-
didaten die meedongen naar 

de prijs. Bericht over waar en 
wanneer de tentoonstelling en 
de prijsuitreiking gehouden 
zullen worden als ook over de 
prijsuitreiking volgt nog.




