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Gevarieerd benefietconcert
‘Wings for Aid’

Foto: Ton Keizer
Door: Nikwi Hoogland
WIJDEMEREN – Genodigden van
het benefietconcert ‘Wings for
Aid’ konden zich melden bij de
entree van de Korporaal van Oudheusden-kazerne. Bij de entree
was een strenge controle door de
Koninklijke Marechaussee. Overal
stonden gewapende mannen om
het gebied goed in de gaten te
houden. Stond je niet op de lijst?
Dan kwam je er niet in. Einde oefening. Ook veel vrijwilligers van de
Rotary Club. Zij wezen de weg.
Lydia van Deelen van de Ro-

tary Club Wijdemeren opende
het benefietconcert met warme
woorden naar alle partijen die dit
concert mogelijk maakten. Dit was
onder andere gericht naar Jeanine
Hennis-Plasschaert, zij zat ook in
het publiek. Vervolgens nam Floris
Voorink, wethouder van gemeente
Hilversum, van de gelegenheid gebruik om iedereen een fijne avond
te wensen. Naast het podium hingen twee grote televisieschermen,
daar waren filmpjes te zien van de
Koninklijke Luchtmacht die hulp
bood tijdens missies. Het orkest
van de Koninklijke Luchtmacht

begon met spelen achter een doek.
Na een rustig begin volgde er ineens een luide uithaal, tegelijkertijd
viel het doek. Het orkest speelde
vrolijke melodieën onder de programmatitel ‘Missions’. Onder andere One Vision van Queen, Geef
mij je angst van Guus Meeuwis en
ook Hey Brother van Avicii. Naast
deze bekende nummers werden
er ook unieke Hongaarse composities ten gehore gebracht door
het Janneke van Prooijen Trio.
Janneke, een topvioliste, speelt met
zoveel emotie dat het publiek stil is
en geniet.

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

Uniek element
Na een paar nummers komt er een
man op het podium in uniform.
Hij vertelt over een missie, een
crash van twee collega’s. Onder begeleiding van orkest, vertelt hij wat
hij heeft meegemaakt, wat hij voelde en hoe hij het heeft ervaren. Het
is een intens moment en het leidt
tot kippenvel bij het publiek. De
twee collega’s, een luitenant en een
kapitein, hebben het helaas niet gehaald. De man in uniform sluit af
met: “Wij hebben een motto bij de
brandweer, wij wachten op dingen
waarvoor we hopen dat die nooit
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gaan gebeuren.”
Wings for Aid
Barry Koperberg gaf tijdens het
concert een presentatie over Wings
for Aid. Een drone in de vorm van
een mini- helikopter zou eten en
drinken moeten vervoeren naar
moeilijk bereikbare plekken. Het
zou vervoerd moeten worden in
een vierkante kartonnen doos.
Maar hoe valt een doos? Hard. Al
het eten of drinken is dan direct
kapot. Wings for Aid heeft getest
en ineens kwam het idee. Een vliegende doos. Door middel van vier
losse flappen bovenop de doos,
roteert de doos gecontroleerd
naar de grond. Een zeer geschikte
oplossing. De dozen met voedsel
en drinken kunnen nu worden
verspreid op plekken waar andere voertuigen moeilijk tot niet
kunnen komen. Meer weten over
Wings for Aid? www.wingsforaid.
org
Afsluiting
Na het concert wil iedereen meer.
“Ik zou willen dat het nooit ophield,” zeggen veel mensen achteraf. Het concert werd afgesloten met
een toegift, El Tango De Roxanne
uit de film Moulin Rouge. Gezongen door Natasja den Toom en Jeroen van den Berg, in samenwerking met het orkest en Janneke van
Prooijen, maakte dat een geweldige combinatie. “Wat een prachtig
concert en wat ontzettend uniek
zo’n vliegende doos,” concluderen
velen. Het benefietconcert was geslaagd en iedereen heeft genoten.

Het Weekblad Wijdemeren
van woensdag 26 december
komt te vervallen.
De eerste uitgave van 2019 zal
verschijnen op
donderdag 3 januari 2019.

Wij wensen u hele fijne feestdagen!
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Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer
Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1
C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis)
Dokterscentrale (alleen overdag)
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum
Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend

1-1-2

RK Kerk Wijdemeren
035 - 656 18 66
035 - 656 16 16
035 - 656 47 62
035 - 656 11 96
0294 - 25 12 03
0294 - 25 18 54
0900-15 15
088 - 753 17 53
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
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
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
Klimboom vestiging Kortenhoef
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland
In de Heksenketel
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool)
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum)
Gastouderbureau Gooi en Eemland

030 - 6004750
035 - 3030965
035 - 6569785
035 - 5338982
0294 - 419260
035 - 5826035
06 -10566343
06 - 33890949
035 - 6281381

Scholen:
Warinschool
Mr. Kremerschool
Jozefschool
Curtevenneschool
De Regenboog
Joseph Lokinschool
St.-Antoniusschool

0294 - 251351
0294 - 251522
0294 - 253336
035 - 6561019
035 - 6560408
035 - 6561370
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
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg
Speeltuin ”de Eekhoorn”

035 - 6560066
0294 - 257507
06 - 11238777

w OLV Hemelvaart
Za. 8 december: 19.00 uur: w&vc.
R. Simileer.
w St. Martinus
Zo. 9 december: 9.30 uur: Euch.
L. Wenneker
w H. Antonius
Zo. 9 december: 9.30 uur: Euch.
J. Dresmé

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.

PKN Gemeenten

w Willibrordkerk
Zo. 9 december: 10.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk.
w De Graankorrel
Zo. 9 december: 10.00 uur:
Ds. D. Pruiksma.
w Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 9 december: 10.00 uur:
W. Klouwen.
w Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 9 december: 9.30 uur:
Ds. F.A.J. Heikoop.
w Oec. Streekgemeente
Zo. 9 december: 11.15 uur:
Machteld van Woerden.

Heeft u vragen over uitvaartverzorging, -verzekeringen?
Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur
van 16.00 tot 17.00 uur.
Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.
Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan
de Utrechtseweg 110-B te Weesp
Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

Streek Gemeenten

w Evangelische Gemeente
Fijnvandraatlaan 2 Weesp
Zo. 9 december: 10.00 uur:
Br. S. van Hattem.

Online zoeken
En ook boeken!

Alice & José

uw persoonlijke reisadviseurs

T: 035-5822103
W: thetravelclub.nl/alicejose

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

Adverteren:
weekbladwijdemeren.nl

Activiteiten agenda
WANNEER TIJD

WAT

WAAR

wo. 5 dec.
do. 6 dec.
do. 6 dec.
vr. 7 dec.
za. 8 dec.
za. 8 dec.
za. 8 dec.
za. 8 dec.
zo. 9 dec.
wo. 12 dec.
do. 13 dec.
vr. 14 dec.
vr. 14 dec.
vr. 14 dec.
za. 15 dec.
za. 15 dec.
za. 15 dec.
zo. 16 dec.
zo. 16 dec.
zo. 16 dec.
do. 20 dec.

Thema ‘Vloggen voor senioren’
Open Atelier, Spotfabriek
Drie eenakters Huwelijk & Liefde
ALV IJsclub Loosdrecht
GrL. bijeenkomst ‘mobiliteit’
Winterfair
Kerstmarkt
Spelletjesmiddag Zonnebloem
Ontdek de winterse buitenplaatsen
Kerstfeest met koor Allure
Gemeenteraad
Kerstfeest voor allen
COM Missieconcert, piano, orgel, fagot
Concert Amstelstrijkers
Concert bij kaarslicht
Kerstdromenvanger, Spotfabriek
Kerstlichtjestocht
Kledingbeurs Willy Kalter
Swinging Carribean Christmas Concert
Concert Bruckner Consort
Open Atelier, Spotfabriek

Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
Kidswereld, NdB.
Oude Kerkje, K’hoef
Kantine SVL, Rading 1, Ldr.
Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
Beukenhof, Nw. Loosdrecht
Veenstaete, Kortenhoef
Grand Café Emtinckhof, Ldr.
NM, Noordereind 54B. ’s-Gr.
Wijkgebouw. Eikenlaan. Ldr.
Rading 1, Loosdrecht
Bergplaats, NdB.
Sijpekerk, Loosdrecht
Oude Kerkje, Kortenhoef
Oude Kerkje, Kortenhoef
Bergstube, IJshal NdB.
Sijpekerk, Nw. Ldr.dijk 171
Soc. Cult. Centrum, NdB.
Martinuskerk, Ankeveen
Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
Kidswereld, NdB.

10.00 u.
09.30 u.
20.15 u.
20.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
14.00 u.
14.00 u.
14.30 u.
20.00 u.
15.00 u.
20.00 u.
20.15 u.
16.00 u.
10.00 u.
16.06 u.
13.00 u.
14.30 u.
15.30 u.
09.30 u.
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Politiek

Provincie trekt zich terug, Wijdemeren aan zet
Plotseling kwam 21 november
het bericht uit Haarlem. Verrassend was de inhoud: provincie
stopt de herindelingsprocedure Wijdemeren/Hilversum. De
afgelopen 4 jaar heeft dit onderwerp inwoners en politiek
van Wijdemeren in zijn greep
gehouden.
Blijdschap bij de CDA- fractie.
De fusie met alleen Hilversum

gaat niet door. Wij zijn de verkiezingen ingegaan met de leus
dat Wijdemeren nog ongeveer
twee raadsperioden zelfstandig
moet blijven. Deze tijd gebruiken om een goed geworteld
dorpenbeleid neer te zetten.
Om vervolgens te werken aan
één gemeente Gooi en Vechtstreek binnen 10 jaar. Het eerste is gelukt (Geen fusie met
Hilversum). Het tweede, een

krachtig dorpenbeleid is door
het nieuwe college in gang gezet en krijgt in 2019 echt vorm.
Maar het derde, één gemeente.
Dit lijkt nu verder weg, gezien
de reacties in de regio.
In 2017 hebben alle(!) politieke
partijen erkend dat Wijdemeren het niet meer alleen kan.
Daarom is er bij de CDA- fractie
zeker een zorg. Het CDA vindt
dat Wijdemeren hard aan de

slag moet om te blijven streven
naar één gemeente op termijn.
Dit is geen doel op zich. Maar
wij vinden, dat de gemeente
Wijdemeren haar wettelijke
taken moet uitvoeren, maar
daarbij ook de wensen van haar
inwoners, ondernemers en verenigingen goed en tijdig moet
uitvoeren. Dit is nu niet altijd
het geval. Minister Ollongren
wil met de nieuwe regels voor

herindeling ook kijken naar
niet standaard oplossingen.
Het CDA staat open voor deze
nieuwe kansen. Achterover leunen is nu dus zeker niet aan de
orde, en ook niet denken dat we
alles zelf kunnen blijven doen.
Nee, nu aan de slag met een
eigen goed onderbouwde visie
voor de toekomst. Zelf aan het
stuur blijven en ons niet weer
laten verrassen door Haarlem
of Den Haag.
Jan Verbruggen, CDA Wijdemeren

Bouwen in polder Kortenhoef kan nog heel lang duren
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Na het uitwisselen van veel meningen over
de toekomst van de polder
Kortenhoef werd duidelijk dat
het nog heel lang kan duren
voor er gebouwd kan worden
tussen Emmaweg en Kortenhoefsedijk. Er zijn nog veel
obstakels, bleek uit de vergadering van de commissie Ruimte en Economie vorige week
woensdag. Het ging over de
verkeersafwikkeling, het plan
Groenewoud (met saneren van
de vuilnisbelt), de ± 200 woningen van Zuidsingel VIII, het
bouwplan van de bewoners
van de Emmaweg en de aanleg
van nieuwe natuur. Maak daar
maar eens een eenheid van.
Namens adviesbureau Goudappel Coffeng opende verkeersdeskundige Christiaan Nab
met een korte presentatie. Die
voegde niet veel toe aan wat al
bekend was. Gebaseerd op camera-analyse en verkeerstellingen is vastgesteld dat de Smidsbrug een bepalende rol speelt
bij de verkeersstromen vanaf
de Emmaweg. Als je de verbinding Kerklaan- Leeuwenlaan
omzet in een voorrangsplein
en de stoplichten weghaalt, zal
het verkeer beter doorrijden.
In dat geval is er ruimte voor

Politieke feitjes
• CDA ‘er Eric Torsing ergerde zich aan het bedrag van
180.000 euro voor de inhuur
van een externe projectleider
op de afdeling Beheer Openbare Ruimte. Er zijn zoveel herinrichtingsprojecten dat de afdeling het niet kan bijbenen. Er is
behoefte aan inhuur voor totaal
2.100 uur aan projectleiding in
2018/2019. Uitgaande van het
huidige markttarief van € 85/
uur, is € 178.500 nodig voor
de inhuur van projectleiding.
Torsing zou liever willen dat de
gemeente investeert in jongere

6x nee
De zes insprekers kwamen allen met een andere invalshoek.
Dat bleek zes keer niet positief.
Silvia Vrakking legde direct een

bommetje onder de 70 waterwoningen van plan Groenewoud. Ze wees op een erfenis
van de familie Six die grond
aan Natuurmonumenten had
verkocht met de uitdrukkelijke voorwaarde dat er niet gebouwd mag worden. Dat het
beschermd dorpsgezicht boven
alles gaat. Een serieuze kwestie die op papier is vastgelegd.
Ook Claudia van Holsteijn van
Natuurmonumenten had weinig goed nieuws. Natuurmonumenten zal nooit vrijwillig
natuur afstaan, maar ze doen
mee aan Groenewoud omdat
Afvalzorg met de opbrengst de
belt kan saneren. Maar nu er
ook een plan is met woningen
aan de Zuidsingelkant komt
volgens haar de natuurwaarde
in het geding. Dat is een zwaar
dilemma. Er zullen nog pittige
gesprekken moeten volgen.
Namens de Verenigde Landeigenaren Emmaweg Kortenhoef (VLEK) liet Jan Hermsen
merken dat zijn club zich afgescheept voelt. Op geen enkele
wijze was er overleg geweest
over de visie op de polder,
terwijl VLEK met 20 ha. wel
de grootste eigenaar is. Als de
waterwoningen worden geprojecteerd op de gronden van
VLEK is het behoud van de
natuur van Natuurmonumenten geborgd, plus dat de entree

civieltechnische werknemers
die voor een aanzienlijk lager
salaris aan de slag willen. Externen verdwijnen na een jaar,
de gemeente heeft behoefte aan
een krachtige afdeling met personeel uit eigen gelederen (en
minder duur);
• Aansluitend daarop wilde
Gert Zagt (DLP) een lijstje zien
van het aantal externe deskundigen. Hij had de indruk dat
het er (te) veel waren;
• DLP- raadslid Reneé Wijnen
wil dat wethouder De Kloet
kijkt of het aantal geplande
parkeerplaatsen bij de Porse-

leinhaven in Loosdrecht wel
klopt. Zij had de indruk dat de
projectontwikkelaar zich niet
hield aan de afspraken;
• Burgemeester Ossel meldde
dat het aantal klachten in Wijdemeren in 2017 is gestegen
naar 22. In 2016 waren het er
16. De klachten gingen voornamelijk over de bejegening.
Overigens zijn ze allemaal naar
behoren opgelost. Eén klacht
is doorverwezen naar de ombudscommissie;
• Wethouder Rosalie van Rijn
presenteerde een actieplan
‘dorpenbeleid’. Nu is men be-

310 woningen, bleek na enige uitleg over de getallen. In
de richting van de Zuidersluis
hoeft er niets te gebeuren, dat
verkeer schijnt al soepel te lopen en dat blijft zo, meldt het
rapport. Er bleven nogal wat
vraagtekens over, waar is er gemeten, welke gegevens moeten
nog meer meetellen en het allerbelangrijkste, hoe staat het
met de veiligheid van de honderden jongeren die dagelijks
naar Hilversum fietsen. Het
gevoel sprak andere taal dan
de kille cijfers. René Voigt van
Dorpsbelangen pleitte voor een
proef met het uitzetten van de
stoplichten. Dan kun je waarnemen hoe veilig en hoe snel
het verkeer verloopt. Verkeerswethouder Joost Boermans was
het met de meeste bezwaren
eens. Hij zag het rapport slechts
als een denkrichting. Duidelijk
is wel dat bouwen niet kan als
er geen goede ontsluiting is
voor de Emmaweg. Wellicht
kunnen andere creatieve oplossingen een uitweg bieden,
zei VVD-fractievoorzitter Sieta
Vermeulen. Hoe weet nu nog
niemand.

van het gebied beter geregeld
is. Ook Willem Breij (VLEK)
kwam met soortgelijke opmerkingen. Esther Bergervoet
maakte zich ernstige zorgen
over het gevaarlijke verkeer op
de Emmaweg, met nu al teveel
auto’s. Meer kan echt niet. Terwijl Eric Oerlemans nog verder
ging. Die wilde dat eerst alle
wegen in het dorp goed geregeld waren en dan pas denken
aan een bouwplan.
Groenewoud en VLEK op 1
Ook de zes politieke partijen
hadden forse kritiek op zowel
de Visie polder Kortenhoef
als het verkeersonderzoek. De
gewenste integrale visie lijkt
onhaalbaar, dat zou kunnen
leiden tot stilstand in dit complexe dossier. Uit de diverse betogen, de een scherper dan de
ander, kwam het beeld naar
zig met de inventarisatiefase.
Aan de hand van een lijst met
kenmerken worden de dorpen
in beeld gebracht. Vanaf januari 2019 volgt een consultatiefase met o.a. een thema-avond
voor de gemeenteraad. Er komen ook sessies in de dorpen.
In juni 2019 volgt de besluitvorming, gevolgd door de uitvoering. Dit alles kost slechts
50.000 euro;
• Binnen niet al te lange tijd
komt er een evaluatie over
de PMD- bakken in de dorpen. De invoering die te maken heeft met het scheiden

Wethouders De Kloet en Boermans
gefocust (foto: Douwe van Essen)
voren dat alle partijen willen
dat Zuidsingel VIII van Slokker-Timpaan voorlopig naar
de coulissen kan. Plan Groenewoud en het VLEK- plan
gaan vóór. Al zei CDA ‘er Eric
Torsing terecht dat hij dan wel
wil weten hoe concreet het
bouwplan van de Emmaweg is.
Wethouder Jan-Jaap de Kloet
zat op de lijn dat hij een koppeling van alle plannen onmogelijk achtte. Hij zei dat ze zich
verschillende stadia bevinden.
Met Groenewoud gaat hij onverdroten voort en met VLEK
zou hij, na ruim een jaar stilte,
een gesprek aangaan. Evenals
met Natuurmonumenten. Het
kan nog even duren voordat de
duurzame wijk in de weilanden
zal floreren. If ever.
van afval vooraf, werd door
de gemeenteraad kritisch beoordeeld. Tegenhouden kon
niet meer, vanwege de hoge
kosten. Wethouder Boermans
die in de regio ‘trekker’ is van
het VANG- project (Van Afval
Naar Grondstof) zal de nabespreking i.s.m. de GAD leiden;
• Overigens betekent het stopzetten van het fusieproces van
Wijdemeren met Hilversum
ook dat ‘waarnemend’ burgemeester Freek Ossel volgend
jaar zal stoppen. Dat zei hij op
GooiTV.
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Wijdemeertjes
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, tuinaanleg/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. 0294251451.
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 rouwbloemstukken. Tel. 06-30064980

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.

Tandprothetische praktijk
Weesp Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht (ind. mogelijk). 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
WWW.EASYORGANIZING.NL
een opgeruimd leven zorgt
voor een opgeruimd hoofd
Klokkenmaker Pendulehuis
www.pendulehuis
030-7853826
Plan vast u kerstafspraak
T HAARSTATION
0294 252976
Wasserij De Gooise Vaart
zoekt op korte termijn
een medewerker voor de
vrijdag. Eventueel meer.
Beresteinseweg 6
‘s-Graveland 035-6560854
Email info@gooisevaart.nl
Bijles Biologie, wiskunde,
rekenen 06-10650819
www.bijlesloosdrecht.com
susanhageschadd@gmail.com
Kwekerij Krijn Spaan
Kortenhoef div. kerstbomen
Nordman + Servische +
gewone kerstbomen
Kerstgroen en -planten.
GEZOCHT HUISHOUDELIJKE
HULP voor de dinsdag of
donderdag, 3 uur per week in
Nederhorst. 06 24576987

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
Gezocht: Flinke werkster
Per zo spoedig mogelijk,
één maal per 14 dagen.
3 uur a 45 euri per keer.
035 8878980.
Bab’s Ink Saloon
Halve, dunne of geen
wenkbrauwen? Wij geven u
ze terug. Pijnloos en
1 jr. garantie. Nu 225,GGD goedgekeurd
tel. 06-26516922
PHONEUSHOP
NOORDEREINDE 9
GSM EN COMPUTERSERVICE
APPARATUUR EN REPARATIE
KPN, VODAFONE, ZIGGO, ETC
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422
NOORDEREINDE 9
‘s-GRAVELAND
Tuinberegening winterklaar maken? Dit kan al
voor € 49,00. Bel ons
via 06-53484096 of mail
info@technojet.com.
www.technojet.com
Loosdrecht / Hilversum

DE-waardepunten voor de Voedselbank
Voor de vijfde keer op rij heeft
de Voedselbank Stichtse Vecht
zich aangesloten bij de landelijke actie: Koffie voor de Voedselbanken, door middel van het
inzamelen van Douwe Egberts
koffiepunten. De punten worden
door Douwe Egberts verzilverd
in pakken koffie die worden gedoneerd aan de Voedselbanken.
In voorgaande jaren konden zo
ruim 100.000 pakken koffie worden overhandigd aan de diverse
Voedselbanken.
De hele maand december kunt
u uw punten (graag geteld!) inleveren bij diverse adressen in

Maarssen, Breukelen, Loenen,
Loosdrecht, Kortenhoef en Nederhorst den Berg. Koffie, voor
velen van ons heel gewoon, blijkt
voor de ruim 100 gezinnen die
zijn aangesloten bij de Voedselbank StichtseVecht, een luxe. Lionsclub Loosdrecht verzorgt de
praktische (inzamelen en tellen)
kant van de actie. Doet u weer
mee? Samen kunnen we deze
actie weer tot een groot succes
maken. Loosdrecht: Apotheek
‘de Loosdrechtse apotheek’, Eikenlaan; Jumbo, Nootweg; Kortenhoef: Jumbo, Meenthof; NdB:
Apotheek Nederhorst den Berg.

Tandheelkundig Centrum Weesp is per direct op
zoek naar een:

Tandartsassistent(e)/
Preventieassistent(e)
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.
Geïnteresseerd?! stuur dan je CV met motivatie
waarom je denkt dat jij de juiste persoon bent naar:
backoffice@mondzorgweesp.nl

Telescopische glasbewassing
Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland
035-6565134 T
06-54704525 M
info@rvbschoonmaak.nl E

Programma GooiTV
Vanaf 5 december zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
-In In Derde Termijn praat Ruud Bochardt over de Sinterklaasbank en over het onderhoud van de door de gemeente geleverde
scootmobiels met 50PLUS.- In TV Magazine is onder andere
aandacht voor een Afasiekoor en Julian uit Kortenhoef. Hij is
ambassadeur van de Stichting voor het Gehandicapte Kind.
- RegioHub staat stil bij de tentoonstelling Kracht uit Geweld.
Het gaat over kindermishandeling.- Sjoerd Stoop praat met de
burgemeester van Gooise Meren.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN
(1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Wij zijn
verhuisd!
Ons nieuwe adres:
Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 - 656 12 87
info@birkhoffbv.nl
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Starterslening

Pontje Nigtevecht

#mooiwijdemeren
@maivandermeulen

Van maandag 17 december tot en met
donderdag 3 januari is het pontje tussen
Nederhorst den Berg en Nigtevecht uit de
vaart voor groot onderhoud.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

Officiële
bekendmakingen

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Toename woninginbraken
Van november tot en met februari
vinden jaarlijks de meeste woninginbraken plaats. Vooral rond de
feestdagen slaan inbrekers hun
slag, omdat mensen vaker afwezig
zijn. In de afgelopen periode werd
er in Wijdemeren elf keer ingebroken. Houd u samen met ons een
extra oogje in het zeil?
Inbrekers konden in Wijdemeren hun slag
slaan door een raam in te slaan of door het
afbreken van het cilinderslot. Dit laatste kan
worden voorkomen door goed hang- en
sluitwerk. In Loosdrecht werd er geflipperd
om de deur te openen. Inbrekers drukken
dan het slot in met een (bank)pasje tussen

de deur en het kozijn en kunnen makkelijk
naar binnen. Doe daarom altijd uw deur
op slot en haal de sleutel eruit. Ook het
aanbrengen van anti-inbraakstrip op ramen
en deuren kan voorkomen dat inbrekers
kunnen flipperen.

deze goed. Geregistreerde eigendommen
leveren ook meer sporen op naar inbrekers.
Meerdere inbraken kunnen bijvoorbeeld
aan dezelfde dader gekoppeld worden en
daders kunnen langere straffen krijgen.

Registreer uw eigendommen

U kent uw buurt het beste. U weet wie uw
buren zijn en in welke auto’s zij rijden.
Ziet u iets verdachts in uw buurt? Bel dan
112 of gebruik de WaakSamen-app (gratis
in de Applestore of Playstore) om dit te
melden bij de politie. Blijf rustig en neem
geen risico’s. De kans dat woninginbrekers
gepakt worden, neemt toe als u bij de
politie meldt wanneer u verdachte
zaken ziet.

Bij de inbraken in Wijdemeren werden
laptops, sieraden, geld en gereedschap
weggenomen. Wordt er bij u ingebroken,
dan wilt u deze spullen natuurlijk het liefst
terug. Wie zijn eigendommen registreert
op een registratiekaart, heeft meer kans ze
terug te krijgen.
Download de registratiekaart op
www.wijdemeren.nl/veiligheid en bewaar

112 of WaakSamen

Maandag

7 januari

Nieuwjaarsreceptie
Save
the date!

Reactie college op arhi

Het college is positief dat de fusie tussen
alleen Hilversum en Wijdemeren definitief niet
doorgaat. In de gemeente was er nauwelijks
draagvlak voor een fusie met alleen Hilversum
en dit college verzette zich daar dan ook
tegen. Wijdemeren streeft ernaar om voor
2028 één gemeente Gooi en Vecht te
realiseren om daarmee de slagkracht van de
gemeente maar ook die van de regio te
versterken. De gevolgen van het besluit zullen
vermoedelijk zijn dat deze ene gemeente
niet binnen tien jaar gerealiseerd wordt. Het
college blijft zich inzetten om de regionale
samenwerking te versterken.
>

Gewijzigde opening

De feestdagen komen er weer aan.
Daarom is het gemeentehuis op een aantal
dagen gesloten of zijn er gewijzigde
openingstijden. Op dinsdag 11 december
sluit het gemeentehuis om 16.00 uur in
verband met een personeelsfeest.
Op 24, 25, 26, 31 december en 1 januari is het
gemeentehuis gesloten. Op 2 januari zijn we
vanaf 9.00 uur geopend.
>

Schoonste winkelgebied

Leuk nieuws! Wijdemeren staat in de top-10
van de schoonste kleine winkelgemeenten in
Nederland. Het winkelcentrum aan de
Nootweg in Nieuw-Loosdrecht, het
winkelcentrum in Nederhorst den Berg en
winkelcentrum De Meenthof in Kortenhoef
zijn hiervoor beoordeeld op onder andere
zwerfafval, afvalbakken en openbaar groen.
Dit is natuurlijk niet alleen een verdienste van
de gemeente, maar ook van u als bezoeker.
Bedankt daarvoor!
>

Mobiel scheidingsstation

Wist u dat Wijdemeren sinds kort een mobiel
scheidingsstation heeft? Daarmee wordt het
makkelijker om kleine hoeveelheden grof
huishoudelijk afval dichtbij in te leveren. Het
scheidingsstation staat elke eerste woensdag
van de maand in winkelcentrum De Meenthof
in Kortenhoef. De woensdagen erna staat het
station op het Lindeplein in Nieuw-Loosdrecht,
Vuntuslaan Oud-Loosdrecht en Voorstraat in
Nederhorst den Berg aan. Daarna begint de
nieuwe maand weer in Kortenhoef. Elke
eerste zaterdag van de maand is het mobiele
scheidingsstation te vinden in Ankeveen (op de
parkeerplaats naaste de kerk, tijdens de markt).

Wijdemeren
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Starterslening maakt huizen bereikbaar
Sinds dit jaar kunnen starters tot 36 jaar die een
huis willen kopen in Wijdemeren gebruikmaken
van een starterslening. De lening maakt
koopwoningen beter bereikbaar.
De starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van
het huis en de hypotheek bij de bank. Het geeft starters de
mogelijkheid op een verantwoorde manier nét dat beetje
extra te lenen. Doet u in 2018 een aanvraag? De maximale
aankoopprijs is de grens van de Nationale Hypotheek
Garantie: 265.000 euro. In 2019 gaat de maximale
aankoopprijs omhoog naar 290.000 euro.

Aanrader
Bert Winkelhorst kocht zijn huis in Loosdrecht via de
starterslening: “Veel jongeren om mij heen blijven thuis
wonen, gaan op kamers of huren met hele hoge lasten.
Deze lening is misschien wel noodzaak. Als je graag iets
wilt kopen in één van de dorpen dan raad ik het echt aan.”

Voorwaarden
Starters moeten minimaal één jaar in de gemeente wonen,
minimaal 19 uur per week in de gemeente werken of
binnen vijf jaar na afronding van hun studie terugkeren naar
Wijdemeren. Lees meer over de voorwaarden en doe de
aanvraag op www.wijdemeren.nl/starterslening.

Start collectieve energie Kortenhoef
Het is zover: de uitgifte van participaties voor
de collectieve energieopwekking in Kortenhoef
gaat starten!

energiebelasting. U kunt alleen participeren als u lid bent
van de energiecoöperatie Wijdemeren. Het lidmaatschap
kost één euro per maand.

Er komen zonnepanelen op sporthal De Fuik, Cultureel
Centrum Kortenhoef en het gebouw van scouting Klaas
Toxopeus. De collectieve opwekking gaat via een
postcodeproject.

Meedoen?

Korting energiebelasting
Participanten ontvangen jaarlijks een korting op hun

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via:
www. energiecooperatiewijdemeren.nl/collectieveenergieopwekking.

Bewoners die mee willen doen zijn op donderdagavond 14
december van harte welkom bij Dirks Sportcafé, Zuidsingel
56 in Kortenhoef voor een toelichting op de brochure en de
overeenkomst. De zonnepanelen worden geplaatst als
70% van de participaties verkocht is, op zijn vroegst in het
voorjaar van 2019.

Officiële bekendmakingen
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- Zuidereinde 3 voorzijde: kappen boom (27.11.18)

Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Ankeveen
- Trapgans 6-8: bouwen bedrijfunits (21.11.18)

Breukeleveen

- Herenweg 7: plaatsen golfbreker en bootsaver (15.11.18)

’s-Graveland

- Leeuwenlaan 12: uitbreiden landhuis (16.11.18)
- Zuidereinde 3 voorzijde: kappen boom (27.11.18)

Kortenhoef

- De Kwakel 24: plaatsen beschoeiing (21.11.18)
- Moleneind 60 tegenover: kappen drie bomen (28.11.18)

Loosdrecht

- Beukenlaan 29: maken uitweg (23.11.18)
- Bloklaan 22: vervangen beschoeiing (28.11.18)
- Veendijk 21a: beperkte milieutoets aanleg gesloten
bodemenergiesysteem buiten inrichting (22.11.18)

Nederhorst den Berg

- Blijklaan 1a: verbouwen clubgebouw (22.11.18)
- Dammerweg 5: bouwen overkapping met balkon en
zwembad (19.11.18)
- Dammerweg 110: plaatsen beschoeiing (26.11.18)
- Dammerweg 21: uitbreiden woning (16.11.18)
- Eilandseweg 10 naast: bouwen woning (27.11.18)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.

Kortenhoef

- De Kwakel 24: plaatsen beschoeiing (21.11.18)
- Moleneind 60 tegenover: kappen drie bomen (28.11.18)

Loosdrecht

- Beukenlaan 29: maken uitweg (23.11.18)
- Bloklaan 22: vervangen beschoeiing (28.11.18)
- Veendijk 21a: beperkte milieutoets aanleg gesloten
bodemenergiesysteem buiten inrichting (22.11.18)

Nederhorst den Berg

- Blijklaan 1a: verbouwen clubgebouw (22.11.18)
- Dammerweg 5: bouwen overkapping met balkon en
zwembad (19.11.18)
- Dammerweg 110: plaatsen beschoeiing (26.11.18)
- Dammerweg 21: uitbreiden woning (16.11.18)
- Eilandseweg 10 naast: bouwen woning (27.11.18)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.

>

Rectificatie

Op 21 november publiceerden wij de aangevraagde
omgevingsvergunning (13.11.218) voor het bouwen van
een bedrijfsverzamelgebouw op de Oude Meentweg 10
in Loosdrecht. Het juiste adres is: Oude Molenmeent 10
in Loosdrecht.
Op 21 november publiceerden wij het verlengen van
de beslistermijn voor het vernieuwen van kozijnen
op Zuidereinde 78 in ‘s-Graveland. Het juiste adres is:
Zuidereinde 78a in ‘s-Graveland.
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Festiviteiten
Kennisgeving incidentele
festiviteiten
>

Loosdrecht
- Bar Bistro ’t Bruggetje, Oud-Loosdrechtsedijk 52, op
24 december 2018
Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van toepassing.

Verkeer

Breukeleveen

- Herenweg 7: plaatsen golfbreker en bootsaver (15.11.18)

’s-Graveland

- Leeuwenlaan 12: uitbreiden landhuis (16.11.18)

Het betreft de volgende persoon:
S. Wang, geboren op 15 juni 1990 zal per 30 november
2018 uitgeschreven worden naar Land Onbekend.

Ter inzage
>

Verkeersbesluiten

Kortenhoef
- Ireneweg t.h.v. huisnr.11 Curtevenneweg: aanleggen
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband
met handicap belanghebbende (19.11.18)
- Zuidsingel t.h.v. huisnr. 52: aanleggen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap
belanghebbende (19.11.18)

Nederhorst den Berg

- Frans Halshof t.h.v. huisnr. 13: aanleggen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap
belanghebbende (19.11.18)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Persoonsregistratie

Ankeveen
- Trapgans 6-8: bouwen bedrijfunits (21.11.18)

hun verhuizing door te geven en op grond van artikel
2.47 van de wet BRP verplicht inlichtingen te verstrekken.
Van onderstaande persoon hebben wij geen aangifte
van verhuizing ontvangen. Op grond van artikel 2.22
van de wet BRP heeft het college van Burgemeester en
Wethouders het voornemen ambtshalve het adres te
wijzigen in de Basisregistratie.
Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht
geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen
tot ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie te
publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden
door toezending aan belanghebbende.

> Voornemen tot ambtshalve
uitschrijving

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 van de wet
Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht

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

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, telefoonnummer 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 Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling
Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus
16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen

Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en
wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak
hiervoor een afspraak met 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) .

Weekblad Wijdemeren

Woensdag 5 december 2018

7

Ondernemers

Tien jaar: Tin bij Nimmerdor
koopste bloemist van ’t Gooi…
Oeps! De zachtaardige Mark
wordt een heel klein beetje
boos. Bozig! “Nee, misschien
niet de allergoedkoopste, maar
je kunt bij ons ook voor een
laag bedrag een heel mooi boeket kopen, hoor. Onze drempel is helemaal niet zo hoog
als sommige mensen blijkbaar
denken.” Laagdrempelig voor
de klanten, maar wat betreft
kwaliteit en klantvriendelijkheid legt het trio Nimmerdor
de lat voor zichzelf heel hoog.
De hele winkel is origineel. Dat
verzint het trio, onder bezielende en democratische leiding
van Mark, zelf. “Ik ben financieel verantwoordelijk, maar
Femke en Mark denken altijd
mee.” De ronde tafel in de winkel krijgt regelmatig een ander
kleurtje. Aan het plafond, tegen
de muur, hangen goudgeschilderde, door midden gezaagde
klapdeurtjes…”hebben we toch
weer meer uitstalmogelijkheid”. De kerstsfeer zit er ook

Door Karin van Hoorn
KORTENHOEF- “We zijn samen
sterk” dachten Mark Baatje en
echtgenote Irene toen hij in
2008, crisistijd, eigenaar werd
van bloembinderij Nimmerdor.
“We zijn samen sterk” dacht
medewerkster van het eerste
uur, Femke Oosterom. Een jaartje later versterkte Mark Bruggeman het team, en nu staat
het trio van Nimmerdor voor
het tinnen jubileum: tien jaar
bloemen en interieuraccessoires!
Natuurlijk moet hij commercieel zijn maar idealisme hoort
ook bij Mark. Bij de teelt van
zijn bloemen en planten wordt
rekening gehouden met mens
en milieu. “We zijn geen wereldverbeteraars hoor, maar we
proberen wel zo eerlijk mogelijke producten te verkopen.”. En
duurzaamheid kost nog altijd
geld! Misschien is Nimmerdor
daardoor niet de allergoed-

Kerstmarkt in Veenstaete
De handwerkgroep heeft weer
heel hard gewerkt om tijdens
de kerstmarkt een selectie van
de handwerken van dit afgelopen jaar te tonen en te verkopen. Natuurlijk zijn er weer
veel zelfgemaakte kerstkaarten
verkrijgbaar. Bent u moe van al
dat kijken en kopen, dan staat
de koffie klaar. Met een oliebol
erbij kunt u lekker uitrusten en
genieten van de fijne sfeer in dit
huis van de senioren.

KORTENHOEF- Traditiegetrouw
wordt er ook dit jaar in Veenstaete weer een Kerstmarkt gehouden. Op zaterdagmorgen
8 december staan de deuren
wagenwijd open om de inwoners van onze dorpen kennis
te laten maken met de diverse
activiteiten van Veenstaete.
Van 10.00 tot 12.00 uur is in
entree Oost het winkeltje van
Margriet geopend. Deze keer
vooral met leuke kerstspulletjes
en natuurlijk hangen er in de
kledingrekken mooie, betaalbare kleren voor de feestdagen.

al in: prachtige, handgeblazen
kerstornamenten van een familiebedrijf in Polen. En een rijdende trein in de etalage. “Van
een klant”, zegt Mark.
Terwijl Mark praat, is Femke
bezig met een prachtig boeket
echte bloemen. Biedermeierboeketjes zijn enigszins uit de
tijd, maar van losse bloemen
een gevarieerd en samengesteld boeket maken, is in! “Wij
verkopen al heel lang bloemen
per stuk. Zodat de klant zelf
een boeket kan samenstellen.”
Bloemen en planten zijn de
hoofdmoot van Nimmerdor,
maar Mark vindt het ook heel
boeiend om te zoeken naar accessoires die je huis mooier maken. “Ik ben geen binnenhuisarchitect, maar vind het wel
erg leuk om me daarmee bezig
te houden. Kijk, die kussentjes
bijvoorbeeld, leuk toch?”

koperen. Het trio van Nimmerdor kijkt er naar uit. Wat zou
er dan anders zijn? We weten
het niet. Nu is het al heel gemakkelijk om online bloemen

en bloemstukken te bestellen,
de website verandert mee met
de golven van de tijd, maar
het team blijft enthousiast en
klantgericht

Koper
Nu viert Nimmerdor haar tinnen bestaan. In mei 2021 haar

BMOL zoekt foto- en filmmateriaal voor expositie
KORTENHOEF- Op 11 februari 1899 is muziekvereniging
BMOL opgericht. En dat betekent dat BMOL binnenkort 120
jaar bestaat.
Vele inwoners van onze dorpen hebben in de loop van de
jaren bij ons muziek gemaakt.
BMOL transformeerde in die
120 jaar van een fanfare naar
een muziekvereniging waarin
orkest, zang, slagwerk en bandjes hun plek hebben gevonden.

Sommige onderdelen hebben
de tand des tijds niet doorstaan, zoals de majorettes en
het klaroenenkorps.
BMOL wil graag het jubileumjaar inluiden met een expositie
over 120 jaar BMOL en heeft
hiervoor de samenwerking met
historische kring ‘In de Gloriosa’ gezocht. Samen bereiden zij
deze expositie voor. Wij zijn op
zoek naar leuke foto’s van vroeger, oude filmpjes, voorwerpen
of bijzondere verhalen. Heeft

u dat in huis? En wilt u dit
ook aan anderen laten zien en
bewaren voor het nageslacht?
Neem dan contact met ons op
via: 120jaar bmol@bmol.nl of
06 43879233.
De expositie vindt plaats op 9
februari, vanaf 14.00 uur. Het
wordt een gezellige en muzikale middag (en avond?). Meer
informatie over het exacte programma volgt later in dit weekblad.

eroen December voordeel
Proefstolletje
met zuivere
amandelspijs

Roomboter
kerstkransjes
200 gram.
2e pakje nu

nu voor

4+2

€GRATIS
3,95

50%
KORTING

Tulband

KOPIJ
AANLEVEREN:

Keuze uit chocolade,
vruchten of amarenen.

Normaal €7,75.
Bij inlevering van
10 spaarpunten

nu voor

€ 4,95

Deze aanbiedingen zijn geldig van donderdag 6 t/m zondag 16 december.

Meenthof 10 - 1241 CP Kortenhoef | De Meent - 1218 CB Hilversum | Hilvertsweg 84 - 1214 JJ Hilversum

www.bakkerjeroen.nl

REDACTIE@
DUNNEBIER.NL
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Voorproefje!

Proefstolletjes

Natuur

Bomenherplant op buitenplaatsen

‘s- GRAVELAND- In januari 2018
gingen meerdere honderd jaar
oude bomen op de ’s-Gravelandse Buitenplaatsen om
door de heftige storm die over
Nederland trok. “Eeuwig zonde”, zo zei boswachter Johan
van Galen Last van Natuurmowebshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl
numenten. Recent werden op
de plek waar beeldbepalende
bomen omgingen nieuwe bomen geplant dankzij een grote
schenking.
“Het was meteen onze wens om
Telefoon 0294-251220
de bomen te vervangen”, aldus
Nederhorst den Berg
boswachter Van Galen Last.
“Maar een beetje boom aanschaffen, planten en verzorgen
kost al gauw een paar duizend
euro. Gelukkig meldde bbn adviseurs zich, een adviesbureau
Zo ziet een schaap eruit nadat je je hond los laat lopen. Deze keer voor gebouw en gebied, om een
(nog) niet dood maar wel ernstig gewond en veearts is geweest. Ge- steentje bij te dragen om zo de
bomen te kunnen terugplaatlukkig is deze keer de dader bekend.
sen.” Berenike van Lohuizen,
directeur van bbn adviseurs
licht toe: ‘Ons bureau bestaat
dit jaar 50 jaar. Dat hebben we
op verschillende manieren met
onze collega’s, opdrachtgevers
en oud-collega’s gevierd. Maar
we wilden dit kroonjaar ook
graag iets weggeven. We zijn
verheugd dat we Natuurmonumenten, maar zeker ook de bezoekers van de buitenplaatsen
deze bijzondere bomen kunnen geven.”

3 + 1 gratis

€ 5,10

Loslopende honden

Laatste tuinmode
Boswachter van Galen Last:

RESTAURANT
UITSPANNING
PARTYCENTRUM
VERGADEREN
We zijn donderdag tot en met zondag open.

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

“Dankzij de bijdrage kunnen
we onder andere een wintereik op Schaep en Burgh en
drie moerascypressen op Bantam planten. Op buitenplaats
Gooilust plaatsen we een rode
beuk terug. Een bijzonder object, want slechts 3 op de 100
beuken is rood. En dat is ook
typisch van de ’s-Gravelandse
Buitenplaatsen. Deze werden

Groep verzameld rond rode beuk
aanplant
aangelegd omstreeks 1625, en
zo rond het jaar 1850 kwam de
Engelse landschapsstijl in de
mode. De toenmalige eigenaren wilden hun rijkdom maar
wat graag tonen, en daarom
werden exotische gewassen van
over de hele wereld geplaatst.”
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Historie

Maarten en Martijn opnieuw op de foto
‘s- GRAVELAND- Maarten
Steinkamp en Martijn van de
Brand halen weer het landelijke nieuws met een foto uit het
verleden. Fotograaf Ad Nuis
en auteur Arthur van den Berg
verzorgen voor dagblad NRC
al enkele jaren de rubriek Opnieuw. Hierbij wordt een markante foto uit het verleden nog
een keer (zo exact mogelijk)
genomen en de tijd er tussen
belicht.
De foto (op ‘de brug van Pluto’,
najaar 1987) sierde de voorpagina van De 1e Algemene
‘s- Gravelandse - Ankeveense
- Kortenhoefse Dagenaangever
1988 die Martijn van de Brand
en Maarten Steinkamp samenstelden en uitgaven. Geïnspireerd door de destijds razend
populaire Bescheurkalender
van Koot & Bie. Deze kalender
maakten ze in samenwerking
met Ed Dunnebier van de uitgeverij van dit blad, die deze
onzinnige actie, zeker in financiële zin, ruimschoots steunde.
Er werden er 1000 gedrukt en
die gingen bijna allemaal op.
Best veel. Maar dat kwam ook
zeker, omdat de heren in die
tijd de talkshow Parledium in
De Dobber hadden en dat was
op zaterdagmiddag volle bak.
Later maakten ze voor de lokale
omroep AROS nog de rubriek
‘s -Graveland Gisteren’, een parodie op Den Haag Vandaag.
Vorige week stond deze foto
dus ook in het NRC.

LEZERS SCHRIJVEN.....

Openbaar vervoer in Wijdemeren
WIJDEMEREN- Openbaar vervoer is ontzettend belangrijk voor Wijdemeren, omdat het ons verbindt met Hilversum,
Bussum en Weesp, maar ook omdat het ervoor zorgt dat we van bijvoorbeeld van Loosdrecht naar Nederhorst den Berg
kunnen gaan.
Echter, dit is niet vanzelfsprekend, want in 2021 wordt het busvervoer in de regio Gooi en Vecht opnieuw aanbesteed en
kunnen verschillende partijen weer een gooi doen naar de vervoersrechten in onze gemeente. Het enige wat het college zegt
over vervoer in de regio is dat zij zich regionaal inzet voor een light-rail verbinding met Amsterdam en Hilversum, waar
wij dan ‘misschien’ een halte bij krijgen. Er wordt niet gezegd hoe dit college zich gaat inzetten voor het behoud van het zo
belangrijke busvervoer in de gemeente. Dat is extra zorgelijk, omdat er z’n belangrijke periode aankomt voor het vervoer
in onze regio.
Hierover heb ik vragen gesteld aan B&W waarin ik vraag wat de visie is over het busvervoer in de regio. Wat doet Wijdemeren zodat wij gehoord worden in de regio? Wat zijn de eisen voor een bereikbaar Wijdemeren?

Ondergesneeuwd

Kerstfeest
voor alle
ouderen
WIJDEMEREN - Een actief comité en een grote groep vrijwilligers staan weer klaar on alle
ouderen boven de 65 jaar die
inwoner zijn van de gemeente
Wijdemeren een sfeervol en
gezellig Kerstfeest te bieden.
Kerst is een feest van vrede
en wij willen dan ook samen
zingen, luisteren naar het
Kerstverhaal en de maaltijd
gebruiken. De middag wordt
georganiseerd door de gezamenlijke kerken en de samenwerkende ouderenbonden.
Het feest is vrijdagmiddag 14
december en wordt gehouden
in de Bergplaats te Nederhorst
den Berg. Om half drie is de
zaal open en we beginnen om
15.00 uur.
U dient zich van te voren op
te geven bij Carla Pouw, tel.
253747 of Joke Portengen, tel.
253103.
Voor vervoer kan gezorgd worden.

KOPIJ
AANLEVEREN:
REDACTIE@
DUNNEBIER.NL
Viore, centrum voor mensen
die leven met kanker. Een inloopcentrum waar iedereen
op doordeweekse dagen tussen
10 en 17 uur (woensdag tot 21
uur) binnen kan komen, zonder afspraak. Oostereind 115,
Hilversum, tel. 035-6853532,
www.viore.org
Elke 1e woensdag v.d. maand
van 14-16 uur: Repaircafé Wijdemeren. In ‘t Achterom te
K’hoef.
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.

Ik ben bang dat wij ondergesneeuwd raken als het gaat over busvervoer in de regio. Nu zijn wij al een gemeente waar 0%
van onze inwoners binnen een straal van 2500 meter van een zogenaamd knooppunt vandaan woont (Gooi en Vecht ruim
90%). Als we niet oppassen raken we ook nog de lijnen 105 en de 106 kwijt, dan zijn wel helemaal nergens meer.
Maak jij je nou net als ik zorgen dat je straks de bus niet meer kunt pakken? Stuur mij dan een mail op max@pvda-groenlinks-wijdemeren.nl en dan zal ik ervoor zorgen dat al de mails bij de wethouder komen. Want we mogen het niet laten
gebeuren dat het dromen over een light-rail verandert in het dromen over een bus.

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

Max Schouten, PvdA/ GroenLinks Wijdemeren

Vrijwilligerswerk of goed idee
voor je buurt? Kijk op www.deappelboom.nl.
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Sinterklaas op Manege Laanhoeve
* 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

Adverteren:
weekbladwijdemeren.nl
Machineweg 13 Nederhorst den Berg
NIEUW

NEDERHORST DEN BERG- Zou
toch moeten kunnen, tijdens
de dressuurwedstrijden op 2
december. Dan hoop je toch
dat de eigenaar van Amerigo,
de Sint zelf ook even komt kijken. Want ja. Zouden de jongste rijders hun diploma gaan
halen, zodat zij mogen starten
in de officiële wedstrijden? En
zitten er misschien ook toekomstige Pieten bij?
Maar eerst waren er 24 combinaties in de N-klasse, verdeeld
over 9 deelnemers in de N -2 en
15 in de N-1. Zijn werden gejureerd door Daniëlle van der
Veldt en de bekende schrijfster
Isa Springer.
Allereerst startte de N2, met de
volgende uitslag:1. Emma de
Graaf op Polly met 112 pnt; 2.
Tamar Doornheim op Nienke
met 111 pnt; .3. Bernou Overweel op Kivado met 110 pnt.
Helaas kwam een van de deelnemers ten val bij deze groep.
Gelukkig maakt Moyra Puttenaar het weer goed.
Sint in de jury
Vervolgens startten de deelnemers in de N1 – klasse. Halverwege deze wedstrijd kwam

Vraagprijs: € 579.500,- k.k.

Foto: Gerrit Bergman
zen op Dance met 113 pnt; 4.
Jente Bruinsma op Nador met
109 pnt.
De wedstrijden waren weer
goed geregeld door Daphne
van Lunteren en Astrid Hagen
van het wedstrijdsecretariaat.
De ringmeesters waren deze
dag: Sylvia Loman en Anne
Marie van Rijn en de proeven
werden voorgelezen door Danique Schols en Demi Simons.
Iedereen hartelijk dank.

Kunst vlakbij, om van te genieten
NEDERHORST DEN BERG- Vier
Nederhorst-den-Bergse kunstenaars: een schilderes, een
keramiste, een houtdraaier en
een hobbyfotograaf, hebben in
een gezellig warm naar koffie
geurend huis aan de Pieter de
Hooghlaan 33, een expositie
ingericht.

Landelijk gelegen vrijstaand woonhuis met grote inpandige
garage, carport en oprit. De woning is gelegen op een perceel
grond van 550 m2, heeft een inhoud van maar liefst 778 m3 en
een totale gebruiksoppervlakte van 216 m2 (waarvan 41 m2
garage). Woonkeuken, ruime woonkamer, 4 slaapkamers en een
eigentijdse badkamer.

Sint met zijn Pieten op bezoek.
Hij had de wens om te mogen
jureren bij de A-klasse. Graag
zelfs. Uiteindelijk kon St.-Nicolaas mededelen dat alle 9 deelnemers geslaagd waren. Het
waren: Sophie Verwey, Nika
Boven, Isabel Bakker, Eva Snel,
Floor van der Kolk, Valerie van
Teylingen, Marilou Jungmann,
Rosalie Menze en Samira Jonker.
Dit is de uitslag in de N1 klasse:
1. Lieke Esser op Nienke met
117 pnt; 2. Fenne Hogguer op
Alcher met 115 pnt; 3. Kim Gij-

Nog buiten zie je al in de vensterbank de karakteristieke
beelden en vazen van Fia, als je

binnenkomt staan de traptreden vol schilderijen van Ineke,
en hangen de uiterst originele
‘gemengde-kunst-panelen’ (om
er een naam aan te geven) van
Joop aan de muur. Binnen nog
veel meer schilderijen, foto’s,
en smaakvol ingerichte vitrines
met schitterend houtdraaiwerk
van Ruud. En lekkere banken
om even neer te ploffen en om
je heen te kijken. Aanrader!
Geopend zaterdagen: 8, 15 en

22 december, van 10-16 uur.
Toegang vrij, koffie gratis. Welkom.
Voor nadere info kunt u bellen:
Ineke Witte: 06-12929450 of
Fia van Oorschot 06-51768553

Kerstmatinee op Antoniusschool
show afgelopen.

KORTENHOEF- Op donderdagmiddag 13 december organiseert de Antoniusschool een
Kerstmatinee voor ouderen
(65+). De kinderen en leerkrachten heten u welkom vanaf 13.15 uur, om 14.30 uur is de

Op de school zijn ze al bezig
met de voorbereidingen voor
Kerst. Met kerst denken ze aan
het feest van licht, vrede en gezellig samen zijn. Met die gedachte wil de Antonius u (65+)
uitnodigen.
De leerlingen van de verschillende groepen verzorgen een
gezellige middag. U kunt hierbij onder andere denken aan
een kerstmedley. De koffie en
thee staat voor u klaar met een
zelfgebakken koekje.
Graag wil de school weten of u
aanwezig zult zijn op deze middag. Wilt u daarom een briefje
in de brievenbus van de school

doen? (bij het toegangshek).
Wilt u op het briefje vermelden
met hoeveel personen u komt.
Er is plaats voor 50 personen en
vol is vol. De school is rolstoel/
rollator vriendelijk.

Weekblad
Wijdemeren

Ook op
Facebook,
met honderden
views, likes, enz.
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Cultuur

Orgelklanken en schilderkunst vielen naadloos samen
Door: Joop Glijn
‘s- GRAVELAND- Het bestuur
van de Stichting Daniel Stalpaert zet zich al geruime tijd
met enthousiasme in bij het
verwerven van fondsen voor
zowel groot als klein onderhoud aan de fraaie, inmiddels
360 jaar (!) oude Herv. Kerk in
’s-Graveland.
Deze zgn. ‘kruiskerk’ werd ontworpen door de Amsterdamse stadsbouwmeester Daniel
Stalpaert naar wie de stichting
dus werd vernoemd. Deze
Herv. kerk is even oud als het
bijzondere dorp ‘s-Graveland
zelf. Op 7 juli 1658 werd de
kerk officieel in gebruik genomen, met als eerste predikant
Ds. Van Midlum. Voor het
verwerven van fondsen organiseert de ingestelde Daniel
Stalpaert-stichting o.m. kleinschalige concerten, waarvoor

deze oude, sfeervolle kerk, bij
uitstek geschikt is. Was er begin november van dit jaar nog
een succesvol concert van de
‘Timeless Swingband’, vrijdag
jl. was er weer een bijzonder
optreden, maar nu van een
geheel andere orde, waarbij
zowel liefhebbers van kerkorgelmuziek, als van schilderkunst, konden genieten van
een heel bijzonder gezamenlijk optreden tussen twee sterk
uiteenlopende kunstuitingen.
Het was de vooral ook in onze
gemeente bekende schilderes,
Ingrid Jansen die, ondersteund
en geïnspireerd door de orgelklanken die de bekwame organist Geerten Liefting uit het
fraaie Bätzorgel toverde, een
fraai schilderij produceerde.
Het publiek luisterde en keek
gelijktijdig gebiologeerd toe
hoe Ingrid Jansen aan de hand
van een idee, op de klanken en
het ritme van de muziek van

J.S.Bach en C.Ph. E.Bach, met
een handvol penselen en een
kleurrijk palet als haar instrumentarium, met vakmanschap
binnen ruim een uur een fraai
schilderij deed ontstaan. In een
later stadium zal dit schilderij
ten bate van de stichting, onder

de hamer komen.
Een aanbeveling
Na afloop van dit bijzondere
optreden trakteerde de organisatie het aanwezige publiek
nog op een drankje en een
hapje, waardoor er nog een ge-

Missie Wijdemeren2020 volledig geslaagd
in haar ivoren torentje duidelijk geen rekening heeft gehouden.

Maandag 26 november jl. kwamen de mannen van Wijdemeren2020 voor de laatste keer in
hun Ankeveense hoofdkwartier bij elkaar. De missie die
vier jaar geleden startte is succesvol afgerond. De provincie
Noord- Holland heeft de handdoek in de ring gegooid en de
op flinterdunne argumenten
gebaseerde herindelingsplannen voor onze regio ingetrokken.
Zonder Wijdemeren2020 zou
de fusie tussen Wijdemeren

en Hilversum al vóór de gemeenteraadsverkiezingen van
dit jaar een voldongen feit zijn
geweest. Dat is zeker. Want dat
was immers het plan van het
toenmalige college van B&W
dat deze fusie in de zomer van
2014 opeens aankondigde. Als
reactie hierop is Wijdemeren2020 opgericht. Dit Burgerinitiatief ging direct in de
aanval door te stellen dat een
water- en natuurrijke gemeente
als Wijdemeren niet paste bij
een stadsachtige gemeente als
Hilversum. Ook op de crucia-

le vraag wat er beter zou gaan
na deze voorgenomen fusie en
wat er dan precies mis zou gaan
als we als gemeente zelfstandig
zouden blijven, moest de politiek vier jaar lang het antwoord
schuldig blijven. Met name de
verpletterende uitslag van de
door Wijdemeren2020 georganiseerde petitie, die door bijna
8.000 inwoners van Wijdemeren is ondertekend, toonde
keihard aan dat er binnen de
gemeente Wijdemeren geen
draagvlak is voor deze fusie.
Iets waarmee ook de Provincie

Gemeenteraad wees creatief
Wijdemeren2020 wilde het
fusieproces ook dermate vertragen dat ondanks de door
de provincie in gang gezette
ARHI-procedure in 2018 toch
normale gemeenteraadsverkiezingen gehouden konden worden. Dat werd een spannende
race tegen de klok, maar ook
die is gewonnen. Bovendien
hebben de inwoners van Wijdemeren hun aversie tegen de fusie tijdens de verkiezingen nog
eens dik onderstreept en ook
dit signaal is goed doorgekomen in Den Haag en Haarlem.
Een gemeentelijke fusie zonder
draagvlak is een heilloze zaak
en in strijd met alle elementaire
democratische beginselen. Het
besluit van de provincie om
alle herindelingsprocedures in
te trekken opent voor ons gemeentebestuur nieuwe mogelijkheden om zich ongehinderd
en met nieuw elan te richten op
de toekomst van Wijdemeren.
Men hoeft niet langer tijd, geld
en energie te verkwisten aan
de invulling van een eenzijdig
opgelegd fusietraject. Minister
Ollongren heeft in haar recente Thorbeckelezing bovendien
onderstreept dat gemeentes
meer mogen experimenteren
en dat regels best mogen worden opgerekt, als alles maar

zellige nazit ontstond. Al met
al werd ook deze avond een
aanbeveling om met de nodige
nieuwsgierigheid naar de volgende uit te kijken. Van harte
aanbevolen.

democratisch gebeurt en niet
indruist tegen de rechtsstaat.
Dat geeft onze gemeenteraad
de vrijheid om te denken aan
nieuwe samenwerkingsvormen
en bijvoorbeeld het concept
van een ‘Flexgemeente’, waarbij
algemene taken centraal/regionaal en gemeente specifieke taken lokaal worden uitgevoerd.
College, wees daarbij creatief.
De minister geeft u die ruimte!
Alle gelijkgestemden bedankt
Wijdemeren2020 heeft haar
doel bereikt en bedankt het
enorme aantal mensen dat de
afgelopen vier jaar veel tijd en
energie heeft gestoken in de
strijd tegen deze ongewenste
fusie. We danken onze ‘Denktank’, onze sympathisanten,
onze lopers bij de huis aan huis
petitie, alle Wijdemeerse politici en partijen die zich tegen
deze fusie hebben verzet en
vooral de bijna achtduizend
inwoners van Wijdemeren die
door het ondertekenen van
de petitie samen een dermate
krachtig signaal hebben afgegeven dat ook het provinciebestuur niet anders kon doen dan
haar plannen te herzien. Onze
taak is volbracht. De boeken
worden (voorlopig) gesloten,
wat niet wegneemt dat wij de
politieke ontwikkelingen op
de voet zullen blijven volgen.
Het team van Wijdemeren2020
wenst gemeente Wijdemeren
en al haar inwoners een prachtige, gezonde toekomst.
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Nederhorst on Ice

Bergse Winterspelen
Elke week op vrijdagavond is er voor
iedereen van 6-100 de Bergse Winterspelen. Een competitie met leuke spellen op het ijs. Vanaf 19.00 uur start de
inschrijving en kan iedereen meedoen
met bijv. Jeu de Puck, ijs-sjoelen of priksleeën. Je bent niet verplicht om elke
week te komen, maar wil je kans maken
op de titel én beker is het wel handig!

Curling competitie is gestart!
NEDERHORST DEN BERG- De ijsbaan sluit elke donderdagmiddag
om 17.00 uur zodat de ijsmeesters
de voorbereidingen kunnen treffen voor de curlingcompetitie van
“Nederhorst on Ice”. Zes donderdagavonden moet het ijs er tiptop bij
liggen omdat er door 30 teams gestreden wordt om de Wisselbokaal
en de titel “Wereldkampioen van
Nederhorst den Berg”.
Veel leuk uitgedoste teams en mooi versierde bezems kleurden de ijshal waar
de curlingbanen er prachtig bijlagen.
In de horeca was het supergezellig en
werden er door de ongeveer 200 teamleden weer veel contacten aangehaald
en soms zelfs al gedreigd met overwinningen! Aan het eind van de avond
heeft het team van de Gebr. Dijs 8 punten verzameld en staat bovenaan. Gelukkig is er geen team zonder resultaat
gebleven, Icekoudhetlekkerst wist toch
nog 1 punt te pakken. Ook het nieuw

Muziekbingo
Op zaterdag 8 december is de muziekbingo
met een speciale gast! Wie kent alle intro’s
en artiesten, dus wie gaat er met de prijzen vandoor?!
Vrijwilligers
Wij blijven altijd op zoek naar nieuwe
vrijwilligers! Aanmelden kan via info@
ijsclubnederhorst.nl
toegevoegde team van Ren. & Ond. A.
Staat wist direct 5 punten te scoren.
Het gaat dus spannend worden. De
totale uitslagen vindt u op de website
van “Nederhorst on Ice”. Uiteraard
is iedereen van harte welkom om de
curlingavonden bij te wonen.
Lessen
Wat hebben we wederom een succesvolle start gemaakt met de schaatslessen, kunstschaatsen en de ijshockey!

Veel enthousiaste kinderen waren er
aanwezig. Wat het voor onze vrijwilligers, die de lessen geven het natuurlijk
ook de moeite waard maakt!
Zondag = familiedag
Zondagmiddag is het altijd een gezellige boel; opa’s, oma’s, vaders en moeders…en de kinderen natuurlijk op het
ijs! Verschillende zondagen hebben we
(akoestische) artiesten, zoals zondag
16 dec. Jean’s sax band!

Openingstijden vrij-schaatsen
wo. 05-12
13.00-17.00 uur
do. 06-12
14.30-17.00 uur
vrij. 07-12
14.30-23.00 uur
za. 08-12
10.00-23.00 uur
zo. 9-12
12.00-19.00 uur
ma. 10-12
14.30-21.00 uur
di. 11-12
14.30-18.00 uur
wo. 12-12
13.00-21.00 uur
do. 13-12
14.30-17.00 uur
vrij. 14-12
14.30-23.00 uur
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45

90

46

89

68

zo. 9 december

Schaatslessen

10.00-12.00 uur
seizoen

do. 6 december
Curling 19.30 uur

2018/2019

ma. 10 december

vr. 7 december

Kunstschaats clinic

Bergse winterspelen

19.00 uur

19.00 uur

di. 11 december
Handschoenen
zijn verplicht tijdens
het schaatsen!

za. 8 december

Disco-on-Ice
Muziekbingo

19.00 uur
20.00 uur

IJshockey clinic
19.00 uur

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

Swinging Caribean Christmas Concert

Ankeveen op z’n kop met sfeervol kerstmatinee
Martinuskerk te Ankeveen. De
Big Bad Bruce Band en het Orquestra Colegio Latino zullen
een bijzondere mix laten horen
van swingende jazz en exotische Zuid- Amerikaanse ritmes.

ANKEVEEN- Op zondag 16 december a.s. kunt u vanaf 14.30
uur genieten van een unieke
Caribische Kerstmatinee in de

Doy Salsbach, orkestleider van
het Orquestra Colegio Latino,
en Bruce Skinner, de Amerikaanse Ankevener van de big
band, kennen elkaar van de
muziekschool, waar ze beide
als docent werkzaam waren.
Bruce als docent ‘trompet’ en
Doy gaf les op de gitaar en conga’s. “Onze vriendschap heeft
geresulteerd in een hernieuwde samenwerking” vertelt Doy
die afkomstig is van Bonaire.
“Onze muziekstijlen zijn beide
swingend, alleen is het ritme

bij de Zuid-Amerikaanse stijl
dwingender. Het wordt een
prachtige ontmoeting.” Het
16-koppige dansorkest verzorgt vanaf 1990 optredens in
Nederland, België en Duitsland. Met opzwepende ritmes
van de salsa en de calypso,
tropische sferen van de mambo, merengue, maar ook hedendaagse Latin-Rock hits van
Gloria Estefan, Jennifer Lopez
en Cristina Aguilera. Zangeressen Linda en Linda nemen
de Spaanstalige hits voor hun
rekening.
“Voor de kerstnummers heb ik
diverse calypsomelodieën gearrangeerd, met de conga’s en
de iron wieldop, dat klinkt betoverend” vervolgt Doy.

Primeur
Bruce Skinner leidt vanaf 2015
zijn Big Bad Bruce Band, met
een uitgebreide blazerssectie
en een swingende ritmesectie.
Aangevuld met ‘leading lady’
Yvonne Soff die alle stijlen beheerst, van ballads tot dromerige latin. Vaste gastspeler is Doy
Salsbach op de conga’s. Die
evenals Bruce nu een driedubbele rol zal vervullen: musicus,
dirigent en presentator.
“Het is ook leuk om te horen
dat we een paar keer hetzelfde
nummer spelen. Dan kun je
het verschil in stijl horen. We
spelen allebei Christmas Song
en Join the World. Ik ben benieuwd” vertelt Bruce Skinner.
Heel bijzonder wordt de primeur die beide orkesten samen

zullen spelen. Dat wordt het
bekende ‘Feliz Navidad’. “Dat
wordt inderdaad spannend”,
zegt Bruce “de eerste keer. Alle
credits aan Doy die het arrangement heeft geschreven.” “Ja,
nog met kroontjespen”, voegt
Doy eraan toe. ”Weet je, ik ben
er niet bang voor. Alles staat of
valt met goed voorbereiden.”
De heren hebben er duidelijk zin in. Voor een internationale ontmoeting tussen de
Amerikaanse bandleider en de
Caribische orkestleider bent
u welkom. Het wordt een echt
kerstspektakel.
Kaarten: bigbadbruceband@
outlook.com; of: 035- 525 67
50. Entree: €10,- (incl. pauzedrankje). Kinderen tot 12 jaar:
gratis. Kerk open: 14.00 uur.

gezongen door Joost Spijkers.
Met krachtige uithalen, helder
en puur vertelt hij zijn verhaal.
Poëzie, met mooie zinnen als
‘Hier is geen adem, hier is geen
tijd, hier geldt voor eeuwig de
eeuwigheid’. En ook als je de
buitenlandse teksten niet kunt

verstaan, komt de betekenis
over. Knap gedaan. Want dat is
toch de kern van vriendschap.
Elkaar zonder woorden begrijpen.

Muzikaal feestje aan de keukentafel
Door: Saskia Luijer
ANKEVEEN – Met zijn theaterconcert ‘Joost Spijkers II’ nam
kleinkunstenaar Spijkers afgelopen vrijdag het publiek in De
Dillewijn mee naar een muzikaal feestje aan de keukentafel.
Blikjes bier, flessen sterke
drank, chips en oude kaas. De
gezellige en intieme sfeer van
een vriendenclubje aan een
keukentafel. Vrienden die elkaar verhalen vertellen, over
het leven en de liefde. Soms
sterk en groots, soms klein en
bijna ontroerend. Soms met
woorden, maar altijd met muziek. Gezongen gedichten op
muziek. Dat gevoel blijft bij na
het theaterconcert ‘Joost Spij-

kers II’.
Vlot en verrassend
Na de a capella start, alleen
begeleid door het ritme van
stampende voeten, slaande
handen en tikken tegen een
fles, sluiten steeds meer musici
zich aan bij de zang van Joost
Spijkers. Eerst Mick Paauwe
op bas, gevolgd door Andreas
Suntrop op gitaar, die met zacht
tokkelend geluid de akoestiek
van de theaterkerk vult. “Grote woorden in ons kleine huis”
zingt Joost. Fragiel, wat ingetogen. Maar al snel slaat de sfeer
compleet om als ook Arend
Niks (drums) en Stan Mitrovic
(klarinet en saxofoon) bijvallen. De vlotte en verrassende

muzikale wendingen geven
het programma kracht. Het
ene moment waan je je op de
Balkan, met Slavische, melancholische muziek. Dan klinkt
er opeens een meeslepend tangoritme, de passie van de Latin
stijl, vurig en fel. Maar ook de
relaxte sfeer van swingende
jazzmuziek komt voorbij, net
als expressieve heavy metal en
carnavaleske feestnummers.
Uitgelaten en uitbundig, energiek en virtuoos gespeeld, de
lol van de band spat er vanaf.
Ze bouwen een feestje op het
podium en nodigen het publiek uit om mee te doen. ‘Vier
het leven’ is de boodschap. Enthousiast gebracht door een geweldig goede band en prachtig

Foto:

Lady M. Artistique

Bruckner: uniek werk door uniek ensemble in Jagthuis
NEDERHORST DEN BERG - Alleen al om het prachtige 3e
deel zou je als musicus het
kwintet van Bruckner willen
spelen of als publiek het werk
willen horen. We hebben goed
nieuws voor u: op zondag 16
december wordt het hele strijkkwintet van Anton Bruckner
gespeeld, voorafgegaan door

een strijkkwintet van pakweg
een eeuw ouder: Mozart.
Bruckner kennen we van de
grote symfonieën, maar met
zijn ene strijkkwintet heeft hij
het in de kamermuziekwereld
helemaal gemaakt. Het heeft
natuurlijk wel wat weg van
een symfonie: grote lijnen, veel

contrasten, thema’s die binnenstebuiten gekeerd worden
en de lengte van het stuk: zo’n
drie kwartier. Verheug u op het
derde deel! Violisten Lis Perry en Astrid Abas, altviolisten
Asdis Valdimarsdottir en Richard Wolfe en cellist Mick Stirling vormden speciaal om dit
werk uit te kunnen voeren het

Bruckner Consort. We kennen
hen uit de radio-orkesten.
Kozen Schubert en Boccherini
als vijfde instrument voor de
cello, Bruckner koos voor de
altviool en dat deed Mozart
ook. Mozart had wat meer op
met kamermuziek, hij schreef
maar liefst vijf strijkkwintetten
voor deze bezetting. Behalve

voor de klank van de altviool
viel Mozart ook voor mooie
volle middenstemmen. Asdis en Richard: zet ‘m op! Het
Bruckner Consort speelt voor
de pauze Mozart’s KV 593.
Zondag 16 december 2018,
aanvang 15.30 uur: Bruckner
Consort. Entree 17,50 euro (tot
25 jaar 10 euro). Reserveren
via de website www.jagthuis.
nl, per e-mail via stal@jagthuis.
nl of telefonisch 0294-252609.
De locatie van het concert is
Het Jagthuis, Middenweg 88,
Nederhorst den Berg (Horstermeer).
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Kledingbeurs
Stijlvolle kleding te koop, voor goed doel

Drenth
V E R H U I Z I N G E N
 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

• Particuliere verhuizingen
• Senioren verhuizingen
• Internationale verhuizingen
• Opslag faciliteiten

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Wijnands

Installatie Service
Wij verzorgen alle voorkomende
werkzaamheden op het gebied van:
Water, Gas, Zink, sanitair, riolering
en dakbedekking.
Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

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

Door: Herman Stuijver
NEDERHORST DEN BERG- Mode
loopt als een rode draad door
het leven van Willy Kalter. Ze
liep jarenlang modeshows.
Geen wonder dat in alle hoeken
en gaten van de Kalter-woning
honderden
kledingstukken
hangen. Sinds Willy is getroffen door de ziekte van Parkinson heeft ze geen energie meer
om het land in te trekken. Maar
heel graag wil ze, soms met
pijn in het hart, mooie exclusieve kleding verkopen voor
het Parkinsonfonds. U bent op
zondag 16 december tussen 13

KERSTBOMEN
overdekt uitzoeken!
Diverse soorten o.a.
Picea Omorika
& Nordmann

Gratis thuis
bezorgd!*

en 17 uur welkom in het Sociaal Cultureel Centrum aan de
Blijklaan.
“Kijk, hier heb ik een heel mooi
zijden jasje, gifgroen met blauwe bies. Dat heb ik één keer
gedragen. Dat is van allen tijde en echt honderden euro’s
waard. Ik verkoop het voor 45”
vertelt Willy, terwijl ze liefkozend langs een rek met kleding
strijkt. Willy werkte in het bekende Confectiecentrum in
Amsterdam waar ze dagelijks
de nieuwste mode zag passeren. Ook gaf ze les aan mannequins. “Weet je, maar 20%
van degenen die ik zag, was
geschikt voor de catwalk. Het
gaat om uitstraling. Dat heb je
of heb je niet. Je moet uiteraard
ook een goed figuur hebben
waarbij veel kleding past.” “Bij
Willy past zelfs een jute zak”
voegt een trotse echtgenoot
Roel eraan toe. “Ach, dat valt
wel mee, hoor” gaat Willy met
lichte blos verder “maar ik probeerde er wel altijd iets van te
maken. De klanten aankijken,
een knipoog, even stilstaan,
de tijd nemen.” Nadat de drie
zoons wat ouder werden stapte ze zelf in het metier van de

TE HUUR

mannequins. Ruim 25 jaar reisde ze door het land. “Het was
best zwaar, soms liepen we wel
drie shows op een dag. Maar
de onderlinge sfeer was goed
en dan is het heerlijk. Als alles
meezat, dan zweefde ik gewoon
over de catwalk.”
Parkinsonfonds
Op zondagmiddag 16 december kunt u voor een zacht prijsje een keuze maken uit mooie
kleding. Vaak exclusieve mode,
maar er zijn ook voldoende
gewone pantalons, blouses,
rokken, hesjes en jurken. “Het
is niet allemaal chique, wel
van kwaliteit. Er is heel veel bij
waar ik moeilijk afstand van
kan doen. Maar ook is er best
veel dat nooit gedragen is, waar
het prijskaartje nog aan hangt.”
Naast kleding kunt u ook terecht voor schoenen, sjaals,
hoeden en sieraden. Verras
uzelf of uw partner met een
fraai cadeau, zoals die lange
hes, in hemelsblauw turquoise
tinten met bijpassende pantalon. Het grootste deel van
de opbrengst van Willy’s garderobe gaat naar de Stichting
Parkinsonfonds. U bent van
harte welkom!

REMBRANDT VAN RIJNHOF 9
NEDERHORST DEN BERG

In kindvriendelijke buurt gelegen. Verzorgde tussenwoning van
ca.105 m2, goed geïsoleerd, luxe keuken, nieuwe dakkapel
en achtertuin met schuur. De woning ligt op loopafstand van het
knusse centrum van Nederhorst den Berg.
HUURPRIJS € 1.400,- PER MAAND

* in Ankeveen, ‘s-Graveland,
Kortenhoef en Nederhorst den Berg
Loodijk 7a, 1243 JA, `s-Graveland
Tel.: 035 656 25 13

www.tuincentrumbosson.nl

ARENS MAKELAARS
0294-746941 | info@arensmakelaars.nl
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Sport

Geschreven door: Ad van Benschop en Marc Degekamp

Voetballen in Nederhorst

Buitenboys 2 met 6-2.

ven, fraai afgerond.

Senioren
Nederhorst -2 moest al vroeg
aantreden in Utrecht en wist
via twee treffers van Tijmen
en een van Sander en Ruben
een verdiende 1-4 overwinning
mee terug te nemen. Het derde
speelde de topper tegen koploper NVC -3 en verloor met 3-1.
Nederhorst- 4 wist geen punten
mee te nemen en verloor bij

Jeugd
JO19-1 geeft te makkelijk de
doelpunten weg en verloor dan
ook ruim van NVC. Ismael
scoorde vlak voor tijd uit een
vrije trap de eretreffer.
JO15-1 speelde een goede wedstrijd tegen CSW. Na de 2-0
voorsprong bij rust werd het
een verdiende 4-0 overwinning
waarbij met name de derde
treffer een beauty was. Via een
snelle aanval over links werd de
bal, na perfect te zijn voorgege-

Super Sunday op Meerzicht
Zondag spelen alle senioren
een thuiswedstrijd. Vanaf 11.00
uur wordt er al afgetrapt en
om 14.00 uur de hoofdschotel
Nederhorst -1 tegen het sterke
VVZA. Na afloop is er muziek
en wordt iedereen uitgenodigd
om gezellig na te praten onder
het genot van een drankje en
hapje.
Zie ook: info www.vvnederhorst.org of facebook.

ASV verloor de thuiswedstrijd
tegen subtopper VOP met 1-8.
Het was de 10e nederlaag op rij
in de 4e klasse. De jonge ploeg
van trainer Youssef Bouali

strijdt wekelijks keihard zoals
uit de verslagen blijkt. Helaas
komen ze tekort en zijn ze nog
puntloos. In de Gooi- en Eemlander zegt Bouali: “Gelukkig

kunnen we niet degraderen.
We proberen de moed erin
te houden.” Bram Schouten
scoorde de eretreffer voor de
Ankeveners.

Winst in 6- puntenduel
De twee slechts scorende ploegen in deze competitie stonden
tegenover elkaar. Beide teams
scoorden pas drie maal en
staan in de onderste regionen
van de 3e klasse. Het belang
van een overwinning was dan
ook groot en dat zag je in het
spelbeeld terug. Vaak te gehaast
spel zorgde voor een voetballend gezien slechte wedstrijd

met vooral veel spanning. Voor
rust had Job van Wijk Nederhorst op voorsprong moeten
zetten. Op aangeven van Luuk
van Huisstede kreeg hij een niet
te missen kans. De winnende
viel pas vijf minuten voor tijd
toen Nederhorst een strafschop
kreeg. Luuk faalde niet en dat
betekende drie belangrijke
punten voor Nederhorst.

Voetballen in Ankeveen

ASV’65 verliest
Voetballen in ‘s- Graveland

VR1 boekt vijfde overwinning op rij
VR1 is de afgelopen weken opgeklommen naar de 2e plaats.
Het won zaterdag voor de 5e
achtereenvolgende keer. Tien
minuten voor tijd stond het nog
1-1 tegen NVC VR1 (doelpunt
Liona Worst), maat toen scoorde Kaylee Stoops nog twee keer
en won VR1 met 3-1.
Senioren
Het 2e speelde 2-2 tegen
Roda’46 4. De gegeven straf-

15

schoppen stonden in het teken
van het kinderfeest dat deze
week is gevierd, maar Christiaan van Assendelft en Erik
Heijnen maakten die ongedaan.
Het 3e sloot zondag een mindere periode op rij af en won met
2-0 van Buitenboys- 6. Doelpunten van Ibai Urrestarazu en
Jits Bakker. 35+1 speelde 2-2
tegen Elinkwijk 35+1 en beide
teams blijven middenmoter.
35+2 won van koploper Nieuw

Utrecht 35+2 met 7-3 en is
medekoploper geworden. VR2
lukte het niet om wat afstand te
nemen van onderste regionen,
het verloor met 4-1 bij Eemnes
VR1.
ZA2
ZA2 verloor thuis verdiend
van koploper Loosdrecht (26). Eddy IJsseldijk scoorde 2x,
waarvan de eerste van ongekende schoonheid was: kiezelhard

in de winkelhaak.
Jongens onder 13
JO13-1 van het jonge trainersduo Bas Wijnsma/Daan
Schouten werd na een goeie
seizoenstart hoger ingedeeld
en speelden in de hogere klasse
drie keer gelijk en verloor twee
keer nipt. Zaterdag verloor het
ruim: 5-0 van DOSC. JO13-2
verloor de strijd om de 3e plaats
tegen Laren JO13-2. Het team

van Herman Besselink verloor
met 3-2. Desley Veldwijk en
Kelso Boers scoorden op aangeven van Lars Lange en Jessy
Besselink.
Meisjes onder 13
MO13-1 heeft na de 0-3 overwinning op concurrent Buitenveldert JO13-2 grote kans op het
najaarskampioenschap. Meisje
van de wedstrijd was Lynn Kelatow die alle doelpunten maakte.
Bij de MO13-2 waren de rollen
met Buitenveldert omgedraaid.
Het verloor met 0-5 maar blijft
op een mooie 4e plaats staan.

Curtevenne naar regiofinale schoolschaken
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN- De finale schoolschaken tussen de Curtevenneschool en de Warinschool eindigde vorige week woensdag
volgens de begeleiders van Bergse kinderen in een ‘anticlimax’. De
Curtevenne won de wisseltrofee
Kampioen Wijdemeren en mag
onze gemeente vertegenwoordigen in maart op een regionale
finale.
De moeders van de vier leerlingen van het Warinteam waren
niet blij met deze uitslag. De reguliere wedstrijd tussen de viertallen eindigde in gelijkspel (4-4),
dat is het aantal wedstrijdpunten

qua winst, verlies en remise. De
kinderen kregen 15 minuten
per persoon per partij. Een partij kon dus maximaal een half
uur duren, maar na 10 minuten
was de eerste ronde al afgerond.
De Warinschool stond met 3-1
voor. Na een korte break met
koekjes en vloeistof wisselden de
witspelers met zwart en andersom. Het tempo lag nu iets lager,
maar het werd nu weer 3-1, alleen dit keer voor de Curtevenne.
Echter, doordat in de onderlinge
confrontaties de eerste drie van
de Curtevenne beter scoorden
dan hun tegenstanders hadden
zij meer bordpunten. Dan ben
je volgens het toernooiregle-

ment winnaar. Die regel bleek
onbekend, althans bij ouders
en kinderen. Ook niet bij de
winnende kinderen die tot hun
vreugde plotsklaps kampioen
waren. Wedstrijdleider Patrick
Kreuning zei dat hij het duidelijk
had gecommuniceerd. Veel onbegrip, woede en traantjes bij de
verliezers. Zelfs de doorgaans bedaarde coach Johan Verburg liep
woedend de deur uit. Hij meende
dat het in het belang van de kinderen beter was geweest om een
extra ronde te spelen. “Zo maak
je schaken nog minder populair”,
meende hij “zo’n reglement kun
je best ontwijken. Dit begrijpt
niemand.” Of het feit dat de jaren-

lange hegemonie van de Warin
onder Johans leiding hierin ook
een rol speelde, is onbekend. In ie-

der geval waren Jasmijn, Lieuwe,
Daniël en Jack dol van blijdschap
met het kampioenschap.

Bergse Runners bedanken vrijwilligers Nederhorst On Ice
NEDERHORST DEN BERG- In
weer en wind staan de vrijwilligers paraat bij de evenementen van de Bergse Runnersclub.
Zonder hun bijdrage kunnen
Spiegelplasloop, de A&S sprinttriathlon en alle overige clubevenementen van de BRC niet
worden georganiseerd.
“De lijst van vrijwilligers telt
meer dan 100 personen uit

Nederhorst den Berg en omgeving”, vertelt Gert van der Vliet.
Hij is lid van de evenementencommissie van de BRC. “Door
een mailtje of een telefoontje
slagen we er altijd weer in om
ze op te trommelen. Dat is geen
vanzelfsprekendheid want overal in het land hoor je dat het
steeds moeilijker wordt om vrijwilligers op de been te krijgen!”

Martin van Wijk, net als Gert
van der Vliet, een belangrijke
schakel in de organisatie van de
BRC kan dat beamen: “Zonder
vrijwilligers geen evenementen.”
Of het nu gaat om het regelen
van het verkeer, het uitdelen van
startnummers of het aanvragen
van vergunningen, iedere vrijwilliger telt en is van onschatbare waarde voor de sport. Daar-

door kan de doelstelling van de
BRC worden bereikt: een actieve bijdrage leveren aan de sportparticipatie in Wijdemeren.
Als blijk van waardering organiseert de club op vrijdag 14
december bij Nederhorst On
Ice een gezellige borrel voor alle
vrijwilligers die actief zijn bij de
evenementen van de BRC. Tussen 17.00 en 19.00 uur wordt er

onder het genot van een hapje
en drankje gezellig teruggeblikt
op het afgelopen succesvolle
seizoen en vooruitgekeken naar
2019. Op zondag 17 maart 2019
wordt de Spiegelplasloop georganiseerd en op zondag 23 juni
staat de A&S sprinttriathlon op
het programma.
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Grote belangstelling voor Regio Rally
KORTENHOEFIn
2017
mocht een team van de Klaas
Toxopeusgroep, na een succesvolle overwinning, de wisseltrofee van de Regio Rally van
Scouting het Gooi in ontvangst
nemen. Bij die prijs hoort wel
een verplichting: je moet namelijk met je groep de organisatie van de volgende rally op
je nemen.

Uitslag BV De Poedel tegen
Biljartclub 4711: 7-4
Vrijdag 30 nov.: H. Greefhorst – J. Vrijburg 0-2, H. Alders – B. Worp 3-0, G. Vermeulen – C. Jacobs 2-0, G.
Enkelaar – Mw. T. Bos 2-0,
A. v.d. Velden – M. Zieleman
0-2
Uitslag BV Overmeer tegen
BV De Tram: 4-11
Donderdag 29 nov.: M. v.d.
Velden – C. uit den Bosch
0-3, M. Verlaan – J. v.d. Berg
0-3, P. van ‘t Klooster – K.
Voorn 1-3, T. Otten – E.
Wouters 0-2, H. Stalenhoef –
R. Kempers 3-0
Programma
Donderdag 6 dec. 19.30
uur: onderlinge competitie BV Overmeer, zaterdag 8 dec. 16.00 uur: Club
4711-maandtoernooi koppelklaverjassen (locatie Café
Die2)

De waterscouts kozen voor het
thema ‘VoC – Verenigde Oost
Indische compagnie’. Er was
veel belangstelling, uiteindelijk
waren er 37 auto’s aan de start.
Het uitbeelden van het thema
werd door sommige teams zeer
creatief gedaan, zo liepen er 3
rode leeuwen – de boegbeelden
van de het schip de Batavia.
Na ontvangst van een puzzelboekje gingen de teams op pad.
De scouts voeren uitdagende
opdrachten uit om dukaten te
verdienen. Zo moest er bij het
Hilversums kanaal een oversteek gedaan worden met een
vlet, voor landscouts geen eenvoudige opgave. Op een andere
plek wordt met een aardappelkanon op schepen van de
vijand geschoten. Ook voor
de puzzelaar was er voldoende
te beleven. Met de oplossing
van de puzzels en verzameling
van delen van de kaart kon het
eindpunt bij de kerk in Ankeveen worden gevonden. Dat

Nieuws
Club 4711

Adres: Overmeerseweg 5a te
Nederhorst den Berg
Telefoon: 06.20.40.80.58
lukt maar een beperkt aantal
deelnemers. Om half 12 is de
rally ten einde en komen alle
deelnemers naar het scouting
gebouw aan de Kwakel. Het is
er gezellig met een vuurtje en
een drankje en natuurlijk die

Wijdemeren in Beeld

spanning voor de uitslag. Rond
middernacht is het eindelijk
zover; de punten zijn geteld;
dan wordt duidelijk dat een
team van de Maggy Lekeux uit
Laren de hoogste score heeft.
Scouting Klaas Toxopeus heeft

weer kunnen ervaren dat scouting ook voor de oudere jongen nog hele vette uitdagingen
biedt. Weer of geen weer, ziekte
of geen ziekte, gevaren zal er
worden …

Vrijdagavond was het lekker rocken met Bluesberger in Nick’s Sportcafé De
Blijk. Jesse van Huisstede (wit) nam met mondharmonica het stokje over
van pa Hans als Homestead Slim Jr.
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