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VLEK wil samenwerken 
met plan Groenewoud

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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donderdag 3 januari 2019.

In de editie van Wijdemeren 

Informeren van 5 december 2018 

is bij de officiële bekendmakingen 

in de huis-aan-huisbladen een fout 

geslopen. Per abuis zijn de verleen-

de vergunningen niet gepubliceerd. 

De onder het kopje ‘verleende ver-

gunningen’ opgenomen bekend-

makingen zijn onjuist.

Deze vergunningen zijn (nog) niet 

verleend. U kunt de juiste verleende 

vergunningen terugvinden op:

www.wijdemeren.nl/Wijdemeren-

Informeren.

Ook worden de ontbrekende

verleende vergunningen geplaatst

in Wijdemeren Informeren van

19 december.

Rectificatie

Door:Herman Stuijver

KORTENHOEF- De Vereniging 
Land Eigenaren Kortenhoef 
(VLEK) is ervan overtuigd dat 
hun bouwconcept samen met 
de waterwoningen van Groe-
newoud tegemoet zal komen 
aan een juiste balans tussen 
natuur, landschappelijk bou-
wen en verkeersveiligheid. En 
uiteraard de sanering van de 
vuilnisbelt. 
Volgens woordvoerder Jan 
Hermsen moet er nu snel een 
slag gemaakt worden. Hij stelt 
dat de aanleg van drie woon-
erven met uitbreiding van ± 80 
passende appartementen aan 
de weilanden die aansluiten 
bij de geplande 70 watervilla’s 
van Afvalzorg het meeste soe-
laas biedt. “Dat is een concept 
waar natuur en bouwen beter 
samen komen”, zegt hij. “Dan 
zou de locatie van de water-
woningen verplaatst moeten 
worden achter de boerenhoven 
van Van der Heijden, Herm-
sen en Schalkers.” De strook 
die nu bestemd is voor de wa-
terwoningen is eigendom van 
Natuurmonumenten. Die orga-

nisatie is bereid natuur in te le-
veren voor woningbouw, maar 
er zijn twee problemen. Op dit 
stuk land rust een legaat van de 
familie Six waar zwart op wit is 
vastgelegd dat er niet gebouwd 
mag worden. Dat kun je niet 
zomaar wegwuiven. Bovendien 
is de natuurorganisatie niet blij 
met nog meer woningen (200?) 
zoals gepland aan de kant van 
de Zuidsingel door projectont-
wikkelaar Slokker- Timpaan. 
Tijdens een commissieverga-
dering noemde een afgevaar-
digde van Natuurmonumenten 
dat ‘een dilemma’. 

B-weg
Daarnaast menen de VLEK- le-
den dat hun plan een betere op-
lossing biedt voor de verkeers-
afwikkeling. Ze willen graag 
een slingerende weg vanuit de 
woonwijk Zuidsingel tussen de 
woonerven en de weilanden, 
dat zou eenrichtingsverkeer 
moeten worden tot halverwege 
de Emmaweg, richting Zuider-
sluis. Het verkeersonderzoek 
van Goudappel Coffeng waar-
bij met het verdwijnen van de 
stoplichten plus enkele aan-

passingen op de Smidsbrug 
de doorstroming beter zou 
worden, vindt men ‘niet ge-
loofwaardig’. Hierdoor zouden 
310 woningen gebouwd kun-
nen worden, was de conclusie. 
“Dat vinden wij een ramme-
lend onderzoek dat alleen is 
geschreven om zoveel mogelijk 
woningen te bouwen”, vervolgt 
Hermsen “bovendien wordt de 
Emmaweg dan nog onveiliger.” 

Geen bedrijven
VLEK heeft nog een andere 
troef in handen. De gezamen-
lijke eigenaren bezitten 20 ha. 
grond. Ze willen de bedrijfsge-
bouwen slopen en verplaatsen. 
Dat geldt ook voor de twee 
volkstuincomplexen en aanpa-
lende kassen. Het zou voor de 
toekomstige bewoners uiter-
mate prettig zijn als ze in een 
schoon open gebied komen te 
wonen waar de verrommeling 
is stopgezet. “Met een smalle 
landschappelijke weg achter de 
erven kun je het gebied beter 
ontsluiten, in plaats van door-
steken te maken naar de Em-
maweg”, vult Hermsen aan. Die 
erop wijst dat de projectleider 

van Afvalzorg ook ingenomen 
is met deze variant. 
VLEK heeft nog geen archi-
tectenbureau in de arm ge-
nomen om het bouwplan te 
presenteren. “Nee”, zegt Wim 
Breij, ook VLEK-lid “We willen 
eerst weten of de gemeente en 
de andere partijen met ons op 
deze manier verder willen. Het 
wachten is op een gesprek met 
de wethouder.” 

Jan Hermsen ziet het helemaal 
zitten. “Op de eerste plaats sa-
nering van de belt, een mooi 
natuurgebied, passende wonin-
gen die aansluiten op de wa-
tervilla’s, een betere verkeers-
afwikkeling, het stoppen van 
bedrijfsactiviteiten. Wat wil je 
nog meer.” Het wordt hoog tijd 
dat bouwers, ondernemers en 
gemeente eens gezamenlijk een 
knoop doorhakken. 

Zicht op de polder Kortenhoef, 
vanaf de Emmaweg, waar de 
waterwoningen gepland zijn 



Woensdag 12 december 20182 Weekblad Wijdemeren

RK Kerk Wijdemeren
w H. Antonius   
 Zo. 16 dec:  09.30 uur: w&vc;
 W. Balk.
w St. Martinus 
 Za. 15 dec:  19.00 uur: euch;
 J. Dresmé.
w OLV Hemelvaart 

 Zo. 16 dec:  09.30 uur: euch;
 L. Wenneker.

PKN Gemeenten 
w	Willibrordkerk   
 Zo. 16 dec: 10.00 uur: 
 Ds. E.J. van Katwijk.
w	De Graankorrel   
 Zo. 16 dec: 10.00 uur: 
 Dr.  M. van Veen.
w	Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 16 dec: 10.00 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren.
w	Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 16 dec: 9.30 uur:  
 Ds. W.H.B. ten Voorde
w	Oec. Streekgemeente  
 Zo. 16 dec: 11.15 uur:

      Fride Bonda, m.m.v. Piet Bakker.
Streek Gemeenten 
w	Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 16 dec: 10.00 uur:  
 Br. R. Westerveld.

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff, 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 Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001
Klusjesteam Loosdrecht/Kortenhoef  035 - 6834493
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 - 252928
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

WEEKBLAD

WIJDEMEREN.NL

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.

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

NEDERHORST DEN BERG- 
Ook dit jaar vinden de Spotjes 
van december plaats in de ijs-
hal. Op zaterdag 15 december 
zijn alle kinderen vanaf 4 jaar 
t/m 11 jaar weer van harte 
welkom in de gezellige Bergse 
Stube, direct aan de ijsbaan. 

Wij gaan er deze ochtend niet 
schaatsen maar een prachtige 
Kerstdromenvanger maken. 
Kom je ook weer meedoen?
Het Spotjesteam is al in het bos 
geweest om zich voor te berei-
ding. Door de sponsoring van 
de IJsclub en de Spotfabriek, 

is de speciale kersteditie van 
de Spotjes helemaal gratis. De 
tijd is anders dan jullie gewend 
zijn, we beginnen om 10 uur en 
om 12 uur kan iedereen weer 
worden opgehaald.

Kerstdromenvanger maken in de IJshal
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Politiek Door: Herman Stuijver

Gewoon jezelf kunnen zijn, res-
pectvol bejegend worden, niet 
bang hoeven te zijn om uitge-
scholden te worden, deel kun-
nen nemen aan alle aspecten 
van onze samenleving, is dat 
niet de basis van onze maat-
schappij? Is dat niet een grond-
recht van iedere burger, jong en 
oud?

Wij denken dat iedere lezer dit 
als vanzelfsprekend beschouwt. 
Toch is er een grote groep men-
sen voor wie dit geen zekerheid 
is, die niet zonder meer gelijk 
worden behandeld en die tij-
dens hun leven geconfronteerd 
kunnen worden met uitsluiting 
en onbegrip.
Dat is de beleving van de LHB-
TI+gemeenschap. Hoewel de 
gemeente Wijdemeren vanzelf-
sprekend emancipatie en gelijke 
behandeling van lesbische vrou-
wen, homoseksuele mannen, 
biseksuelen, transgender en in-
tersekse personen ondersteunt, 
blijft het bij het hijsen van de 
regenboogvlag op Coming Out 
Day en ontbreekt een samen-
hangend beleid.

In Wijdemeren spreken we, sta-
tistisch gezien, over ruim 2000 
inwoners op een totale bevol-
king van bijna 24.000. Ruim 
30% meer dan het aantal in-
woners van bijvoorbeeld Anke-
veen! Het gaat om inwoners die 
wel zichzelf mogen zijn, maar 
die dit niet altijd kunnen tonen. 
Voor wie het iedere keer een 
afweging is of ze openlijk zich-
zelf kunnen zijn. Die zich als 
tweederangsburgers beschouwd 
voelen door gescheld, ook als 

het niet direct tot hen gericht is.
Denk bijvoorbeeld aan dat voet-
ballertje die een andere speler, 
zonder er bij na te denken, voor 
homo of flikker uitmaakt en 
daar niet op wordt aangespro-
ken door zijn familie of club-
leiding. Waar heb je het over? 
Dat is toch een heel ‘normaal’ 
scheldwoord?
Of die prominente TV-presen-
tator die met trots zijn bekrom-
penheid etaleert als hij spottend 
spreekt over ‘hysterische jonge 
homootjes’ en beweert dat uit de 
kast komen helemaal niet moei-
lijk is en slechts een kwestie van 
karakter is.
Maar ook op school, op de 
werkplek, in verenigingen en 
zorginstellingen is het niet al-
tijd gemakkelijk om openlijk 
jezelf te kunnen zijn. Daar kun-
nen LHBTI-ers geconfronteerd 
worden met sociale uitsluiting, 
misplaatste ‘humor’ of zelfs ge-
welduitingen. Niet alleen in de 
stad, maar ook in onze dorpsge-
meenschap. Dat kan leiden tot 
depressiviteit, eenzaamheid of 
zelfs zelfmoordpogingen. 
Sommigen van u zullen dit her-
kennen, zelf of in hun omge-
ving. Anderen zullen verbaasd 
zijn dat dit probleem nog be-
staat in 2018. Daar moeten we 
met zijn allen mee aan het werk.

D66 motie
D66 Wijdemeren heeft onlangs 
in de gemeenteraad een motie 
ingediend, die met grote meer-
derheid is aangenomen. Die 
motie vraagt het college van 
burgemeester en wethouders 
om een duidelijk en samenhan-
gend beleid te formuleren voor 

de sociale acceptatie, veiligheid 
en welbevinden van de lokale 
LHBTI- ers in onze inclusieve 
samenleving. Waar kunnen we 
dan aan denken? 
De gemeente kan bij advies-
commissies expliciete aandacht 
geven aan de diversiteit van 
de leden, maar ook bij on-
derzoeken naar tevredenheid 
over de gemeente. Er kan een 
klankbordgroep komen waar-
in voorstellen kunnen worden 
aangedragen voor een bredere 
participatie en acceptatie van 
LHBTI-ers in alle sociale ac-
tiviteiten in de gemeente. De 
gemeente kan bij sportclubs 
aandringen op te treden tegen 
scheldpartijen, scholen aanspo-
ren om actief te informeren over 
alle aspecten van inclusiviteit en 
respect voor de ander, bij bejaar-
dencentra en andere zorginstel-
lingen aandacht vragen voor het 
recht om jezelf te blijven zijn en 
bewoners en familie hier actief 
bij betrekken. Daarnaast kan de 
gemeente de kennis en sensitivi-
teit hierover bij de medewerkers 
vergroten en er tot slot bij alle 
maatschappelijke organisaties 
op aandringen om bij de jaar-
lijkse Coming Out Day op 11 
oktober hun actieve en morele 
steun uit te dragen in woord en 
daad en de regenboogvlag te hij-
sen. Gemeenten met zo’n beleid 
werken samen in de vereniging  
van ‘regenbooggemeenten’. In 
de Gooi- en Vechtstreek heeft 
alleen Hilversum het predicaat 
Regenbooggemeente. Laat Wij-
demeren een trotse tweede wor-
den!
Nanne Roosenschoon en
Myriam Kooij

• Onderwijswethouder Jan 
Klink vertelde dat er een haal-
baarheidsonderzoek komt naar 
een IKC in Nederhorst den 
Berg. Dat is een Integraal Kind 
Centrum waarbij onderwijs 
en kinderopvang gebundeld 
worden, het liefst in één ge-
bouw. Niet alleen qua locatie 
samen, maar vooral inhoude-
lijk een doorlopende leerlijn 
voor alle kinderen t/m 12 jaar. 
In het Vechtdorp zijn 10 leeg-
staande lokalen, bovendien 
zijn de gebouwen van de Mr. 
Kremerschool (openbaar) en 
Warinschool (p.c.) niet meer 
optimaal. De onderwijskoe-
pels Talent Primair (open-
baar), Proceon (prot. chr.) en 
AT- scholen (katholiek) wer-
ken alle drie mee. De laatste 
stichting die het bestuur vormt 
van de Jozefschool ziet geen 
aanleiding om mee te doen aan 
nieuwbouw. Het onderzoek 
verkent welke varianten er mo-
gelijk zijn en hoe de bereidheid 
is. Daarbij spelen de leerling 
prognoses ook een belangrijke 
rol. De twee stichtingen voor 
kinderopvang, Thuis bij en Ki-
dswereld, worden niet betrok-
ken bij het onderzoek. Er staat 

1 miljoen op de begroting voor 
de bouw van een IKC. Vanaf 
2021 is er een reserve voor de 
jaarlijkse kapitaallasten.

• Deze maand tekent wet-
houder De Kloet met project-
ontwikkelaar Heijmans de 
documenten voor een grond-
overdracht in de Porseleinha-
ven in Oud-Loosdrecht. Op 
de plek waar eens paviljoen 
De Dikke Muis stond, komt nu 
fase-1, met 7 appartementen en 
4 pakhuizen.

• Olivier Goetheer van De Lo-
kale Partij maakte tijdens de 
bespreking van de Duurzaam-
heidsagenda indruk met een 
concreet plan om alle koop-
woningen in Wijdemeren bin-
nen 15 jaar energieneutraal te 
maken. Daaraan voorafgaand 
bleek uit zijn presentatie zon-
neklaar dat er veel meer daad-
kracht nodig is dan wat B&W 
nu willen. Binnenkort meer 
nieuws over zijn ambitieuze 
plan. Momenteel is Olivier op 
pad bij collega-raadsleden om 
zoveel mogelijk support krij-
gen. 

Nieuws uit de politiek

WIJDEMEREN- Zowel bij de re-
constructie van de Oud- Loos-
drechtsedijk tussen de roton-
des als bij de bouw van het 
Cultureel Centrum Kortenhoef 
ging er in 2018 heel veel mis. 
Dat heeft de gemeente bakken 
met geld gekost. Voor beide 
projecten is een feitenrelaas 
opgesteld waaruit duidelijk 
wordt hoe het komt dat het zo 
slecht is verlopen. Belangrij-
ker nog, het gemeentebestuur 
heeft een serie ‘beheersmaat-
regelen’ opgesteld om deze 
uitwassen in de toekomst te 
voorkomen. 

In een lange tekst wordt tussen 
oktober 2016 en 12 februari 
2018 gedetailleerd de gang van 
zaken voor de reconstructie op 
de Oud-Loosdrechtsedijk met 
nieuw riool en wegdek
uiteengezet. Belangrijk is dat te 
laat bekend werd dat waterlei-
dingbedrijf Vitens een bepaal-
de leiding niet juist heeft door-
gegeven. Wat gevolgen heeft 
voor de aanleg van het wegdek. 
Verleggen of vervangen blijkt 
zeer ingewikkeld en erg duur. 
Er is veel overleg, er zijn veel 
misverstanden. Eerst wordt be-
sloten het project op te splitsen 
met een tijdelijk wegdek, maar 
op 12 februari wordt definitief 

besloten de aanleg minstens 
een jaar op te schorten. 
Het feitenrelaas van het Cul-
tureel Centrum Kortenhoef 
oogt evenmin fraai. Het bouw-
plan was niet goed uitgewerkt. 
Plotseling blijkt dat er 80.000 
euro hogere kosten zijn. Wij-
demeren vindt de extra bijdra-
ge van 30.000 euro (op totale 
bouwkosten van € 350.000) 
van de gemeente aanvaardbaar, 
Pejolam (gebr. Landwaart) en 
bouwbedrijf Interveni betalen 
50.000. Anders zou de kop-
peling met de verkoop van de 
Dobber, met nieuwe winkels 
en appartementen, veel grotere 
nadelige gevolgen hebben. 

Beheersmaatregelen
Het gemeentebestuur heeft de 
twee feitenrelazen in een bre-
der perspectief geplaatst. Er 
zijn paralellen waar de lokale 
politiek lessen uit moeten trek-
ken. Bij beide projecten was 
sprake van tijdsdruk die leid-
de tot een te snelle besluitvor-
ming. Voortaan zal het bestuur 
een extra checklijst inbouwen. 
Ook wil men betere ambtelij-
ke ‘tegenspraak’. Nu werden 
adviezen van ambtenaren vaak 
niet doorgezet. Indien een on-
derdeel onduidelijk is, kan de 
volgende stap in het proces nog 

Escalatieladder om risico’s bij projecten te beheersen
niet begonnen worden. Zorg-
vuldigheid en controle zijn de 
kernwoorden. Voor de ambte-
naren geldt als laatste stap van 
een zgn. escalatieladder een 
beroep doen op de gemeente-
secretaris. Als zij geen gehoor 
vinden bij hun staf of B&W 
kun je de hoogste ambtenaar 
raadplegen. 

Commissie verdeeld
Stan Poels (PvdA/GrL.) vond 
het ‘dapper en transparant’ dat 
het college beheersmaatregelen 
op papier heeft gezet. Namens 
het CDA deed Eric Torsing po-
gingen om ex- wethouder Reijn 
(CDA) te verdedigen. Wiens 

naam overigens nauwelijks viel, 
maar iedereen wist dat hij ver-
antwoordelijk was voor deze 
dossiers (plus die van het Wil-
lie Dasplein). Torsing vond het 
vreemd dat ambtenaren zich 
de mond lieten snoeren. De 
extra investering in het CCK 
kon hij juist waarderen, het was 
de redding voor het totaalplan 
voor de Meenthof. Torsing had 
geen goed woord over voor 
projectontwikkelaar Interveni. 
“Daar moet je nooit meer za-
ken mee doen.” VVD- fractie-
voorzitter Sieta Vermeulen had 
wel scherpe kritiek. Zij meende 
dat de raad ‘voor het lapje’ was 
gehouden. Bovendien had zij 

telkenmale gewaarschuwd dat 
‘de ambtelijke organisatie teveel 
hooi op z’n vork’ had genomen. 
Alette Zandbergen (DLP) was 
de eerste die rechtstreeks Theo 
Reijn aanviel. ”Zijn wil was 
wet”, zei ze onder andere. Ook 
meende ze dat een aantal raads-
leden de hand in eigen boezem 
kon steken. Daarbij citeerde ze 
uitspraken die de ex-wethou-
der steunden bij zijn plannen. 
De reconstructie van de Oud- 
Loosdrechtsedijk wordt hele-
maal opnieuw aanbesteed en 
zal in 2019 plaatsvinden.

Opinie D66 over LHBTI+ beleid

Iedereen moet zichzelf kunnen zijn in 
Wijdemeren, toch?
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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 uur 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

De Triboulet: voor al uw gou-
den en zilveren sieraden. Geo-
pend van wo t/m za van 11.00-
16.30 uur. Middenweg 94 Ned. 

den Berg. Tel. 0294-252375

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

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

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

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.

Hoveniersbedrijf André Bosson: 
Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

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

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!

GRATIS waardebepaling ???
035 - 656 0235

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 
Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

AB FAAS VERHUIZINGEN-
Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 
Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl

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

035-6566623
 

Wilt u ook mooie nagels 
met kerst? Bel dan met 
MD Nagelstyling, tel.nr.

06-83870197
U kunt mij vinden bij de
Millennium kappers in

Kortenhoef

Met de feestdagen je eens
laten verwennen met mooie

amuses/hapjes. 
Ga is kijken op

WWW.CULINAIRAANHUIS.NL
06-21687778

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, zon-
der afspraak. Oostereind 115, 
Hilversum, tel. 035-6853532, 

www.viore.org

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.

Bridge-instuif Bergplaats. Elke 
woensdagmiddag vanaf half 
twee is er een bridge-instuif 
in de Bergplaats, Kerkstraat 
7 te Nederhorst den Berg. 

Elke bridger is dan van harte 
welkom, gevorderden en 

beginners! We bridgen in een 
gezellige sfeer 24 spellenwed-

strijd bridge. Inl. 0294 253103.

Helmut Smits voor al uw tuin-
aanleg/onderhoud, snoeiwerk

en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598.

MET NAALD EN DRAAD
Voor al uw gordijnen en

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06 51997751 

CURA PEDICURE & MANICURE
Kortenhoef, tel: 06-51102957

www.curapedicuremanicure.nl
Vanaf 1 dec elke donderdag-  en
vrijdagochtend gellak bij Monique’s 

Haarstudio in De Meenthof

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

Kwekerij Krijn Spaan
Kortenhoef div. kerstbomen

Nordman + Servische +
gewone kerstbomen

Kerstgroen en -planten.

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 winter-
klaar maken? Dit kan al 

voor € 49,00. Bel ons
via 06-53484096 of mail

info@technojet.com.
www.technojet.com 

Loosdrecht / Hilversum

Klokkenmaker Pendulehuis 
www.pendulehuis

030-7853826 

Programma GooiTV
Vanaf 12 december zendt GooiTV de volgende programma’s uit:

- In In Derde Termijn praat Ruud Bochardt met wethouder Jan Klink van Wijdemeren over de finan-
ciële situatie in 2019. - In TV- Magazine is onder andere aandacht voor de open dagen van de Tinfa-
briek in Naarden en de Wereldlichtjesdag. - RegioHub staat stil bij de begeleiding en ondersteuning 
die Bouw- en Installatiemensen biedt aan statushouders. - Ingmar Meijer praat met de burgemees-
ter van Hilversum, Pieter Broertjes.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN (1432).
Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

WEEKBLAD

WIJDEMEREN.NL

Kort nieuws

Gezellig komen bridgen? U 
bent van harte welkom bij 

La Porta Salute, Kerkstraat 7, 
Nederhorst den Berg. We spe-
len op maandagavond. Meer 

weten? 06 205 140 45.

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). 

Biljartclub Keu 60+ zoekt ver-
sterking. Op 3 niveaus biljarten 
op di.-, wo.,- en do.middag in 

sporthal Eikenrode, Loos-
drecht. Vr. vrij spelen. Meldt u 

aan:06-24435899.

Albert Heijn
Voorstraat 10, 1394 CS 
Nederhorst den Berg

Woensdag 19 december kunt u
bij ons Moonlight shoppen!

    Wij zijn tot 22.00 uur open om u te laten  
    genieten én te verrassen met ons
    feestdagenassortiment.
    

        Omdat het december is!

Ingezonden 
teksten 

vóór vrijdag 
16.00 uur 

naar:
redactie@dunnebier.nl

Maximaal: 300 wrd. 
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Politiek

REGIO- Het algemeen bestuur 
van de Veiligheidsregio Gooi 
en Vechtstreek is op 5 decem-
ber akkoord gegaan met de ka-
dernota en ontwerpprogram-
mabegroting 2020. 

De begroting voorziet in een 
structurele kostenstijging van 

€ 900.000 met ingang van 2020.  
De kostenstijging komt door 
drie zaken, die voortkomen 
uit wettelijke verplichtingen:  
Allereerst komt het leeuwen-
deel van de stijging (€ 754.000) 
voor rekening van de loon- en 
prijscompensatie. Een ander 
deel van de kostenstijging (€ 

112.500) komt vanwege de Par-
ticipatiewet. De veiligheidsre-
gio wil namelijk mensen met 
een arbeidsbeperking een kans 
geven er te komen werken. Tot 
slot is de prijsstijging nodig om 
een regionale reddingsgroep 
te kunnen inrichten. Zo’n red-
dingsgroep bestaat uit vier 

boten (eentje heeft de veilig-
heidsregio zelf, drie worden er 
gehuurd) en is onderdeel van 
de landelijke reddingsvloot. 
Iedere regio met een zoge-
naamd overstromingsprofiel is 
verplicht zo’n reddingsgroep 
te vormen. De veiligheidsre-
gio Gooi en Vechtstreek heeft 

Veiligheidsregio akkoord met begroting

LOOSDRECHT - In de Gooi- en 
Eemlander van 5 december jl. 
wordt verslag gedaan van de 
eerste pro-forma zitting tegen 
de 34- jarige Michael V. die 
verdacht wordt van het plegen 
van een aanslag op het leven 
van de Loosdrechtse huisarts 
Stronck.

Michael V. gaat op 12 december 
naar het Pieter Baan Centrum 
voor een psychiatrisch onder-
zoek. In april wordt de zaak 
inhoudelijk door de rechtbank 
Lelystad behandeld. Op ver-
zoek van de raadsvrouw van 
de verdachte stelt de huisarts 
het medisch dossier beschik-
baar. Op dit moment wordt er 
nog onderzoek gedaan naar 

dna-sporen op de kleding van 
V. De steekpartij gebeurde op 21 
augustus in de huisartsenprak-
tijk. Michael V. stak de huisarts 
in zijn hals, rug en bovenbeen, 
de huisarts brak ook enkele 
wervels door de messteken. Een 
17-jarige student die passeerde, 
zag de aanslag plaatsvinden. 
Hij twijfelde geen moment en 
sprong door het openstaande 
raam naar binnen. V. schrok en 
ging er vandoor, later werd hij 
via Burgernet achterhaald. Hij 
werd enkele uren later aange-
houden. Inmiddels is de heer 
Stronck zodanig hersteld dat 
hij met zijn gezin de rechtszaak 
kon volgen. De verdachte was 
niet aanwezig.

Start rechtszaak tegen ver-
dachte neersteken huisarts

zo’n overstromingsprofiel. De 
kosten voor de reddingsgroep 
worden begroot op € 35.000 
per jaar.  
Pieter Broertjes, voorzitter van 
de veiligheidsregio Gooi en 
Vechtstreek is trots op het feit 
dat de Veiligheidsregio geld vrij 
maakt voor mensen met een 
arbeidsbeperking. Gemeen-
teraden kunnen voor de zomer 
nog reageren op de cijfers. 

Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF- “Nee, dat is 
geen toezegging” zei verkeers-
wethouder Joost Boermans 
“maar ik heb begrepen dat het 
de nadrukkelijke wens is van 
de bewoners van de Korten-
hoefsedijk dat de rijweg niet 
breder wordt dan 6.50 meter.”

Rien van Harmelen opende het 
debat namens een groep ver-
ontruste bewoners. Hij maakte 
zich ongerust, hij had begrepen 
dat bij de herinrichting van de 
dijk de wegbreedte wel 6.50 m. 
zou kunnen zijn. Dat is voor 
80% van de gemeten dwars-
profielen breder dan de dijk 
nu is. Dat zou een kolossale 
ingreep zijn. Bovendien was hij 
verongelijkt dat de meeste dijk-
bewoners niet geïnformeerd 
zijn over de plannen. Uit een 
enquête onder 101 gezinnen 
was gebleken 98% tegen deze 
verbreding is. Het contact met 
de bestaande klankbordgroep 
was niet gelukt, ondanks her-
haalde verzoeken. De angst van 
de heer Van Harmelen werd 
tijdens de commissievergade-
ring min of meer ontzenuwd. 

Ook de klankbordgroep wil 
geen verbreding. Die groep 
van 10 personen heeft een 
eigen ontwerp laten maken 
door bureau Arcadis. Dat al-
ternatieve plan is besproken 
met de wethouder die er con-
tent mee was. Het voldoet aan 
drie belangrijke voorwaarden: 
veiligheid, doorstroming en 
ruimtelijk karakter. Boermans 
zou dit plan voorleggen aan 
het bureau Megaborn dat voor 
de gemeente werkt. Naast de 
technische controle moet het 
ontwerp worden goedgekeurd 
door de hulpdiensten en de 
busmaatschappij. “Eén minuut 
tijdverlies voor Connexxion 
kan betekenen dat het plan niet 
doorgaat”, zei Joost Boermans 
streng. Ondanks aandringen 
van onder andere Jan-Willem 
Nienhuis (CDA) wilde de wet-

houder niet verder gaan dan 
dat hij goed geluisterd had naar 
de argumenten en dat Kor-
tenhoefsedijkbewoners een 
breedte van 6,50 meter niet 
acceptabel vinden. Begin 2019 
komt er een bewonersavond, in 
juni vraagt de wethouder een 
krediet bij de raad, dan kan na 
het Palingroken (1e zaterdag 
september) het weggedeelte 
tussen de Vreelandseweg en de 
Kattenbrug worden gerecon-
strueerd. Het eerste deel vanaf 
de Kerklaan staat nog niet in de 
planning. 

Sieta Vermeulen en Patricia IJs-
brandy genieten van een Mat’s 
Delicous bonbon die de 45-jarige 
wethouder Boermans trakteerde 
(foto: Douwe van Essen)

Kortenhoefsedijk wordt geen 6,50 m. 
breed, behalve

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN – Hoewel de werk-
zaamheden aan het Willie Das-
plein en omgeving in het centrum 
van Nederhorst den Berg ruim € 
30.000 hoger uitvielen dan be-
groot, was de commissie Ruimte 
en Commissie tevreden over het 
resultaat. Wethouder Boermans 
was vol lof over de ondernemers 
en aanwonenden die 4 maanden 
langer last hebben gehad van de 
herinrichting. 
Uit een evaluatie met onderne-
mers en bewoners kwam ‘een re-
delijke toon’ naar voren zoals Stan 
Poels (PvdA/GrL.) verwoordde. 
Er waren 16 vragen op die 11e 
juli, waarvan de belangrijkste is 
gerealiseerd, namelijk de terug-
keer van de stoplichten bij de 

oversteekplaats. Een paar puntjes 
worden nog uitgevoerd, de rest 
was gezeur (te lage heg, lelijke 
oranje brievenbus, paadje tus-
sen groen om rechtstreeks over 
te steken naar bakker, te haakse 
bochten parkeerterrein, enz.). Dat 
het project vier maanden langer 
duurde, was spijtig. Door weers-
omstandigheden, aanvullende 
eisen met betrekking tot bereik-
baarheid van ondernemers en 
uitbreiding van het projectgebied 
is de aannemer uiteindelijk 10 
maanden bezig geweest. In maart 
2018 is het werk opgeleverd en 24 
maart is het WD -plein feestelijk 
geopend. 
Bij dit project was aan de raad een 
krediet gevraagd van € 1.620.500. 
De kosten liepen op tot 1.651.081 
euro, een overschrijding van 2% 

hetgeen de meerderheid van de 
politici verantwoord vond. Er 
waren veel meerkosten die in een 
apart document werden toege-
licht. CDA ‘er Eric Torsing, met 
ervaring als aannemer, telde een 
overschrijding van 16%, veel ho-
ger. Hij had het ‘gevoel’ dat de aan-
neemsom te hoog was ingeschat. 
Als aannemers het budget weten, 
dan halen ze het onderste uit de 
kan, meende hij. Veel sprekers 
wezen op de inkomstenderving 
van de winkels rond het plein. 
Moeten we daar iets mee, vroeg 
Stan Poels zich hardop af. Offi-
cieel kan de gemeente niets, ant-
woordde Boermans die er echter 
op zachte toon aan toevoegde dat 
een deel van de ondernemers is 
gecompenseerd door Wijdeme-
ren. Hoe of wat blijft geheim. 

Herinrichting Willie Dasplein 30.000 duurder

Rotaryclub Wijdemeren verkoopt 
ook dit jaar weer openhaardhout 
om verenigingen en clubs te on-
dersteunen. Bestellingen kunnen 
worden gedaan via hout@rotary-
wijdemeren.nl. 
Elk jaar weer wordt door de Ro-
taryclub haardhout ter beschik-
king gesteld. Dit haardhout is 
gedroogd en verpakt zodat het ge-
schikt is voor verkoop en een ge-
zellig haardvuur in de donkere de-
cembermaand. Uit de opbrengst 
van het hout ontvangen 3 clubs 
of organisaties uit de gemeente 
een bijdrage van 250 euro voor 
een maatschappelijke of sportieve 
activiteit die zonder dit geldelijke 
steuntje niet mogelijk zou zijn. In 
de loop der jaren hebben al meer 
dan 15 verenigingen een bijdrage 
uit het houtfonds ontvangen. 
In het kader van de houtverkoop 
2018 worden verenigingen en 
clubs opgeroepen een e-mail te 
zenden naar hout@rotarywij-
demeren.nl waarin ze aangeven 
waarom ze in aanmerking willen 
komen voor een geldelijke bijdra-
ge en voor welke activiteit ze 250 
euro goed kunnen gebruiken. 
Doe mee, koop een zak en steun 
een goed doel. Dat geeft warmte 

in huis en in uw hart! U steunt 
dit lokale initiatief al voor € 6,--. 
Neemt u 10 zakken, dan wordt 
het hout door leden van de Ro-
taryclub bij u thuis gebracht en 
ontvangt u bovendien een extra 
zak gratis. U kunt het hout door 
middel van het zenden van een 
e-mail bestellen op  hout@rotary-
wijdemeren.nl. Na ontvangst van 
uw bestelling nemen wij contact 
met U op om af te stemmen wan-
neer we het hout kunnen afleve-
ren.
Rotarians
Rotaryclub Wijdemeren is on-
derdeel van Rotary International, 
’s werelds oudste organisatie van 
serviceclubs met wereldwijd 1,2 
miljoen leden. De leden van Ro-
taryclub Wijdemeren willen niet 
alleen wereldwijd dienstbaar zijn, 
maar ook de lokale gemeenschap 
in Wijdemeren waar nodig steu-
nen. In dat kader is een aantal 
projecten opgestart, waarvan de 
verkoop van haardhout er een is 
en het doel heeft de verenigingen 
in Wijdemeren een handje te hel-
pen.De middelen voor deze on-
dersteuning worden gegenereerd 
door zelfwerkzaamheid van de le-
den van Rotaryclub Wijdemeren.

Houtverkoop voor vereni-
gingen weer gestart
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Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Uw plaatselijke “No nonsense” self-storage
7 dagen p/wk bereikbare opslag. 

Unit’s vanaf 3 t/m 100 M3.

Vaste prijs p/M3 - p/maand € 5,-
Cannenburgerweg 67,
1244 RH Ankeveen (ind. terrein “de Slenk”
Telnr: 035-656 3517  www.opslagVL.nl

Gordijnen en raambekleding, 
Laminaat, PVC, tapijt, vinyl,  
Horren en buitenzonwering

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 
tel. 035-6562680

Om door een ringetje te halen!

Kerstkransjes
250 gram  € 4,75

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

INGEZONDEN 
TEKSTEN 

VÓÓR VRIJDAG 
16.00 UUR 

NAAR:
REDACTIE@DUN-

NEBIER.NL
MAXIMAAL: 300 WRD. 

L.D.V. kerstdamavond

Op dinsdagavond 18 de-
cember houdt L.D.V. weer 
zijn vertrouwde Kerstdam-
toernooi. Men speelt die 
avond 3 dampartijen van 25 
minuten per persoon tegen 
zoveel mogelijk gelijkwaar-
dige tegenstanders. En u 
gaat altijd met een prijs naar 
huis. We dagen Iedereen uit 
om te laten zien wat hij/zij 
kan op het dambord. 
Locatie: ’t Web; Spinne-
rie 15; Loenen a/d Vecht, 
start 19:30 uur. Opgeven 
voor 18 december kan via 
slotsom@ziggo.nl of bellen 
06-55341707; Ben van der 
Linden.

SPAKENBURGSE VISHANDEL WIJKVIS

Verse
zalm

Normaal
500 gram
€ 14,95

nu € 10,00

Hollandse
garnalen

Normaal
100 gram € 4,95

nu 200 gram

€ 4,95

Hollandse
haring

vers van het mes

+ gratis
Makreel

nu 5 voor

€ 10,00

Jumbo zak
kibbeling

Normaal
750 gram € 12,00

nu 750 gram

€ 10,00
+ 2x gratis saus

Lekker-
bekken

van kabelauw

Normaal
4 voor € 12,00

nu 4 voor

€ 10,00
+ 1x gratis saus

Graag vis eten met kerst of oud en nieuw?
Bel om te bestellen:

06-551 310 34 / 06-801 874 32

Wij staan iedere Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur op de Voorstraat, bij de
Albert Heijn in Nederhorst den berg

Deze
aanbiedingen zijn de

hele maand DECEMBER
geldig!!

Door: Herman Stuijver

Dit had het kernteam, Nel-
ly van Herk-Lia Baas-Wilma 
Hennipman- Eric Brand, nooit 
verwacht. Er zijn maar liefst 
21 groepen van 55 personen 
aangemeld voor de Kerstlicht-
jestocht op zaterdagavond 15 
december in de tuinen van kas-
teel Sypesteyn. 

Zo’n overweldigende belang-
stelling dat de organisatie de 
planning enigszins heeft aan-
gepast. Om 16.06 uur start de 
eerste groep vanaf de Sijpekerk. 
Na de laatste groep is er tussen 
20.25 tot 21.00 uur nog de gele-
genheid om ‘los’ rond te wande-
len langs de kerstplekken. Maar 
liefst 220 vrijwilligers doen hun 
best om alles glad te laten verlo-
pen. Er zijn 20 coördinatoren, 
van wie er 14 verantwoorde-
lijk zijn voor de plaatsen die de 
bezoekers passeren, naast zes 
algemene (licht, kleding, ver-
keer, enz.). Elke groep wordt 
begeleid door een verteller die 
ook strak de tijd moet bijhou-
den: maximaal een kwartier 
per station. Het wordt een be-
toverende wandeltocht door de 
tuinen van kasteel Sypesteyn. Je 
waant je terug in de tijd dat het 

kindje Jezus geboren is. Na het 
welkom door het engelenkoor 
(Praise Loosdrecht/ Snowe) in 
de kerk passeer je de wachters 
bij het blauwe hek. Je ziet onder 
andere de timmerwerkplaats 
van Jozef, de herberg, het dorp 
met bedelaars, koning Hero-
des, soldaten, diverse muziek-
groepjes, een blaasensemble 
van Nieuw Leven en Amicitia, 
schapen met de herders, de wij-
zen uit het oosten met kame-
len en ezels , een engel op een 
schommel en uiteraard de stal 
met Maria en Jozef. In totaal 
word je ongeveer anderhalf uur 
ondergedompeld in een bijzon-
dere ervaring. Licht, warmte, 
muziek, vertellingen brengen je 
in de kerstsfeer. 

Praktisch
Dit is een initiatief van de geza-
menlijke kerken in Loosdrecht, 
die het belangrijk vinden dat 
het kerstverhaal wordt door-
verteld. De entree is gratis, 
onderweg wordt er wel een be-
roep gedaan op uw gulle gaven. 
Komt u zoveel mogelijk per 
fiets of te voet. Parkeren kan 
op het terrein achter de kerk of 
langs de dijk.
Meer info: www.kerstlichtjes-
tocht-loosdrecht.nl

Vanaf 20.25 uur nog vrije wandelplekken 

Overweldigende belang-
stelling Kerstlichtjestocht

BRUSSEL- De Europese Unie 
geeft Wijdemeren 15.000 euro 
om op publieke plekken in de 
gemeente gratis wifi aan te 
leggen. In Noord-Holland wer-
den ook Texel en Medemblik 
bedeeld door de EU. 

Behalve de drie Noord-Hol-
landse gemeenten krijgen ook 
30 andere Nederlandse ge-
meenten geld uit Brussel. In to-
taal heeft de EU 2.800 Europe-
se gemeenten geselecteerd. De 
belangstelling voor de subsidie 
was echter nog veel groter: in 
totaal dienden 13.198 Europese 
gemeenten (waaronder 67 Ne-
derlandse) een aanvraag in.
EU-commissaris Mariya Ga-
briel (Digitale Economie en 
Samenleving) heeft 120 mil-
joen euro te verdelen voor het 
zogenoemde WiFi4EU-project, 
waarmee gratis draadloos in-
ternet in bijvoorbeeld biblio-
theken, musea en ziekenhuizen 
en in parken en pleinen wordt 
gerealiseerd. Het systeem moet 
wel minstens drie jaar in de 
lucht blijven. Er komen nog 
drie aanvraagronden, in totaal 
maken ongeveer 8.000 gemeen-
ten kans op subsidie tot 2020. 

Wijdeme-
ren krijgt 
gratis wifi 
van EU
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Leefbaarheid

Twee unieke voorstellingen
‘Music Meets Film Stars’
ANKEVEEN - Eind januari 2019 
is het zover. Dan staat de unie-
ke show ‘Music Meets Film 
Stars’
op het programma van De 
Dillewijn in Ankeveen, waarin 
speelfilms en muziek hoofdrol-

len vervullen. 
Met op het grote doek knap 
gemonteerde hoogtepunten uit 
meer dan tien iconische films, 
maakt u een reis langs meer en 
minder bekende filmgenres. 
Dit inclusief wereldberoemde 

Kerstboom Wijdemerenfonds in elke dorpskern
Donderdag 6 december stak 
wethouder Rosalie van Rijn 
de eerste lampjes aan van de 
‘WIJ-kerstboom’ in Loosdrecht. 
Net als in voorgaande jaren 
staat in elke dorpskern weer 
een prachtig verlichte kerst-
boom van het Wijdemeren-
fonds.

Een kerstboom met twinkelen-
de lampjes die licht en warmte 
geven, die mensen aantrekt en 
zorgt voor verbinding. Vanuit 
die gedachte heeft het Wijde-
merenfonds de traditie ingezet 
om jaarlijks in elke dorpskern 
een verlichte kerstboom te 
plaatsen. Het fonds richt zich 
immers op versterking van de 
saamhorigheid in Wijdemeren 
en ondersteunt daartoe initia-

tieven op het gebied van kunst, 
cultuur, welzijn, sport, natuur, 
dieren of educatie.

Lokale leefbaarheid
Het Wijdemerenfonds (WIJ) 
is een fonds voor en door alle 
inwoners van Wijdemeren. Het 
werft geld uit de samenleving, 
waar mensen een beroep op 
kunnen doen als zij een pro-
ject of activiteit starten dat de 
gemeenschapszin in de dor-
pen stimuleert. Zo heeft het 
fonds dit jaar ondersteuning 
geboden aan de bouw van een 
serre voor dementerende be-
woners bij Amaris De Kuijer. 
Ook is een financiële bijdrage 
geleverd aan het bevrijdings-
ontbijt voor dorpsgenoten op 
Kasteel Nederhorst. Daarnaast 

is meegewerkt aan activitei-
ten speciaal voor leerlingen en 
oudere inwoners tijdens het 
Skûtsjesilen op de Loosdrecht-
se Plassen. Tenslotte zijn er 
middelen beschikbaar gesteld 
voor een nieuw onderdeel van 
het Loosdrecht JazzFestival; 
de JazzBattle voor jongeren. 
Mooie voorbeelden van initia-
tieven in onze gemeente die de 
lokale leefbaarheid vergroten. 
Activiteiten die bewoners zelf 
belangrijk vinden voor hun ei-
gen omgeving.

Meer informatie
Weet je nog niet zoveel van het 
Wijdemerenfonds? Neem dan 
een kijkje op de website www.
wijdemerenfonds.nl. Daar 
vind je alle informatie over 

het indienen van een aanvraag 
en over het schenken van een 
gift of donatie. Ook kun je 
WIJ volgen via Facebook (@
Wijdemerenfonds) en Twit-
ter (@WIJ_Wijdemeren). En 
natuurlijk kun je ook een van 
de bestuursleden aanspreken. 

Neem gerust contact op met 
Rin van der Molen (voorzitter), 
Adriaan Mol (penningmees-
ter), Saskia Luijer (secretaris) 
of Sabine Hendriks, David Pos, 
Jan Willem Schermerhorn en 
Yvonne Sikking. Zij denken 
graag met je mee! 

Door: Herman Stuijver

Naast de Beukenhof aan de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 16 
staat het Rijksmonument: 
de voormalige smederij van 
Daams met aangrenzende 
boerderij. Daar wonen en wer-
ken Renate Vermeijs en Gerard 
Versteeg. Ze delen hun passie 
voor historische panden. Met 
hun bedrijf ‘Monument in’ zijn 
ze de afgelopen 8 jaar in staat 
de opdrachtgevers van A tot Z 
te ontzorgen bij een historisch 
pand of monument. 

“Dit pand heeft een prachtige 
uitstraling. De gevel is nog in 
originele staat, je kunt de diver-
se bouwfases herkennen. We 
waren er 2 jaar geleden bij de 
aankoop meteen verliefd op”, 
opent Renate. “Je proeft echt 
dat deze voormalige smederij, 
boerderij een ziel heeft. Je bent 
een passant van een gebouw”, 
voegt Gerard eraan toe. In de 
woonkamer wijst Gerard op 
een wand waar je nog de ori-
ginele bakstenen buitenmuur 
ziet. Verder robuuste houten 
balken en een open vide, maar 
toch met huidig comfort. Ach-
ter de privéruimte werken in 

diverse strak ingerichte ruim-
tes naast de directie-eigenaren 
Versteeg-Vermeijs twee pro-
jectleiders, drie bouwkundig 
tekenaars en een stagiair. 
Het palet van oudere panden 
waar ‘Monument in’ zich mee 
bezig houdt, is heel gevarieerd, 
van rijks-provinciaal-gemeen-
telijk monument of cultureel 
erfgoed tot ‘gewone’ oude huis-
jes. Op de website zie je een 
indrukwekkend portfolio pas-
seren: van de Groote Zeesluis 
in Muiden, de Mozes en Aar-
onkerk in Amsterdam tot een 
verbouwde boerderij aan de 
Kortenhoefsedijk of een villa in 
Blaricum. 

Misverstanden
Renate en Gerard willen twee 
hardnekkige misverstanden uit 
de weg ruimen. “Je hoort vaak 
de volkswijsheid dat je enorm 
beperkt bent als je in het be-
zit bent van een monument. 
Dat is beslist niet waar. Je kan 
meer dan menigeen denkt. Je 
moet alleen bepaalde aanpas-
singen van goede argumenten 
voorzien. Daarvoor is goed 
onderzoek van belang”, vertelt 
Gerard. Het is ook niet zo dat 
wonen in een historisch huis 

alleen voor mensen met een 
goed gevulde portemonnee is 
weggelegd. Renate: “Natuurlijk 
heeft het te maken met de om-
vang en locatie, maar er zitten 
ook pareltjes tussen voor een 
kleiner budget.”
Je kunt bij ‘Monument in’ te-
recht voor tal van diensten, on-
der andere: advies, bouwkun-
dige begeleiding, onderhoud, 
inspecties en subsidies. Per 
1 januari zal de fiscale aftrek 
voor onderhoud aan Rijksmo-
numenten vervallen. De nieu-
we regeling moet nog door 
de Eerste Kamer, maar wordt 
waarschijnlijk een subsidie-

vorm waarbij 38% van onder-
houdskosten gesubsidieerd kan 
worden.
Een enorme uitdaging voor 
ondernemers als Renate en 
Gerard vormt herbestemming 
van industrieel en kerkelijk 
erfgoed. Steeds vaker zullen er 
leegstaande complexen of kerk-
gebouwen in dorpen en steden 
ontstaan. “De mogelijkheden 
zijn talloos, maar altijd wel met 
respect voor de geschiedenis. 
Het is mooi om te zien als een 
dergelijk gebouw weer gebruikt 
wordt en daarmee ook de om-
geving levendig houdt,”, zegt 
Renate. “Het is best complex, 

want het moet bouwkundig, 
maar voor eigenaar ook com-
mercieel aantrekkelijk zijn”, 
voegt Gerard eraan toe.
Uit het gesprek met de gepassi-
oneerde eigenaren van ‘Monu-
ment in’ blijkt dat ze een boei-
ende onderneming runnen, 
met een mix van creativiteit 
en zakelijk inzicht. Ze voelen 
zich betrokken bij Loosdrecht 
en omgeving en dragen ook 
graag binnen eigen regio hun 
steentje bij, bijvoorbeeld met 
kasteel-museum Sypesteyn. 
Kijk eens op: www.monumen-
tin.nl . Daar treft u een keur 
aan informatie. 

‘Monument in’ ontzorgt bij een historisch pand

filmmuziek waarmee die films 
onlosmakelijk zijn verbonden. 
Bijzonder is dat alle muziek-
stukken live worden gespeeld 
door een voor deze gelegenheid 
speciaal geformeerd groot or-
kest. Iconen komen voorbij als 
‘Star Wars’, ‘Harry Potter’, ‘Ja-
mes Bond’, ‘The Good, the Bad 
and the Ugly’ en waarschijnlijk 
neuriet u de muziek nu al mee. 

De combinatie van prachtige 
filmbeelden die minutieus ‘on-
der de muziek zijn gemonteerd’ 
garandeert een fantastisch pro-
gramma dat op een bijzondere 
wijze wordt gepresenteerd. Laat 
u meevoeren op een reis vol 
humor, spanning, emotie, ro-
mantiek en natuurlijk: schitte-
rende muziek. Reserveer tijdig!
Deze prachtige voorstelling in 

theater De Dillewijn kunt u 
meemaken op zaterdagavond 
26 januari en zondagmiddag 
27 januari 2019. Het aantal zit-
plaatsen is beperkt, dus wees er 
snel bij door alvast kaarten te 
bestellen op de website van De 
Dillewijn. www.dedillewijn.nl
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 Ik ben begonnen zwart te gebruiken
 als een kleur van het licht
 en niet als een kleur der duisternis

Matisse

Tot ons groot verdriet is uit onze familie weggenomen
mijn allerliefste vrouw, onze moeder en oma

Maria Catharina Petronella Klein - Zeeman
Anna Paulowna, 17 maart 1943         Bussum, 1 december 2018

 Bert 

 Klaas en Lieneke
 Nilas
 Eline
 Livia 
 Sylvia en Richard 

 Gerard en Milka

 Djûke  

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

FAMILIEBERICHTEN

Aanleveren van advertenties voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand voor maandag 10.00 uur.

De opmaak van de advertentie kunnen wij ook verzorgen, aanleveren in Word (doc 
bestand) opsturen voor maandag 10.00 uur.

Tarieven € 0,53 per mm per kolom in zwart/wit en € 0,69 per mm per kolom in full-co-
lor. Kolombreedtes zijn 1 kolom 43 mm en 2 kolommen 90 mm.

Geheel onverwachts, zo kort na het overlijden van zijn 
geliefde Anita, is tijdens zijn vakantie overleden mijn 
dierbare broer, onze zwager en oom

Gert-Jan Versluis
echtgenoot van Anita Doll † 23 april 2018

* Nederhorst den Berg,                          † Gran Canaria,
30 juli 1953                                            1 december 2018

Er zijn geen tranen en woorden genoeg
voor ons verdriet...

 René en Ageeth
 Daniël en Lisanne
 Melvin en Lotte

 en verdere familie.

Correspondentie-adres: 
Dammerweg 10,
1394 GM  NEDERHORST DEN BERG.

Gert-Jan is overgebracht naar Afscheidscentrum Van Vuure, 
Melkpad 23 te Hilversum, alwaar geen bezoek.

Er is gelegenheid om afscheid van hem te nemen en 
ons te condoleren op zaterdag 15 december van 15.00 
tot 16.30 uur in Sportcafé De Blijk, Blijklaan 3 te 
Nederhorst den Berg.

De crematie-plechtigheid vindt plaats op maandag 
17 december om 14.00 uur in de aula van Crematorium 
Hilversum, Kolhornseweg 13 te Hilversum. 
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren en om 
elkaar te ontmoeten in voornoemd Sportcafé De Blijk 
te Nederhorst den Berg.

KORTENHOEF- DSO zit niet stil. 
Na de succesvolle openings-
voorstellingen in het Cultureel 
Centrum Kortenhoef in okto-
ber, is regisseur Ger van Gro-
ningen samen met zes DSO-ac-
teurs vol energie aan de slag 

gegaan met de voorbereidin-
gen van het volgende stuk, de 
komedie ‘Geen dag spijt’ van de 
schrijfster Christa Warmerdam. 
In Geen dag spijt draait het om 
Kim, een pas gescheiden vrouw 
die net een beetje aan het set-

DSO start kaartverkoop kome-
die ‘Geen dag spijt’

telen is in haar nieuwe appar-
tement. Veel alleen is ze niet, 
want haar zus Laura en moeder 
Marie komen regelmatig over 
de vloer. Als Dennis, haar beste 
vriend, voor haar komt koken, 
wordt het gezelschap nog gro-
ter, omdat hij Tim, een oude 
jeugdvriend, meeneemt. Bijna 
iedereen is in de ban van Tim, 
maar van wie is Tim eigenlijk 
in de ban?
U kunt deze voorstelling waar-
in liefde, familierelaties en 
vriendschap een hoofdrol spe-
len gaan zien op: vrijdag 25 
januari, zaterdag 26 januari, 
donderdag 31 januari, vrijdag 1 
februari en zaterdag 2 februari: 
aanvang 20.00u. en zondag 27 
januari: aanvang 14.00u 
Na de voorverkoop voor do-
nateurs op zaterdagochtend 
15 december zijn de kaarten 
die dag vanaf 17.00u te reser-
veren via www.toneeldso.nl. 
Een koopkaart kost € 15,00 en 
daarvoor krijgt u een gezellig 
avondje uit in het mooie, ge-
zellige, nieuwe theater aan de 
Parklaan. 

De cast (foto: Douwe van Essen)
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10 stuks. U steunt hier All Directions mee, die het komend jaar het 50- jarig bestaan gaan vieren. 

Cultuur

KORTENHOEF- Ook dit jaar 
luistert BMOL de kerstbomen-
verkoop bij Ome Joop op. Het 
orkest speelt op zaterdag 15 
december vanaf 12.30 uur 
diverse bekende en minder 
bekende kerstnummers. Het 

concert is uiteraard gratis toe-
gankelijk. 
De afgelopen maanden heb-
ben diverse nieuwe leden onze 
vereniging weten te vinden. 
Wij hebben diverse nieuwe 
leden mogen verwelkomen 

op saxofoon, klarinet, slag-
werk, trombone, fluit en bij 
de jeugdafdeling (slagwerk 
en band Madjet). Heeft u ook 
altijd een muziekinstrument 
willen leren spelen? Wilt u 
graag uw kind muziekles aan-

bieden, maar dacht u altijd dat 
dit te duur was? Bij BMOL 
kun je al saxofoon, slagwerk 
of klarinet spelen voor 10 
euro per maand. Wilt u eens 
kennis maken met BMOL 
en kijken wat de mogelijkhe-

Kerstconcert BMOL bij Ome Joop

Door: Niels van der Horst 

KORTENHOEF– Drie eenakters 
waren te bewonderen afgelo-
pen donderdag in het Oude 
Kerkje. Twee acteurs en een 
actrice van het Braamtheater 
legden hun acteerziel bloot tij-
dens de performance van drie 
toneelwerken over niet altijd 
even dagelijkse relationele pe-
rikelen.
Voor de pauze startten Liselo-
re Knigge en Martin Willem 
van Duijn met een werk van 
George Courteline: Bang voor 
Klappen (1894). Een echtpaar 
komt terug van een feestelijke 
aangelegenheid en kibbelt na 
over de avond. Volgens hem 
heeft zij zich schandelijk ge-
dragen en hem voor gek gezet. 
Liselore Knigge combineert 
de tijdsgeest van toen moeite-
loos met het heden. Het stuk is 

weliswaar ruim een eeuw oud. 
maar haar acteerstijl zeker niet. 
Dat resulteert van haar kant in 
een verfrissende rol-invulling 
die het stuk ondanks de aanwe-
zige mores van die tijd prettig 
naar het nu trekt. Martin Wil-
lem van Duijn heeft juist weer 
iets klassieks in zijn speelstijl. 
Hij weet dat heel mooi te ver-
mengen met authenticiteit 
waardoor het tijdloze karakter 
van zijn acteren de invloed van 
het tijdsbeeld van het verhaal 
wat naar de achtergrond dringt. 
Zijn energie past uitstekend bij 
zijn personage die continu door 
zijn emoties heen meandert en 
laveert. Diens frustraties wor-
den daardoor zeer invoelbaar.

Aanzoek
Anton Tjechovs Het Huwelijks-
aanzoek (1888) had zowaar een 
overeenkomst met hedendaags 

cabaret. Zoals bij Hans Teeu-
wen die het doorzagen over 
details tot kunst heeft verhe-
ven. Nu leidde dat tot een lang-
durig uitgestreken slappe lach 
bij de toeschouwer. Liselore 
Knigge speelde nu de dochter, 
Martin Willem van Duijn haar 
vader en Matthijs Mahler de 
buurman die om de hand van 
buurmans dochter kwam vra-
gen. Voordat iedereen er erg in 
heeft, ontstaat er een hilarische 
twist over een stukje land. Mat-
thijs Mahler combineert heel 
sterk de humoristische elemen-
ten van de aanzoeker met diens 
bijna destructieve aard als het 
gaat om gelijk krijgen en het 
fysieke ongemak waar hij mee 
te kampen heeft. Later lijkt alles 
goed te komen als de dochter 
weet krijgt van het aanzoek en 
haar eerdere standvastigheid 
vervangt door bevalligheid. 

Braamtheater scoort met hattrick De drie spelers interacteerden 
op zeer natuurlijke wijze met 
elkaar en het stuk leek mede 
daardoor om te vliegen. Het 
gangpad in het Oude Kerkje 
werd ook gebruikt, waardoor je 
er als publiek letterlijk bovenop 
en middenin zit. Een smakelijk 
huzarenstukje was het gevolg.

Ondergoed
Na de pauze soleerde Martin 
Willem van Duijn door het stuk 
De Fetisjist van Michel Tour-
nier (1978). Monologen heb-
ben natuurlijk iets speciaals. 
Iemand die in zijn eentje een 
publiek moet zien te boeien, 
neemt een risico. Het stuk valt 
of staat met jou en je interac-
teert met de verschillende kan-
ten van je personage en jezelf, 
én met de zaal. Martin Willem 
van Duijn ging dit ogenschijn-
lijk moeiteloos af. Zijn eer-
der genoemde energie maakt 
hem bij uitstek geschikt voor 

de monoloog als toneelvorm. 
Hij draagt dit type voordracht 
naar het niveau dat je zijn spel 
ervaart en niet zozeer bekijkt. 
Het stuk zelf had iets van een 
wakkere droom. Een man ver-
telt over hoe zijn fetisj voor kle-
ren en vooral ondergoed (voor 
zijn vrouw) zijn huwelijk en 
leven in de problemen bracht. 
Het werd aangekondigd als een 
ontroerende monoloog maar je 
kon het ook zien als een stroom 
licht bizarre kronkels met af en 
toe opduikende hilariteiten. 
Zo was er de scène waarin de 
man een oudere vrouw min of 
meer berooft van haar jarretels, 
omdat hij die zo snel mogelijk 
op zijn vrouw wilde bewonde-
ren. Qua inhoud misschien iets 
minder maar qua voordracht 
mogelijk des te meer was dit 
optreden daarmee een waardig 
slot van een prikkelende avond 
met hoogwaardig toneel.

den voor u  zijn? Dan is het 
kerstconcert bij Ome Joop een 
uitstekende gelegenheid om 
onze vereniging (opnieuw) te 
leren kennen. Wij hopen u te 
mogen ontmoeten. En kunt u 
niet aanwezig zijn, dan wenst 
BMOL u nu alvast fijne Feest-
dagen en een gelukkig en mu-
zikaal 2019 toe.

KAN Nieuws december
Door:  Willeke Veens - van der Wal, Wim Balk en Mariska Leurs

Dit is de laatste KAN nieuws ru-
briek in het Weekblad Wijdeme-
ren. Wij danken u hartelijk voor 
uw belangstelling!

Decembermaand
December is altijd een bijzon-
dere maand met Sinterklaas, 
Kerstmis en Oud & Nieuw. Dit 
jaar heeft Sinterklaas op 2 de-
cember een bezoek gebracht 
aan de H. Antoniuskerk in 
Kortenhoef en was er vanuit 
de parochie een extra inzame-
ling voor de Voedselbank. Met 
Kerstmis vieren we de geboor-
te van Jezus, we kijken uit naar 
Hem gedurende de Advent. 
Met Oud & Nieuw vieren we 
natuurlijk ook weer in Korten-
hoef, Ankeveen en Nederhorst 
den Berg. Voor alle vieringen 
verwijzen we graag naar ons 
parochieblad, onze facebook-
pagina en website. Vanaf deze 
plek natuurlijk namens alle 
regiopastores, de parochieco-
ordinator en het KAN-bestuur 
een Zalig Kerstmis en een goed 
en gezegend 2019.

Vormsel
In september zijn we gestart 
met de vormselgroep voor 
2018-2019. We zullen dit jaar 
niet alleen de jongeren uit onze 
regio KAN - Hilversum bege-
leiden naar het Heilig Vorm-
sel, maar ook de vormelingen 
uit Weesp. Onze groep bestaat 
uit ongeveer 17 jongeren. Op 
11 november hebben de jon-
geren een bezoek gebracht 
aan de Amerpoort in Baarn, 
een woon/zorginstelling voor 
mensen met een verstandelij-
ke beperking. De vormelingen 
hebben kennis gemaakt met 
een aantal van de cliënten van 
de Amerpoort en samen met 
hen de viering bijgewoond. Op 
vrijdag 16 november heeft de 
3e projectavond plaatsgevon-
den. De jongeren hebben op 
deze avond stil gestaan bij de 
missie van Jezus en ook bij hun 
dromen voor de wereld. Ook 
hebben zij kennis gemaakt met 
de tien geboden. 
90- jarig bestaan Martinus-

kerk 
Op 11 november was het dub-
bel feest!  Sint Martinus, de 
patroonheilige van de Mar-
tinuskerk in Ankeveen werd 
deze dag herdacht, maar ook 
werd het 90-jarig bestaan van 
de Martinuskerk gevierd.  De 
koffiekamer is inmiddels op-
geknapt en voor de viering 
gezegend door Pastor Dresmé 
waarna de nieuwe naam van 
deze kamer werd onthuld: Di-
ny-Jacobzaal. Ter ere van St. 
Martinus waren er Martinus 
koeken te koop en en velletjes 
met goudkleurige postzegels, 
waarop de Sint Martinuskerk 
staat. Wilt u deze bijzondere 
postzegels zien/kopen, neem 
dan contact op met het se-
cretariaat in Ankeveen 035-
6561252.
Op 31 december, Oudjaarsdag, 
zullen er weer verse oliebollen 
te koop zijn, gebakken door de 
koorleden van All Directions. 
De verkoop start om 10.00 uur 
vanuit het portaal van de St. 
Martinuskerk. Prijs € 7,50 voor 

De O.L.V. Hemelvaartkerk in 
Nederhorst den Berg nodigt ie-
dereen uit om in de kerstsfeer 
te komen in het kerkgebouw. U 
kunt binnenlopen om te luis-
teren, tot rust te komen, te ge-
nieten of om een kaarsje aan te 
steken. Achterin de kerk staat 
een kerstkraam waar leuke 
kerstspulletjes 

verkocht worden, ook kunt u 
mooie kerststukken kopen. 
Open: zaterdag 15 december 
van 10.00 uur tot 16.00 uur en 
op zondag 16 december van 
11.00 uur tot 16.00 uur. De ka-
tholieken verwelkomen u graag 
met een glas glühwein of cho-
colademelk.

Kerstsfeer in katho-
lieke kerk

KOPIJ VOOR
3 JANUARI 2019
UITERLIJK 19 DECEMBER,

16 UUR AANLEVEREN 

NAAR:
REDACTIE@DUNNEBIER.NL

MAXIMAAL: 300 WRD. 
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NEDERHORST DEN BERG- Supertrots 
mogen wij als Nederhorst on Ice be-
kend maken dat onze pinguïn  een 
naam heeft gekregen. Er zijn heel 
veel prachtige tekeningen met na-
men en leuke suggesties via social 
media binnengekomen. De jury 
heeft Snowy gekozen en die naam 
is bedacht door: Madelief Jansen. 
Zij heeft tot de sluitingsdag elke dag 
een warme chocomelk gewonnen.
  
Curling
De hoge buitentemperatuur zorgde 
ervoor dat de baan in het begin nog wat 
nat was, maar dat trok gelukkig snel bij! 
Fel werd er weer gestreden om de be-
nodigde punten bijeen te sprokkelen.
Bovenaan staat nu het team van café-
restaurant Brambergen met 14 pun-
ten, direct gevolgd door het team van 
de gebroeders Dijs met 13 punten. 
Het team van Icekoudhetlekkerst wist 
2 punten te bemachtigen en de win-

naars slechts 1, dus beide nu onder-
aan met 3 punten. De dames gaan 
er in ieder geval volgende week nog 
fanatieker tegen aan. De hoogste score 
deze speelavond was voor de Sweeping 
Beauties en Van der Laan & Co, elk 
met 7 punten. Het gaat volgend week 
weer spannend worden, omdat veel 
teams direct onder de koplopers staan. 

Komt u hen op donderdagavond 13 no-
vember vanaf 19.30 uur massaal aan-

moedigen in de altijd gezellige ijstent!

Kunstschaatsen
Elke maandag avond is er een clinic 
kunstschaatsen. Dit wordt georgani-
seerd door KVM on Ice. O.a. Domi-
nique is de enthousiaste juf die alle 
meiden en jongens verschillende tech-
nieken van het kunstrijden bijbrengt. 
Dominique schaatst zelf bij het IJs-
theater en heeft al op verschillende 
mondiale wedstrijden meegedaan. 

Nederhorst on Ice

PINGUÏN heet voortaan Snowy

Openingstijden vrij-schaatsen
wo. 12-12 13.00-21.00 uur
do. 13-12 14.30-17.00 uur
vrij. 14-12 14.30-23.00 uur
za. 15-12  10.00-23.00 uur
zo. 16-12  12.00-19.00 uur 
ma. 17-12 14.30-21.00 uur
di.  18-12 14.30-18.00 uur
wo. 19-12 13.00-21.00 uur
do. 20-12 14.30-17.00 uur
vrij. 21-12 14.30-23.00 uur

Bingo
De kinderbingo is dit jaar op vrijdagmid-
dag 14 december vanaf 17.00 uur, de ijs-
club trakteert de kinderen op een lekker 
broodje knakworst tijdens de bingo. 

Bergse winterspelen
Aansluitend de bingo; de Bergse Winter-
spelen. Welk spel op het ijs wordt er deze 
week gespeeld, doe je mee?!

Jean’s sax band
Zondagmiddag: 16-12 komt vanaf 15.00 
uur Jean’s sax band, hij wordt begeleid 
door een strak virtueel orkest  Deze vir-
tuoos op de sax speelt een zeer uitgebreid 
repertoire, van jazz tot soul, van eendags-
vliegen tot grote hits.

za. 15 december  Disco-on-Ice  
 19.00 uur

wo. 12 december 
IJshockey clinic  
19.00 uur
IJshockey clinic 

vr. 14 december  Kinderbingo  17.00 uur
 Bergse winterspelen  19.00 uur

weer spannend worden, omdat veel 
teams direct onder de koplopers staan. 

Komt u hen op donderdagavond 13 no-
vember vanaf 19.30 uur massaal aan-

weer spannend worden, omdat veel 
teams direct onder de koplopers staan. 

Komt u hen op donderdagavond 13 no-
vember vanaf 19.30 uur massaal aan-

Elke zondag familiedag!

zo. 16 december  
Schaatslessen  
10.00-12.00 uur

zo. 16 december  
Jean’s sax band
vanaf 15.00 uur

 19.00 uur

10.00-12.00 uur

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

Wij blijven altijd op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers! Aanmelden kan via info@
ijsclubnederhorst.nl

ma. 17 december  
Kunstschaats clinic  19.00 uur

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

seizoen
2018/2019

 19.00

do. 13 december 
Curling  19.00 uur
do.
Curling
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Kerst

NEDERHORST DEN BERG - 
Evenals in voorgaande jaren 
wordt u door de samenwer-
kende koren en de samenwer-
kende kerken van Nederhorst 
den Berg uitgenodigd voor de 
Kerstsamenzang op zondag 16 
december om 19.30 uur in de 
OLV Hemelvaartkerk aan de 
Dammerweg.

Het is inmiddels een traditie 
van jaren; op een zondagavond 
voor Kerstmis samen uit volle 
borst de kerstliederen te zingen 
in de grootste kerk van Neder-
horst den Berg, de katholie-
ke kerk aan de Dammerweg. 
Ondersteund door de stevige 
stemmen van het Maria-Mar-
tinuskoor van de KAN- paro-

chie, de Willibrordcantorij van 
de Protestantse Gemeente en 
het Gemengd Koor Wijdeme-
ren.
Evenals voorgaande jaren staan 
de koren onder leiding van di-
rigent Rob van Surksum, diri-
gent van het Gemengd Koor 
Wijdemeren. Er wordt natuur-
lijk nog meer muziek gemaakt; 

dit jaar door Hugo de Graaff en 
zijn dochter Nicolien. Het be-
looft een warme en inspireren-
de avond te worden die u niet 
mag missen.

Gemis
Het is ook een avond waarop 
we het gemis van muziekver-
eniging Crescendo nadruk-

Geen kerstfeest zonder samenzang kelijk voelen. Wat werden we 
toch altijd fijn begeleid door de 
blazers en (vorig jaar voor het 
eerst en het laatst) de slagwer-
kers van Crescendo. Een steeds 
verder teruglopend ledental en 
geen aanwas van nieuwe, jonge 
leden noodzaakte de vereni-
ging te stoppen. Heel jammer!
Komt allen en doe mee!

Het kerstverhaal beschrijft de geboorte van Jezus 
in een stal in Bethlehem. In gedachten maken 
we er altijd iets prachtigs van.  Jezus, een kleine 
baby, slapend in stro in een voerbak. Zijn moe-
der Maria raakt niet uitgekeken op dit wonder 
en ook Jozef is er stil van. De os en de ezel staan 
rustig toe te kijken. En even later, schaapherders 
komen een kijkje nemen naar het baby’tje dat in 
hun stal geboren is. En nog weer  later, exotische 
mannen, met geurende cadeaus, de wijzen uit het 
oosten. Buiten is het donker, het is lekker warm 
in de stal,  en ook een soort van stilte in verwon-
dering. Is het zo geweest? We weten het niet. 
Eigenlijk zijn dat van die momenten dat je ook 
even in de hoek van de stal wilt staan om te zien 
hoe het is geweest, dat kan natuurlijk niet. Of 
toch wel? Op een bepaalde manier kun je er toch 
bij zijn, ook vandaag. Namelijk als het buiten 
donker of koud is, je het verhaal van Jezus leest, 
je oude bekende kerstliederen zingt, luistert naar 
mooie muziek, elkaar mooie kerstdagen wenst 
met warme choco en glühwein. In de kerk vieren 
we kerst, komen we als het ware rond die kribbe 
van Jezus staan als herders of wijzen uit het 
oosten, of zomaar in de hoek van de stal. Jezus 
is niet een verhaal van lang geleden, maar ook 
van vandaag. Zijn leven, zijn geboorte heeft nog 
steeds betekenis, het warme licht in die stal kan 
ons ook vandaag goed doen. Kom dat vieren in 
de Stalpaertkerk! Welkom! Op 24 december om 
22.00 en op 25 december om 10.00.

PKN Nieuws december

Hervormde gemeente ’s-Graveland
Noordereinde 14
www.hervormdegemeentesgraveland.nl
Stalpaertstichting: www.danielstalpaert.nl
kerkdienst: elke zondag om 10 uur;
dominee: Geert van Meijeren
dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl
035-6560598

KORTENHOEF- ‘Komt allen te-
zamen’ bekende woorden van 
Gezang 138 waarmee de Her-
vormde Gemeente van Kor-
tenhoef u uitnodigt om op za-
terdagavond 22 december de 
kerstzangdienst te bezoeken. 

Naast dit vertrouwde vers is er 
volop samenzang met andere 
traditionele kerstliederen, zo-
als Stille Nacht Heilige Nacht, 

Hoor de engelen zingen de eer, 
Midden in de winternacht en 
uiteraard het Ere zij God. Tij-
dens de zangdienst verzorgt 
Gert-Jan Bruggeman het or-
gelspel, omlijst door mooie 
trompetklanken van Henk Li-
beria. Ds. J. de Goei leest voor 
uit het kerstevangelie, zodat 
we samen in woord en muziek 
de geboorte van de Here Jezus 
kunnen gedenken. Dus houdt 

u van zingen? Kom dan op 22 
december naar de Hervormde 
kerk aan de Kortenhoefsedijk 
168. Aanvang 20.00, de kerk is 
open vanaf 19.30 uur. Na af-
loop bent u van harte welkom 
voor een kopje koffie of thee in 
de Blokhut achter de kerk.

Kerstzangdienst Kortenhoef
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.

Het Weekblad Wijdemeren
van woensdag 26 december 

komt te vervallen.

Het Weekblad Wijdemeren
van woensdag 26 december 

komt te vervallen.

Het Weekblad Wijdemeren
van woensdag 26 december 

komt te vervallen.

De eerste uitgave van 2019 zal
verschijnen op

donderdag 3 januari 2019.

De eerste uitgave van 2019 zal
verschijnen op

donderdag 3 januari 2019.
WEEKBLAD

WIJDEMEREN.NL
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Madelijn
Zes honden en

een geit

Madelijn de With is dierenarts in Kortenhoef en 
Loosdrecht. Ze is getrouwd met Marc en heeft 
een zoon die Sjef heet. Natuurlijk zou haar 
huishouden niet compleet zijn zonder behaar-
de vrienden. Hond Jagger, kat Madammeke 
en konijnen Antonio en Schnitzel horen er dan 
ook helemaal bij. Ze eet eitjes van haar eigen 
kipjes, wordt ‘s ochtends gewekt door haar 
eigen haan en rijdt in haar vakanties graag te 
paard door de natuur…

Iedereen die mij een beetje kent, weet dat er één 
ding is waar ik ontzettend blij van word. Altijd. 
Nog steeds. En dat is paardrijden. Toen ik ze-
ven was mee begonnen. Niets rondjes in een 
veilige manegebak. Gelijk op een pony mee ‘t 
bos in. Zo heb ik ‘t geleerd. Wedstrijdjes rengal-
op, hindernissen bouwen, zonder en met zadel, 
op dameszadel zelfs, ondersteboven, achterste-
voren op je paard. En já, je viel er wel eens af. 
En soms hard ook. Maar dat hoorde erbij. Van 
dressuur houd ik nog steeds niet. Saai vind ik 
dat. Van die rondjes op zo’n paard in de krul. 

Maar ieder zijn 
ding natuurlijk. 
Ik rij gewoon liever in de vrije natuur. Lange 
tochten. In Nederland of elders. 

Zo reed ik onlangs in Andalucía. De bergen in. 
Omhoog en omlaag over moeilijk terrein. Ge-
woon in stap. Met de teugels los in één hand. 
Als een cow girl. Ik, op een klein zwart paard 
als hekkensluiter achteraan, mijn vriendin op 
een groot wit paard in ‘t midden en onze gids 
op een gespikkeld paard voorop met zijn zes 
honden en zijn geit dartelend om hem heen. 
Want die wilden persé met ons mee. Ik weet 
niet wat de gemiddelde dressuurruiter van 
onze optocht zou vinden? Zooitje ongeregeld? 
In ieder geval van alles waarschijnlijk. Maar 
saai? Dát denk ik zeker weten niet! 

Madelijn de With; madelijn.wiewatwaar@gmail.
com. Volg mij op FaceBook: MadelijnsSchrijfsels

‘s- GRAVELAND- Op 26 de-
cember wordt voor de 43e keer 
de Kerstloop van S.V. ’s-Grave-
land gehouden. 
Begonnen als een trimwedstrijd 
voor eigen leden in de bossen 
bij het veld aan de Leeuwen-
laan, is de Kerstloop gegroeid 
naar hardloopevenement met 
bijna 500 deelnemers. De loop 
staat niet voor niets op de Top 
Tien kalender van Gooi en 
Vechtstreek en heeft inmiddels 
een reputatie opgebouwd als 
prima intermezzo tijdens de 
feestdagen. Om 10:30 start de 
loop over ruim 7,5 kilometer. 

Voor de kinderen tot 12 jaar is 
een aparte loopwedstrijd over 
2 km. Voorinschrijven is niet 
mogelijk, maar op de site van 
S.V. ’s-Graveland kunnen deel-
nemers wel alvast het inschrijf-
formulier invullen, printen 
en dan op 26 december mee-
nemen samen met de € 5,00 
inschrijfgeld. Voor de Kinder-
loop bedraagt het inschrijfgeld 
€ 2,00. Daarvoor ontvangen de 
deelnemers na afloop behalve 
de traditionele sinaasappels en 
drinken ook een bijzonder her-
innering. Inschrijven is moge-
lijk vanaf 9:30 uur.

43e editie Kerstloop 
S.V. ’s-Graveland

SeniorWeb voor hulp met 
computers e.a.

We leven in een digitale we-
reld. Zonder computer, pc, 
laptop, tablet of mobiel kun je 
haast niet meer. Steeds vaker 
doen overheidsinstellingen, 
banken en andere instellin-
gen een beroep op uw digitale 
vaardigheden. Eleanor Pascoe, 
Greet Voorneveld, Rob Banis en 
Peter Sneijers van SeniorWeb 
staan twee keer per maand tot 
uw beschikking in Bibliotheek 
Gooi en meer in Loosdrecht. 

Eleanor is de woordvoerder van 
het viertal. Ze is aangesloten bij 
het landelijke SeniorWeb dat 

150.000 leden telt, ze is ook ac-
tief in Hilversum. “Wij willen 
graag de digitale vaardigheden 
van ouderen bevorderen, ieder-
een boven de 55 is onze officiële 
doelgroep. Tot onze bezoekers 
horen zelfs drie 90-jarigen.” Of 
je nu wilt of niet, je kunt niet 
meer heen om de opkomst van 
de informatietechnologie. Vaak 
gaan overheden er simpel van-
uit dat je even kunt reageren 
op een website of dat je even 
een mailtje opstuurt. Of dat 
je even een brief scant of een 
document uploadt. Voor veel 
mensen is dat helemaal niet zo 

eenvoudig en dat geldt niet al-
leen voor ouderen. Gek worden 
sommigen ervan!
Eleanor: “We krijgen hier van 
alles. Vastlopers op de pc of ta-
blet, het opschonen van email, 
het opslaan van documenten 
of foto’s of het kwijt zijn van 
wachtwoorden. Het is een heel 
gevarieerd beeld.” Het allerbe-
langrijkste is dat deze vrijwil-
ligers de tijd nemen voor een 
probleem. Het is niet alleen 
voordoen hoe je iets kunt op-
lossen, maar Greet, Eleanor, 
Peter en Rob zetten de bezoe-
kers ook zelf aan het werk. “Je 

geeft ze een hengel om zelf te 
kunnen werken”, voegt Eleanor 
eraan toe. “Soms moeten we 
iets wel acht keer herhalen. Dat 
maakt niet uit, het is maatwerk 
en we hebben geduld.” 

Veiligheid en nalatenschap
Er zijn twee onderwerpen waar 
SeniorWeb speciale aandacht 
aan wil geven. Dat is de veilig-
heid op de computer. Je wordt 
soms belaagd door phishing 
mails en valse websites. Wees 
voorzichtig met je wachtwoor-
den, is een stelregel waar je 
ook mee geholpen kunt wor-
den. Daarop aansluitend is de 
digitale erfenis van belang. Nu 
komt er een generatie die ge-
gevens digitaal heeft opgesla-
gen. Waar vinden je naasten je 
wachtwoorden en andere gege-
vens?  
Het is de wens van Eleanor 
c.s. in de toekomst individuele 
les op maat  te geven. Daarom 
hopen ze dat meer vrijwilligers 
zich aanmelden om individu-
ele bezoekers te helpen. Dan 
kunnen ze meer tijd vrij maken 
voor een structurele opzet in 
Wijdemeren. 
Voorts bent u elke eerste en 
derde woensdagochtend van 
de maand welkom tussen 10 
en 12 uur bij SeniorWeb. Op 
het adres: Bibliotheek Gooi en 
meer, Tjalk 41; tel: 035- 582 
5488. Email: seniorweb.biblio-
theek@gmail.com.

Foto: Greet, Peter, Rob en Eleanor 
helpen een cliënt 

NEDERHORST DEN BERG- Geen 
oudejaarsdag zonder oliebol-
len. Dus gaat ook dit jaar de 
bakploeg van de Protestant-
se Gemeente Nederhorst den 
Berg weer hard aan het werk 

Oliebollentraditie
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 bel-
letje naar 02945-254515 of 28, 
29 en 31 december ook naar 
06-17220906. Smullen maar 
……...

City of Wesopa: do 13-12; 
film: Todos lo saben; za. 15-2: 
Korenfestival 2018; aanvang: 

15.00 uur. vrij entree; zo. 
16-12: Wesopa Live Muziek-
podium; aanvang 14.00 uur. 
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.

Cultureel Centrum Nederhorst 
den Berg nieuwe cursussen, 
lezingen, workshops: www.

bergsecultuur.nl

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

deappelboom.nl.

Elke 1e woensdag v.d. maand 
van 14-16 uur: Repaircafé 

Wijdemeren. In ‘t Achterom te 
K’hoef.

Kort nieuws
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Ondernemers

Madame Henriëtte maakt de
lekkerste patés

LOOSDRECHT - Twee Loos-
drechtse koren komen ‘teza-
men’. 2017: het kerstconcert 
van Fun4All in Kortenhoef, 
weet u het nog? Het was een 
hartverwarmende en vrolijke 
avond. Ook dit jaar verzorgt 
Fun4All weer een kerstcon-
cert, maar nu in de Sijpekerk 
in Loosdrecht. Een unieke gele-
genheid, want het betreft een 
samenwerking tussen twee 
Loosdrechtse koren: Fun4All en 
Snowe.

De twee koren hebben al wel eer-
der op eenzelfde locatie gezongen 
(tijdens het Korenfestival van 2017 

in de feesttent) maar nog niet eer-
der samen een concert verzorgd. 
‘Het werd hoog tijd’, vindt diri-
gent Pieter van den Dolder van 
Fun4All. ‘Onze koren zijn heel 
verschillend en vullen elkaar mooi 
aan, zeker voor wat betreft het 
kerstrepertoire. Het leek me daar-
om een mooi idee om de twee ko-
ren samen te brengen - in het ka-
der van de kerstgedachte’. Tijdens 
het concert zingen beide koren een 
aantal stukken afzonderlijk, maar 
ook een aantal samen. Een combo 
verzorgt de muzikale omlijsting. Er 
staan een aantal traditionele stuk-
ken op het programma, maar het 
grootste deel bestaat uit moderne, 

internationale kerstnummers die u 
zeker kent. 

Beide koren hebben intussen een 
vast publiek met enthousiaste lief-
hebbers opgebouwd, dus naar ver-
wachting wordt het een gezellige 
kerstdrukte in de Sijpekerk. Wacht 
daarom niet te lang met bestellen. 
Kaarten kosten € 10,-  en zijn te 
koop via de website van Fun4All: 
www.fun4all.nu. Aanvang 20:15 
uur, Nieuw Loosdrechtsedijk 171.

Jingle all the Way with Fun4all en 
Snowe

Door: Joke Callenbach

NEDERHORST DEN BERG-  In 
de nieuwe hal ‘Worst en Meer’ 
van slager Han Janmaat in de 
Horstermeer is Esther Janmaat 
druk in de weer met het voor-
bereiden van haar patés voor 
de Kerstworkshop. Op donder-
dag 20 december bent u van 
harte welkom om mee te doen. 

Esther is de vrouw van Han 
Janmaat van de gelijknami-
ge slagerij in de Hilversumse 
Meent. Het echtpaar heeft drie 
zoons: Jelle, Sil en Ties. Hun 

namen zijn vereeuwigd in de 
JST-kruiden die een onmisbaar 
ingrediënt vormen voor de be-
kende Kampioenspaardenwor-
sten.   
Is Han dag en nacht bezig met 
de worsten, Esther heeft een 
passie voor paté. Ze begon 
daarmee in haar keukentje 
thuis. Sinds kort maakte ze pa-
tés in een professionele keuken. 
Als Madame Henriëtte bedenkt 
ze regelmatig nieuwe patés. Die 
laat ze proeven door het trio 
JST en uiteraard door fijnproe-
ver Han. Als de duimen om-
hoog gaan, dan wordt er weer 
een nieuwe Madame Henri-

ette- patévariant in de winkel 
gepromoot. Er is zoveel vraag 
dat Esther besloot workshops 
‘Paté’ op te zetten. Ook maakt 
ze stamppotten en sauzen die 
verkocht worden in de Hilver-
sumse Meent.
Han Janmaat heeft recent weer 
zijn zoveelste NK- Paarden-
worst gewonnen, het kan haast 
niet anders of de Henriëtte Paté 
is volgend jaar de grote win-
naar. 
Aanmelden via Esther in de 
winkel of op: janma194@pla-
net.nl

Door: Petra Noordanus

De gezellige decembermaand 
is aangebroken, Sinterklaas en 
zijn Pietermannen zijn net uit-
gezwaaid en wij verwelkomen 
de Kerstman met elfen en ren-
dieren. December is gezellig, 
maar zorgt bij velen ook voor 
stress. Wat moeten wij eten, 
hoe maken wij het huis gezellig 
en meer van dat soort vragen. 
Het KP kan helpen met leuke 
workshops op culinair en crea-
tief gebied. Overigens, je hoeft 
helemaal niets met Kerst te 
hebben om een workshop bij 
het KP te volgen, zelfs De vrek 
Scrooge van A Christmas Carol 
is welkom.

Nieuwsgierig? Voor de sneller 
beslisser is woensdag de 12de 
de lezing Suikervrij; de hype 
voorbij. De mogelijkheid om 
de Kerst niet alleen gezellig en 
lekker maar ook nog gezond 
door te komen. Donderdag de 
13de is er een rondleiding bij 
Royal Talens Verf waarbij je 
alles hoort over de historie, een 
kijkje in de fabriek krijgt en na 
afloop een presentje voor ieder-
een. Wij sluiten het jaar af op 
18 december met de workshop 
Kerststukjes maken. Doe mee 
en maak jouw eigen tafelstuk.

En dan is het tijd voor familie, 
lekker eten, kaarsjes, vuurwerk 
en bubbels om het jaar af te 
sluiten. Vergeet niet om goede 
voornemens te maken en maak 
er dan meteen 1 waarbij tijd 
voor leuke dingen of tijd voor 
jezelf centraal staat, want dan 
kunnen wij weer onze bijdrage 
leveren.
Hoe en wanneer kun jij jouw 
goede voornemens bij ons ver-
wezenlijken?
9 januari is de lezing Glas in 
lood zetten. De eerste avond 
krijg je uitleg over het proces, 
de geschiedenis en het beno-
digde gereedschap en de 2e 
avond ga je zelf aan de slag. De 
11de kun je kiezen: Of je gaat 
creatief aan de gang met En-
caustic art (schilderen met bij-
enwas), deze workshop is over 
2 dagen verdeeld. Of je gaat ge-
durende 6 vrijdagen je verdie-
pen in Astrologie.
Uiteraard zijn er nog veel meer 
activiteiten in januari en de rest 
van het jaar. Kom naar de web-
site (kploosdrecht.nl) en kijk 
bij de agenda!
Rest mij om jullie namens alle 
vrijwilligers van het Kursus-
projekt gezellige feestdagen te 
wensen, ik hoop op een witte 
kerst.

Het KursusProjekt 
helpt om de Kerst 
gezellig te maken

Top-2000 middag
in ‘t Wapen van An-
keveen
ANKEVEEN - Zondag 16 de-
cember draait DJ Patrick vanaf 
15.00 uur de mooiste en leuk-
ste Top-2000 nummers en ook 
uw verzoeknummers in ’t Wa-
pen van Ankeveen.

Tussendoor is er een leuke 
top- 2000 muziek quiz waarbij 
u mooie prijzen kunt winnen. 
Meld je aan met je team, mail je 
teamnaam naar  www.wapen-

vanankeveen.nl, of geef je die 
middag op bij de organisatie.

Tevens is er zaterdag 15 decem-
ber Kerst Prijsbiljarten- en kla-
verjassen, mede georganiseerd 
door BV. ’t Centrum. Kom 
langs en meld je aan, graag voor 
20.30 uur. En kom klaverjassen 
of biljarten. We beginnen om 
21.00 uur. Ook is er loterij met 
mooie prijzen.

INGEZONDEN TEKSTEN 
VÓÓR VRIJDAG 16.00 UUR 

NAAR:
REDACTIE@DUNNEBIER.NL

MAXIMAAL: 300 WRD. 
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wo. 12 dec. 14.30 u. Kerstfeest met koor Allure Wijkgebouw. Eikenlaan. Ldr.
do. 13 dec. 20.00 u. Gemeenteraad Rading 1, Loosdrecht
vr. 14 dec. 15.00 u. Kerstfeest voor allen Bergplaats, NdB. 
vr. 14 dec. 20.00 u. COM Missieconcert, piano, orgel, fagot Sijpekerk, Loosdrecht
vr. 14 dec. 20.15 u. Concert Amstelstrijkers Oude Kerkje, Kortenhoef
za. 15 dec. 16.00 u. Concert bij kaarslicht Oude Kerkje, Kortenhoef
za. 15 dec. 10.00 u. Kerstdromenvanger, Spotfabriek Bergstube, IJshal NdB. 
za. 15 dec. 12.30 u. Kerstconcert BMOL Ome Joop, Kromme Rade
za. 15 dec. 16.06 u. Kerstlichtjestocht Sijpekerk, Nw. Ldr.dijk 171
za. 15 dec. 20.30 u. Kerst klaverjassen- en biljarten Wapen van Ankeveen
zo. 16 dec. 13.00 u. Kledingbeurs Willy Kalter Soc. Cult. Centrum, NdB. 
zo. 16 dec. 14.30 u. Swinging Carribean Christmas Concert Martinuskerk, Ankeveen
zo. 16 dec. 15.00 u. Top-2000 Quiz en muziek Wapen van Ankeveen
zo. 16 dec. 15.30 u. Concert Bruckner Consort Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
zo. 16 dec. 19.30 u. Kerstsamenzang gez. kerken NdB. OLV Hemelvaart, NdB. 
di. 18 dec. 19.30 u. Kerstdamavond LDV ‘t Web, Spinnerie 15, Loenen
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. 
vr. 28 dec. 09.00 u. Verkoop oliebollen  Bergplaats, Kerkstr., NdB. 
za. 29 dec. 13.00 u. Open middag Hist. Kring (tot 16 u.) Kerklaan 89, Kortenhoef

Activiteiten agenda

Door: Saskia Luijer

Vrijdag 7 december was het 
Nationale Vrijwilligersdag, de 
dag waarop landelijk vrijwil-
ligers in het zonnetje worden 
gezet. Je kunt op verschillende 
manieren vrijwilliger zijn, maar 
het belangrijkste is altijd dat je 
‘t doet vanuit je passie.

Waar loop je warm voor? Wat 
vind je leuk om te doen? Waar 
krijg je energie van? Dat zijn 
belangrijke vragen om bij stil 
te staan als je vrijwilliger wil 
worden. Herma Kleve, die na-
mens Versa Welzijn het vrij-
willigerswerk in Wijdemeren 
coördineert, legt uit dat dat 
daar ook veel ruimte voor is. 
“Ik wil mensen uitnodigen om 
hun ideeën kenbaar te maken. 
Zodat we samen kunnen kijken 
naar wat daarbij past. Vrijwilli-
gerswerk is geen stilstaand ver-
haal, we kunnen ‘t met elkaar 
ontwikkelen en vormgeven.”

Met veel plezier
“Je moet er lol in hebben. Het 
met een stukje gevoel kunnen 
doen, zodat je er zelf ook iets 
aan hebt” vult Greetje aan. Als 
een van de vele vrijwilligers in 
Wijdemeren zet zij zich in voor 
het uitvoeren van preventieve 
huisbezoeken bij 80-jarigen. 
Een activiteit die aansluit bij 
het werk dat ze 25 jaar met veel 
plezier heeft gedaan. “Ik wilde 
dat graag op een andere manier 
voortzetten” licht ze toe. “Het 
nuttige met het aangename 
verenigen en iets voor anderen 
betekenen.” Tijdens de huisbe-
zoeken gaat Greetje met een 
checklist en informatiemap op 
pad om oudere inwoners hand-
vatten te geven om zelfstandig 
thuis te kunnen blijven wonen. 

Om hen wat extra ondersteu-
ning en zekerheid te bieden. 
Dat is dankbaar werk om te 
doen, meldt Greetje. “Het is 
heel bijzonder. De diversiteit 
van mensen met wie je in aan-
raking komt. En als je dan na 
afloop hoort: ‘Ik vond het fijn 
dat je er was’. Geweldig is dat.”

Meer mensen nodig
Via Versa Welzijn zijn er in 
onze gemeente al veel vrij-
willigers actief, maar op alle 
fronten zijn er ook nog men-
sen nodig. Mensen die voor 
de gezelligheid huisbezoeken 
doen bij inwoners die eenzaam 
zijn, die kunnen helpen bij het 
verzorgen van de administra-
tie, die chauffeur of telefonist 
willen worden bij het project 
Automaatje, die de rol van 
gastvrouw op zich nemen in 
het Wijdehuis, die de organisa-
tie van een evenement kunnen 
ondersteunen, die een nieuws-
brief willen maken, die op Fa-
cebook de marktplaatspagina 
van de Weggeefwinkel behe-
ren, die zware spullen kunnen 
sjouwen of die steunouder wil-
len zijn voor een gezin dat het 
moeilijk heeft. Er zijn zoveel 
verschillende manieren waar-
op je als vrijwilliger aan de slag 
kunt gaan. Zo nodig onder-
steund door een workshop of 
cursus in de Vrijwilligers Aca-
demie. Lijkt het je wat? Aarzel 
dan niet, maar neem contact op 
met Herma Kleve via hkleve@
versawelzijn.nl.
 
Een win-win
“Er zijn vast veel inwoners die 
wat kunnen doen, waar we met 
z’n allen wat aan hebben” be-
sluit Herma. “Maar nogmaals, 
het gaat er vooral om dat men-
sen zich aanmelden vanuit 

Vrijwilliger vanuit je passie

hun passie. Dat ze vanuit hun 
ervaring en enthousiasme iets 
willen betekenen voor hun 
omgeving. Want dan wordt het 
een win-win situatie, waarbij je 
iets doet voor een ander en er 
zelf er ook iets voor terugkrijgt. 
Dan verrijkt het je.”

Foto:
Greetje (links) en Herma

NEDERHORST DEN BERG – Het 
Willie Dasplein is gereed. Het is 
een prachtige plek voor dorps-
activiteiten. Op zaterdag 22 de-
cember bent u tussen 16.00 en 
17.30 uur welkom. 

Wilma Snel, Leny Vuurmans, 
Emile Hagen, Pier Hagen, Jaap 
Verburg, Bart Sauer en Rin van 
der Molen vormen samen een 
groep die zich heeft ingezet 
voor een fraai centraal plein. Ze 

zouden willen dat er meer crea-
tieve en gezellige evenementen 
plaatsvinden. Niet altijd groot. 
Zoals op de zaterdag voor 
Kerst. Er branden vuurkorven, 
er is glühwein en chocomel, 
er lopen schapen rond en er is 
muziek. Het koor All Directi-
ons! zal kerstliederen zingen, 
begeleid door een combo mu-
sici. U bent van harte welkom 
om elkaar te ontmoeten. 

Sfeervolle ontmoe-
ting op Willie Das-
plein

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

INGEZONDEN TEKSTEN 
VÓÓR VRIJDAG 16.00 UUR 

NAAR: REDACTIE@DUNNEBIER.NL
MAXIMAAL: 300 WRD. 
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Sport

Voetballen in Ankeveen

Eerste elftal verliest van VIOD
Met Yoeri Tol weer in de basis als 
spits had ASV ‘65 wat meer elan 
en hield men de bal wat langer in 
de ploeg. Toch werd er met een 
3-0 achterstand in het zeer winde-
rige Tienhoven gerust, aangezien 
VIOD redelijk behendige vleugel-
spitsen bezit. De goed keepende 
Fabian Blokker hield de schade 

beperkt met fraaie reddingen in 
de eerste helft. De tweede helft 
zag men een vlot combinerend 
ASV dat de tegenstander onder 
druk zette. Leuke combinaties 
werden er op de grasmat gelegd 
en met name Fabian Degekamp, 
Yoeri Tol en de jeugdige Patrick 
Van Voorst en Mathijs van ‘t Riet 

blonken hierin uit. Toen ook nog 
Yamil Loyali, die na een schorsing 
weer inzetbaar was, in de aanval 
werd ingebracht, werd het spel 
van de Ankeveners nog beter 
en had men met name voorin 
meer stootkracht. Toch werd het 
via een counter van VIOD toch 
nog 4-0. Kort daarna was het de 

Voetballen in Nederhorst  
Super Sunday levert vier punten op

Door: Dick Blom, Ad van Benschop, Marc Degekamp

hardwerkende Luuk Hilhorst 
die de 1-4 binnenschoot. In de 
64ste minuut scoorde Yoeri Tol 
fraai uit de draai de 4-2. Yoeri Tol 
speelde zich na een rush aan de 
linkerflank knap vrij en liet een 
prima voorzet op de inkomen-
de Luuk Hilhorst los, die net een 
teenlengte tekort kwam om de 
4-3 te maken. VIOD wankelde 
even, maar bleef dreigend in de 
counter en de snelle rechterspits 
tikte bekwaam de 5-2 binnen. 
Daarmee was de wedstrijd uiter-

aard gespeeld. Met een Yoeri Tol, 
Yoeri Steenvoorden, Fabian Blok-
ker, Fabian Degekamp, Yamil Lo-
yali en Rowan Kloosterman ( was 
nog geblesseerd) als routiniers en 
het jeugdige elan daarom heen, 
hetgeen zich aan het ontwikke-
len is, kan het niet anders dat de 
punten straks binnengehaald zul-
len worden. En een optimistische 
voorzitter rekent er zelfs op dat 
straks de onderste plaats overge-
daan wordt aan anderen.

WEEKBLAD

WIJDEMEREN.NL

Op de gezellige Super Sunday, 
beginnend met een ontbijt of 
lunch voor ieder team en mo-
gelijk gemaakt door diverse 
sponsoren, werden er door de 
afgelasting van het derde en 
vierde maar 4 punten binnen 
gehaald. Nederhorst -2 pakte 
een belangrijke 2-1 overwin-
ning op een van de topploe-
gen Hooglanderveen en Ne-

derhorst- 1 wist vlak voor tijd 
verdiend met 2-2 een punt te 
pakken op VVZA. 

Nederhorst in laatste minuut 
gelijk 
De 2-2 eindscore tegen VVZA 
was zeker gezien de kansen 
verhouding verdiend te noe-
men. Toch moesten de Bergse 
supporters tot de 90e minuut 

wachten op de gelijkmaker. 
Levi Matsari kopte tot vreug-
de van iedereen van afstand 
en met een boog de voorzet 
van Job van Wijk binnen. De 
wedstrijd onder leiding van 
de vrouwelijke scheidsrechter 
Marijke Steur was zeker niet 
hoogstaand, maar met name 
na de rust had Nederhorst het 
betere van het spel en kreeg het 

ook over de hele wedstrijd ge-
zien de beste kansen. Zo schoot 
Job snoeihard op de lat en had 
Luuk van Huisstede op slag van 
rust alleen voor de doelman 
de inmiddels opgelopen ach-
terstand weg moeten poetsen. 
Het werd Luuk die fraai en 
hoog opspringend een voorzet 
binnen kopte en zo voor de 1-1 
zorgde. Even leek het erop en 
erover, maar onverwacht toch 
weer de voorsprong voor de 
gasten. Nederhorst wisselde 
aanvallend en ging alles of niets 

spelen met als verdiend resul-
taat de late treffer van Levi.
Jeugd onder 13
De JO13-1 speelden een leuke 
en spannende wedstrijd tegen 
koploper De Vecht JO13-1. Ze-
ker voor rust waren de ploegen 
gelijkwaardig. Na een 1-1 rust-
stand pakten 10 minuten voor 
tijd de gasten de volle winst. 
JO13-2 werd afgelast en de 
meisjes O13-1 verloren in- en 
tegen Spakenburg met 5-2.
Voor meer info www.vvneder-
horst.org of facebook

Voetballen in ’s-Graveland 

Wel de complimenten niet de punten
Het is niet gelukt om koploper 
Amsvorde puntverlies toe te 
brengen. Na de vroege 1-0 had 
het gedurende de hele wedstrijd 
een overwicht, maar kon dat on-
danks vele kansen niet in de sco-
re tot uiting brengen. Wat rest-
te zijn de complimenten voor 
wedstrijdinstelling en het spel. 

Senioren
Het 2e won door doelpunten 
van Erik Heijnen (3x), Lasse 
Spall, Jerrel Schouten en Chris-
tiaan van Assendelft van Wijck 
met 6-1 van Rivierwijkers. Jits 
Bakker was matchwinner bij het 
3e: 0-1 winst bij Olympia ‘25 3. 
Na de 9-1 overwinning bij PVC 

35+2 gaat 35+2 als koploper de 
winterstop in. De laatste wed-
strijd van ZA-2 2018 ging uit bij 
’t Gooi helaas met 2-1 verloren.

VRouwen
VR1 kon de gewonnen reeks 
niet voortzetten in Langbroek 
tegen SVL VR1. Na een 2-3 

voorsprong bij rust werd het 
4-4. Doelpunten van Kaylee 
Stoops (3x) en Sarah Cuiper. 
VR2 behaalde een mooi wed-
strijdpunt door het doelpunt 
van Thalya Stuijver: 1-1 tegen 
Wasmeer VR1. 

Jongens onder 12
JO12-1 won 3-14 van Victoria 
JO12-2. Het team van Peter Bui-
tendijk en Sjaak Lammertse ein-
digt de najaarscompetitie als 2e. 
Het verloor alleen de allereerste 
wedstrijd van de huidige koplo-
per AS’80. JO12-2 verloor na de 
kleine 3-4 nederlaag tegen BFC 
JO12-3 de koppositie en kijkt te-
rug op een leuke najaarcompeti-
tie. JO12-3 van Remko Kempers 

was vrij, maar won vorige week 
met 2-8 bij Sporting ’70 en staat 
op een mooie 4e plaats.

Inschrijving Voetbaldagen
De inschrijving opent vrijdag 
14 december om 19.00 uur en 
kan alleen via de site! De Voet-
baldagen worden gehouden van 
maandag 29 april tot en met 
donderdag 2 mei. 

Kampioenen
Twee jeugdteams werden af-
gelopen zaterdag kampioen: 
JO15-2 van John de Ruig en 
JO10-3 van Hans Bolt en Theo 
Andriessen. Het werd uiteraard 
gevierd met limonade en patat 
in de kantine.

ANKEVEEN - Het is een druk-
ke maand voor de biljarters. 
De laatste twee speelronden 
van de Tien van Rood compe-
titie worden gespeeld en tus-
sendoor is er op zaterdag 15 
december Prijsbiljarten. Mis-
schien dat dat de reden was 
dat de laatste reguliere ronde 
Tien van Rood niet drukbe-
zocht werd. 
Slechts 10 biljarters hadden 
zich bij waard Stefan van Hou-
ten met de € 1,00 deelnemers-
geld gemeld. Van de vier eerste 
rondepartijen was die tussen 
Peter Janssen en Oscar Schou-
ten binnen no-time gespeeld. 
Driebandspecialist Peter wist 
wel raad met de ballen en tikte 
Oscar snel uit het spel. Langer 
duurde de strijd tussen Robur 
Schouten en Marc Degekamp. 
Robur die meer caramboles 
moest maken dan Marc fi-
nishte met twee caramboles 

net iets eerder. De latere fina-
listen Jos van de Berg en Rob 
van der Helm wonnen van res-
pectievelijk Dick Bouwman en 
Bert Grootjans. Als vijfde spe-
ler meldde Stefan van Houten 
zich in de tweede ronde. Hij 
won van winnaar november 
Joost Botterman. Na de scher-
mutselingen in de tweede ron-
de en halve finale legde Peter 
Janssen beslag op de derde 
plaats voor Robur, die vierde 
werd. De finale werd dus ge-
speeld door Rob en Jos, die 
elkaar al vaker in de eindstrijd 
troffen. Ditmaal won Rob die 
na zijn tweede plaats van vori-
ge maand zich dus nadrukke-
lijk mengt in de strijd om de 
titel van 2018. Daarin is alles 
nog open; zeker met de laatste 
avond op donderdag 27 de-
cember in het verschiet. Dan 
wordt er gestreden om dubbe-
le punten.

Rob van der Helm mengt zich 
in titelstrijd Tien van Rood

De Energiecoöperatie is op 
zoek naar bewoners die ener-
giecoach willen worden. Men-
sen die minimaal twee uur per 
week (vrijwillig) beschikbaar 
zijn voor een of meer van de 
volgende activiteiten: 

Informatiepunt in je eigen dorp: 
mensen wegwijs maken in de 
veelheid van informatie over 
energiebesparende maatrege-
len; Energiecoachgesprekken: 
samen met de bewoner thuis 
kijken naar de energiestaat van 
het huis en de concrete moge-
lijkheden voor energiebespa-
ring; EnergieThuisbijeenkom-
sten: met bewoners in groepen 
energiebesparingsplannen 
bespreken en leren om offer-
tes aan te vragen, te beoorde-

len en de uitvoering concreet 
te maken; Straatgesprekken: 
ondersteunen van bewoners 
die krachten willen bundelen 
samen met hun buren of de 
buurt; Energielessen op school
U krijgt praktijkgerichte trai-
ning die inzicht geeft in ener-
giebesparende maatregelen, de 
effecten daarvan, de wensen 
van bewoners en de praktische 
toepasbaarheid. U maakt deel 
uit van een groeiend team van 
energiecoaches dat het onder-
steunen van bewoners in de 
energietransitie een uitdaging 
vindt en de rol van energie-
coach steeds verder ontwikkelt. 
Bent u een betrokken bewoner, 
een ervaringsdeskundige of 
vrijwillige professional en wilt 
u zich minimaal twee uur per 

week (vrijwillig) inzetten als 
energiecoach? Dan nodigen we 
u van harte uit om mee te doen.  
Ook zijn wij dringend op zoek 
naar een boekhouder die met 
Twinfield werkt. Bent u geïn-
teresseerd in de financiële ad-
ministratie van de Energieco-
operatie en de financiering van 
collectieve opwekkingsprojec-
ten. En wilt u een paar uur per 
week werken voor de Energie-
coöperatie? Dan gaan wij graag 
met u in gesprek. 
Zie de website voor nadere 
informatie https://energie-
cooperatiewijdemeren.nl. U 
kunt ook contact opnemen 
met Anne-Marie Poorthuis 
(06-12395394) of mailen naar 
contact@energiecooperatiewij-
demeren.nl

Energiecoach iets voor u? 
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Wijdemeren in Beeld De ‘s- Gravelandse Herma Steur (92), Neerlands oudste grafisch kun-
stenaar, exposeert nog tot eind december in het Grafisch Atelier. 

Nieuws Club 4711
 
Uitslag + stand herfsttoernooi 
biljarten
Maandag 3 dec.: Mw. T. Bos – 
B. Worp 2-0, Mw. D. Giavarra 
– J. van Greuningen 0-2, M. 
Zieleman – W. Clements 0-2
Stand aan kop: Mw. T. Bos 
9-31, B. Worp 9-26, W. Cle-
ments 9-22
Uitslag + stand onderlinge 
competitie BV Overmeer
Donderdag 6 dec.: M. v.d. Vel-
den – T. Otten 3-0, P. van ‘t 
Klooster – J. Kloosterman 2-0, 
W. Clements – M. Verlaan 2-0, 
T. Otten – H. Stalenhoef 3-0
Stand aan kop: M. v.d. Velden 
10-17, P. van ‘t Klooster 9-16, 
W. Lam 8-14
Uitslag 4711-maandtoernooi 
koppelklaverjassen
Zaterdag 8 dec.: (bovenste 3 
plaatsen, 24 deelnemers): 1. 
Dhr. H. v.d. Berg & Dhr. J. van 
Wijnen (5108 pt.), 2. Mw. E. 
Reniers & Dhr. M. Zieleman 
(5023 pt.), 3. Dhr. P. Kulsdom 
& Dhr. R. Spoor (4975 pt.)
Eerstvolgende maandtoernooi 
koppelklaverjassen: zaterdag 
12 jan. 2019 (locatie Café Die2, 
aanvang 16.00 uur)
Programma
Donderdag 13 dec. 20.00 uur: 
BV Overmeer – BV De Poe-
del, vrijdag 14 dec. 20.00 uur: 
BV Geinburgia – Biljartclub 
4711
OpeningstijdenClubhuis + bar 
open op vrijdag van 14.30 tot 
20.30 uur (ook niet-leden)
Adres: Overmeerseweg 5a te 
Nederhorst den Berg
Telefoon: 06.20.40.80.58

ANKEVEEN – Wie een exem-
plaar wil bemachtigen van het 
circa 500 pagina’s dikke en rijk 
geïllustreerde boek ‘Schoolle-
ven in Ankeveen’ kan daarop 
alvast intekenen. De eerste ge-
legenheid daarvoor is de Licht-
jesmarkt vrijdag 21 december 
(18.00-21.00 uur) op het par-
keerterrein naast de Martinus-
kerk. 
Het boek ‘Schoolleven in An-
keveen’ verschijnt lente vol-
gend jaar in een gelimiteerde 

oplage. Het omvat honderden 
schoolfoto’s vanaf het eind van 
de negentiende eeuw tot heden. 
Bovendien schetst het boek de 
geschiedenis van het onderwijs 
op de dorpsschooltjes sinds de 
Middeleeuwen.
De initiatiefnemers geven op 
de Lichtjesmarkt tekst en uit-
leg. Zij laten foto’s zien die 
in dit waardevolle document 
verschijnen. Ook tonen zij 
fragmenten van de verhalen 
in het boek. Er is een dummy 

beschikbaar die inzicht biedt in 
de wijze van vormgegeven. De 
verwachte verkoopprijs is circa 
35 euro. Ankeveners en zij die 
op het dorp gewoond hebben, 
zullen verbaasd staan over het 
kloeke boek. Daarin treffen zij 
de koppies aan van zo’n twee-
duizend schoolkinderen. Het 
zijn hun kinderen, kleinkin-
deren, ouders, grootouders en 
overgrootouders. De redactie 
heeft er alles aan gedaan om 
oude klassenfoto’s te achterha-

len.
‘Het schoolleven in Anke-
veen’ is gebaseerd op tal van 
historische studies en docu-
menten, onderzoeksverslagen 
en impressies nagelaten door 
dorpshistoricus Jan Veenman 
(aan wie het boek wordt op-
gedragen), artikelen in histori-
sche tijdschriften en interviews 
waarin vijftig Ankeveners her-
inneringen ophaalden aan hun 
eigen schooljaren.
Dat leidt tot spannende, ont-
roerende en onthullende ver-
halen over ons dierbare dorp. 
Het huidige gebouw van Jo-
seph Lokinschool blijkt een 
cruciale rol te hebben gespeeld 
in het gewapende verzet tegen 
de bezetter. Meester Fennis ge-
bruikte de school letterlijk als 
dekmantel.
De redactie hoopt dat dit boek 
een bijdrage levert aan de al-
gemene kennis over het dorp, 
ook voor huidige en toekomsti-
ge generaties. Een pleidooi om 
de dorpscultuur te behouden 
en de gemeenschapszin te ver-
sterken. 
Bestellen:
https://kwamedia.nl/ankeveen.

Een klas uit 2009/2010 van de 
Lokinschool

Intekenen op boek ‘Schoolleven in Ankeveen’




