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Geen seniorenwoningen op
Ankeveensepad
NEDERHORST DEN BERG- Er komen definitief geen 12 seniorenwoningen op het Ankeveensepad
op het bekende Schapenweitje.
De Stichting Natuurbehoud Ankeveensepad kocht onlangs het
perceel van de vorige eigenaar,
het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.
De middelen voor de aankoop
komen uit giften van natuurliefhebbers. Een woordvoerder van
de stichting stelt: “De Stichting
Natuurbehoud Ankeveensepad
maakte zich sterk voor het behoud van de natuur aan het Ankeveensepad. Het schapenweitje
vormt een bijzondere toegang
naar rust en natuur, recht vanuit de kern van het dorp. Vele
mensen genieten daar dagelijks
van. Dit zou door bebouwing
onomkeerbaar en onherstelbaar
worden aangetast. We zijn blij dat
we jarenlang in staat zijn geweest
de bebouwing tegen te gaan. Er
bleef echter een dreiging van bebouwing. Met de verwerving van
de grond is aan die dreiging een
einde gekomen. We danken alle

inwoners en organisaties die onze
strijd hebben gesteund voor hun
betrokkenheid. Het hek is inmiddels weer geplaatst, we hopen nu
dat er snel weer schapen te zien
zijn.”
Acties
De stichting voerde eerder met
het actiecomité Vrienden van
het Ankeveensepad actie om woningbouw tegen te gaan. Samen
lieten ze onder meer een enquête
uitvoeren en hielden ze een handtekeningenactie. Uit de enquête
bleek dat een overgrote meerderheid van de inwoners van Nederhorst den Berg tegen bebouwing
was. De handtekeningenactie
leidde tot duizenden handtekeningen van mensen die de natuur
aan het Ankeveensepad in stand
wilden houden.
De stichting stopt niet met actie
voeren. “Aan de andere kant van
het Ankeveensepad zijn er nog
steeds bouwplannen. Er is al veel
gezegd en geschreven over de
werkwijze van de projectontwikkelaar, die de natuur op die plek
enorme schade heeft toegebracht.

We hopen dat de gemeente er
streng op toeziet dat de projectontwikkelaar wet- en regelgeving
gaat naleven. We zullen actie blijven voeren totdat de bouwplannen binnen normale proporties
zijn teruggebracht en de natuur
en natuurbeleving aan en van het
Ankeveensepad zijn geborgd.”
Commentaren
In het coalitieakkoord 2018-2022
van Dorpsbelangen, CDA, VVD
en D66 staat het Schapenweitje op
een reserveplek. Het college focust
zich op het ontwikkelingsplan
van 175 woningen in de Hornen Kuijerpolder. Als dat niet door
zou gaan, zouden de seniorenwoningen weer van de plank worden
gehaald. Wethouder Jan-Jaap de
Kloet was verrast door de aankoop. “Ja, het stond als een soort
plan-B in het coalitieakkoord,
dat valt nu weg. Voor ons wordt
het nog dringender om andere
locaties te vinden waar voor een
derde sociale woningbouw kan
worden gerealiseerd.” De Kloet
staat niet met lege handen, meent
hij, omdat woningbouw in Ne-

derhorst- Noord uitgesloten lijkt
nu de provincie de polder heeft
bestemd als weidevogelleefgebied
. “Absoluut niet. Het is een discussiepunt of daar niet gebouwd kan
worden. Ik zal veel energie steken
in het overleg met de provincie en
andere partijen om alsnog daar
woningen te laten bouwen. Er zijn
nog tal van mogelijkheden. Denk
bijvoorbeeld aan natuurcompensatie.”
Berger Piet Ambachtsheer was
namens de ouderenbonden de
initiator van het bouwplan. Hij
heeft sinds 2003 bergen werk
verzet om in samenwerking met
woningcorporatie Gooi en Om-

streken dit plan te verwezenlijken.
“Uiteraard ben ik teleurgesteld.
De politiek heeft het laten liggen.
In de vorige periode was er een
meerderheid in de raad om het
besluit te nemen, maar wethouder Van Henten durfde niet door
te zetten. Erg jammer. Er is veel
geld en tijd geïnvesteerd, alles was
in orde. We gaan nu met Gooi en
Omstreken op zoek naar een andere locatie.”
Wel schapen, geen woningen op het
Schapenweitje

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

1-1-2
035 - 656 18 66
035 - 656 16 16
035 - 656 47 62
035 - 656 11 96
0294 - 25 12 03
0294 - 25 18 54
0900-15 15
088 - 753 17 53
088 - 130 96 00
035 - 695 35 22

Tandartsen
Tandheelkundige praktijk Kortenhoef
035 - 656 21 88
Tandartsenpraktijk Hagesteijn & Vonk
035 - 656 91 28
B. van Eynatten, Voorstraat 24
0294 - 25 34 56
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14
Tandartscentrale
0900-15 15
Apotheek
’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
035 - 533 06 07

Dierenarts:
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren)
0294-253519
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef
035 -6561074/06-22732136
Annemarie
0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek
035 - 683 03 00
Maatschappelijk:
Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg
035 - 692 63 50
Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com
Jeugd en Gezin
035 - 655 91 95
Versa Welzijn
035 - 623 11 00
Klusjesteam 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
Klimboom vestiging Kortenhoef
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland
In de Heksenketel
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool)
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum)
Gastouderbureau Gooi en Eemland

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

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

0294 - 251351
0294 - 251522
0294 - 253336
035 - 6561019
035 - 6560408
035 - 6561370
035 - 6561067

Gemeente
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht
14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek
0900-8844
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Carl Klein
carl.klein@politie.nl
Wijkagent Floor v. Riessen (N.d.B.)
floor.van.riessen@politie.nl
Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg
Speeltuin ”de Eekhoorn”

035 - 6560066
0294 - 252928
06 - 11238777

RK Kerk Wijdemeren
w H. Antonius
Wo. 9 jan: 09.30 uur: euch;
J. Dresmé.
Zo. 13 jan: 09.30 uur: euch;
J. Dresmé.
w St. Martinus
Wo. 9 jan: 19.00 uur: w&vc;
W. Balk.
Zo. 13 jan: 09.30 uur: w&vc;
W. Vlooswijk.
w OLV Hemelvaart
Do. 10 jan: 09.30 uur: w&vc;
J. Dresmé.
Za. 12 jan: 19.00 uur: euch;
J. Dresmé.

PKN Gemeenten

w Willibrordkerk
Zo.13 jan: 10.00 uur:
Ds. J. Bodisco Masink.
w De Graankorrel
Geen opgave ontvangen
w Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 13 jan: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.
w Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 13 jan: 9.30 uur:
Ds. A.P.D. Zijlstra.
w Oec. Streekgemeente
Zo. 13 jan: 11.15 uur:
Dienst met Jan Greven.

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.
Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan
de Utrechtseweg 110-B te Weesp
Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

Streek Gemeenten

w Evangelische Gemeente
Fijnvandraatlaan 2 Weesp
Zo. 13 jan: 10.00 uur:
Geen opgave ontvangen.

WEEKBLAD
WIJDEMEREN.NL

CDA Stamppottenbuffet
Het CDA nodigt u van harte uit
voor het traditionele stamppottenbuffet op zaterdag 19 januari
vanaf 17.00 uur in de kassen van
Kwekerij Ome Joop, Kromme
Rade 6 te Kortenhoef. Tevens wil
de afdeling van de gelegenheid gebruik maken om te starten met de
CDA-campagne voor de Provinciale Staten- en Waterschapsver-

kiezingen die volgen op 20 maart.
Iedereen wordt uitgenodigd, ook
niet-leden, introducés, kinderen
en kleinkinderen. Wel even aanmelden voor 17-01: secretaris@
wijdemeren.cda.nl of telefonisch:
06 – 50 22 31 99.

Grafstenen en ecotoiletten
• Wijdemeren is de 2e gemeente in het land die oude grafstenen zal laten hergebruiken. Als
de grafrechten op de gemeentelijke begraafplaatsen zijn
verlopen, dan worden de oude
stenen vaak niet meer opgeëist
door nabestaanden. Vervolgens
worden die monumenten na
een bepaalde tijd verpulverd.
Dat is zonde van het fraaie
natuursteen. Vanaf nu neemt
Wijdemeren de stichting Circle
Stone in de arm die ervoor zorg

zal dragen dat de natuurstenen opnieuw kunnen worden
gebruikt. Het gaat om 30 à 35
grafstenen per jaar. Voor wethouder Joost Boermans is dit
een bijdrage aan de duurzaamheid. De meeste stenen komen
via lange transporten uit India
en China, hetgeen een aanslag
is op de brandstof e.d. Hergebruik is milieuvriendelijk.
• Dat geldt ook voor ecotoiletten. Na 2 jaar gedoe worden er

nu twee eco-toiletten geplaatst
bij het Zuwe- strandje. Althans
als de commissie Maatschappelijke Zaken akkoord gaat, want
wethouder Boermans wil een
spoedprocedure vóór de gemeenteraad van 31 januari. De
levertijd is namelijk 8 weken.
Het gaat om de beste variant
binnen het budget van 25.000
euro. Ook komen er 25 iepen
voor een beetje schaduw op het
grasstrandje aan de N201.

Weekblad Wijdemeren

Woensdag 9 januari 2019

3

Politiek

Kwartiermaker ondernemersloket van start
WIJDEMERENAfgelopen
maand is Pascal Spijkerman
gestart als de kwartiermaker
voor het Wijdemeerse ondernemersloket. Begin 2019 moet
een concrete invulling voor de
functie van het ondernemersloket vorm krijgen.
De wens om het ondernemersloket nieuw leven in te blazen
komt uit het bestuursakkoord
2018-2022. Wethouder Jan
Klink: ”Ik ben blij dat we met

het aanstellen van een kwartiermaker de eerste stappen
zetten in de richting van een
ondernemersloket. We willen
samen met onze ondernemers
in beeld brengen welke wensen
en behoeften er zijn voor de invulling van deze functie. Bent
u ondernemer? Dan horen we
graag van u!”
Gewenste invulling
Pascal Spijkerman, senior projectmanager bij Stad&Co, gaat

het plan met de ondernemers
opstellen. Spijkerman brengt
onder andere in kaart hoe de
samenwerking tussen de gemeente en het bedrijfsleven het
beste kan plaatsvinden en welke sectoren hierbij betrokken
worden, zoals agrariërs, starters, ZZP’ers, MKB’ers, de toeristisch-recreatieve sector en/
of overige sectoren. Ook wordt
onderzocht welke ambities en
prioriteiten er moeten worden
gesteld en welke taken de on-

dernemersfunctie krijgt.
Optimaal vestigingsklimaat
In de komende weken gaat
Spijkerman in gesprek met
verschillende ondernemers en
haalt ideeën op binnen de gemeente en bij andere organisaties. Hierna volgt een bijeenkomst voor alle Wijdemeerse
ondernemers. Uiteindelijk doel
is om een samenwerkingspact
te sluiten tussen gemeente en
bedrijfsleven en in de komen-

de jaren toe te werken naar een
optimaal vestigingsklimaat in
Wijdemeren.
Ondernemers die ideeën hebben voor de invulling van het
ondernemersloket
kunnen
contact zoeken met de heer
Spijkerman via het emailadres
p.spijkerman@wijdemeren.nl.

Jaarwisseling rustig verlopen voor Brandweer Gooi en Vechtstreek
REGIO - De jaarwisseling is voor
de brandweer rustig verlopen
in Gooi en Vechtstreek. Tussen
31 december 18.00 uur en 1 januari 06.00 uur zijn er 36 Oud
en Nieuw-gerelateerde meldingen bij de meldkamer van
de brandweer binnengekomen. Dat is bijna een halvering
ten opzichte van het aantal
meldingen tijdens de jaarwis-

seling van 2017 naar 2018. De
brandweer rukte uit in Bussum,
Hilversum, Huizen, Kortenhoef,
Naarden en Weesp.
Regionaal ging het ook dit jaar
weer vooral om buitenbrandjes, brandende containers en
afvalverbranding. Aan het begin van oudejaarsavond werd
er in Bussum melding gedaan

van een autobrand. De brandweer was snel ter plaatse, maar
omstanders hadden de brand
inmiddels al op effectieve wijze
geblust.
Ondanks dat het voor velen een
feestelijke en gezellige jaarwisseling was, is er in Hilversum
sprake geweest van agressie tegen hulpverleners. Op de Erfgooiersstraat werd vanuit een

groep jongeren zwaar vuurwerk
naar een brandweerwagen gegooid. Gelukkig raakte hierbij
niemand gewond. De politie
was ter plaatse maar kon de
daders helaas niet achterhalen. Uiteraard heeft de politie
wel de groep jongeren hierop
aangesproken. Agressie tegen
hulpverleners kan echt niet
meer anno 2019. John van der

Zwan, commandant Brandweer
Gooi en Vechtstreek: “Het kan
niet zo zijn dat hulpverleners
worden belemmerd tijdens het
blussen van brand en tijdens het
verlenen van hulp aan mensen
in nood, ze moeten hun werk
veilig kunnen doen. Het is onbegrijpelijk dat ons die ruimte
soms niet wordt gegeven. Van
hulpverleners blijf je af!”

Esther Kaper 2e op lijst ChristenUnie Noord-Holland
WIJDEMEREN - De kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie
Noord-Holland zijn bekend.
De top drie van de lijst bestaat
uit lijstrekker Michel Klein uit
Bussum, momenteel fractievoorzitter en Statenlid. Tweede
op de lijst is Esther Kaper-Hartenberg uit Kortenhoef en op
de derde plek staat Gerjan van
den Heuvel uit Amsterdam. De
partij presenteert een kandidatenlijst van vijftig namen.
De ambitie van de partij is om
minimaal twee zetels te halen

bij de verkiezingen in maart.
Lijsttrekker Michel Klein: “Ik
denk dat het zeker mogelijk
is om minimaal twee zetels te
halen. De afgelopen Tweede
Kamer- en gemeenteraadsverkiezingen lieten een groei in
stemmen zien voor de ChristenUnie in Noord-Holland.“
Esther
Kaper-Hartenberg
(35) is geboren en getogen in
Kortenhoef. Ze stond in 2017
voor de ChristenUnie op de
kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen en in
2018 richtte ze een fractie op in
Wijdemeren. Kaper: “Tijdens

de gemeenteraadsverkiezingen
stond de, inmiddels geannuleerde, herindeling voor het
Gooi centraal. Ik merkte hoeveel impact beslissingen van de
provincie op ons als bewoners
heeft. Daarom wil ik onze kiezers, die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op de ChristenUnie hebben gestemd in de
provincie vertegenwoordigen.”
Het spanningsveld tussen natuur, landbouw en woningbouw heeft haar aandacht. Kaper: “We wonen hier omgeven
door waardevolle natuurgebieden en jongeren kunnen geen

betaalbare woning vinden. Dit
lijkt elkaar in de weg te zitten,
maar uiteindelijk moeten we
met alle betrokkenen naar oplossingen zoeken. Ik wil naar
mensen luisteren en de verbindende factor zijn.” Esther Kaper is getrouwd en heeft twee
zoons. In het dagelijks leven
werkt ze als televisiemaker bij
de KRO-NCRV in Hilversum.
Ze is campagneleider van de
ChristenUnie Noord-Holland.
Foto:

Tom Cornelissen

Workshops Werk Vinden
WIJDEMERENWorkshops
‘Werk Vinden’ bij voldoende
belangstelling ook in jouw
dorp/buurthuis.
1.Trends binnen Personeelszaken in 2018 en hoe daarop inspelen. Doel van de workshop
is om interactief ideeën over

trends te delen. Hoe val je nog
beter op met je motivatiebrief?
2. Wie ben je en wat kun je
eigenlijk? Op zoek naar jezelf
versie 2.0. Karaktertrekken,
verborgen competenties en in
werk om te zetten opgedane
ervaringen.
3. Zoekmachines versus werk-

VINDsoftware. Welke gebruik
je, welke ken je, is werk nl. zaligmakend?
4. Kansen op passend werk in
jouw regio. Workshop waarbij
d.m.v. een gezamenlijke zoekoefening
karaktertrekken,
competenties en relevante
werkervaring als input worden

gebruikt.
5. Slimmer solliciteren. In deze
workshop leer je diverse trucs
om met jouw CV op te vallen
d.m.v. vacaturesoftware.
6. Vraaggerichte Workshop.
Stel je eigen specifieke vragen na afloop van de vorige 5
Workshops.

10 euro p.p. per workshop of
50 euro voor het hele pakket.
Meld je snel aan - vol = vol bij Wim van Oudheusden van
het WerkZoekersServicePunt
WZSP van WerkInJeEigenWijk
via http://www.werkinjeeigenwijk.nl/contact-opnemen

Eerste grond Porseleinhaven overgedragen
WIJDEMEREN- Onlangs heeft
de gemeente Wijdemeren
de eerste grond in de Porseleinhaven in Oud-Loosdrecht
overgedragen aan Heijmans
Vastgoed.
Het gaat om de grond voor het

appartementengebouw met horecaruimte aan de Boegspriet.
Hiermee is een belangrijke stap
gezet op weg naar de realisatie
van een levendig dorpscentrum in Oud Loosdrecht. De
bouw van de zeven appartementen en de horecaruimte

op de begane grond gaat begin
2019 echt van start. De voorbereidingen zijn al in volle gang.
Zo is er een keerwand geplaatst
om te zorgen dat het gewicht
van de dijk niet op de fundering van het gebouw drukt. Er
zal spoedig gestart worden met

de aanleg van nutsvoorzieningen. Binnenkort worden de
hekken en keten voor de uitvoering geplaatst.

Weekblad
Wijdemeren
Ook op Facebook
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Wijdemeertjes
www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
0626252434
De Triboulet: voor al uw gouden en zilveren sieraden. Geopend van wo t/m za van 11.0016.30 uur. Middenweg 94 Ned.
den Berg. Tel. 0294-252375
Tandprothetische praktijk
Weesp Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722
LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer
wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloemstukken. 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, tuinaanleg/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 VERHUIZINGENVerhuizen, 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

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.

CURAPEDICURE&MANICURE
Kortenhoef, tel: 06-51102957
www.curapedicuremanicure.nl

LIEVE OPPAS GEZOCHT
Voor onze 3 kids van 8,5
en 4 zoeken wij een lieve
gezellige oppas voor de
Do.middag en evt.di mid
15.15 u uit school halen
tot 18.00.( spelekids,bos
wandeling, bij ons thuis)
Bent u die leuke jonge of
oude Mrs. Doubtfire en in
bezit van rijbew. & auto?
Wij horen graag van u.
Goede verdienste. Email:
Jufferouwjannie@
hotmail.com

GOED VOORNEMEN in 2019?
Verantwoord AFVALLEN en
BEWEGEN bij Vetslank in
Ankeveen ook voor FITNESS
kijk op: www.vetslank.com

Te koop/te huur garagebox
in NdB met elektriciteit
en elektrische deur. Dak
recent vernieuwd.
Tel. 06-30582168

Helmut Smits voor al uw tuinaanleg/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

VechtMeat
(H)eerlijk scharrelvlees
uit eigen dorp! bestel nu
vechtmeat.vleesbesteld.nl
Voor 14.00 uur besteld,
volgende dag in huis!
App of bel: 06 22121181

City of Wesopa: vr. 11-01:
cabaret; Oeloek: Droeftoeters;
20.30 uur; entree € 19,50; zo.
13-01 jeugd; Houtje Touwtje:
Vos en Haas 3 – Vos schept op;
14.00 uur; entree € 10,50 tot
12 jaar € 8,50 leeftijd vanaf 4
jaar; do. 17-01: film: The Sisters
Brothers; 20.00 uur entree €
8,50.
Voorverkoop bij de bibliotheek, Oudegracht 67, Weesp
of via www.wesopa.nl.
AutoMaatje brengt en haalt u
op: bel 2 dagen van tevoren
(ma-vr: 9-12 u.) 06- 302 38
257. Kost 0,30 per km.
Vrijwilligerswerk of goed idee
voor je buurt? Kijk op www.
deappelboom.nl.



Aangeboden: Huishoudelijke
Hulp: 06-49150270.



Woonruimte gezocht voor 4
mensen 3 kinderen en pa
voor oud inwoner Nederhorst
0615599946 groet Jan
Lodeweegs



Café Die 2 Vr.l.weg 42
12-1 club 4711 vanaf 16 u
Koppelklaverjassen
19-1 hartenjagen 16 u
Opgeven via 0614743277
Tot ziens in Ndb

Kort nieuws





OPEN 9.0016.00 UUR.
DONEVENTS.NL 0294237320

Elke dinsdag om 20.00 uur
klaverjassen in de sporthal
De Blijk (NdB.) Iedereen is
welkom, gewoon gezellig een
kaartje leggen.
Cultureel Centrum Nederhorst
den Berg nieuwe cursussen,
lezingen, workshops: www.
bergsecultuur.nl

Elke donderdag klaverjassen
in Kortenhoef. In ’t Achterom
(achter r.k. kerk) aan de Kerklaan. Start; 20.00 u. Bijdrage:
€2,50 (incl. 2 koppen koffie).
Biljartclub Keu 60+ zoekt versterking. Op 3 niveaus biljarten
op di.-, wo.,- en do.middag in
sporthal Eikenrode, Loosdrecht. Vr. vrij spelen. Meldt u
aan:06-24435899.
Elke 1e woensdag v.d. maand
van 14-16 uur: Repaircafé
Wijdemeren. In ‘t Achterom te
K’hoef.
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 spellenwedstrijd bridge. Inl. 0294 253103.
Behoefte aan een regelmatig
bezoekje, een wandelingetje?
Humanitas biedt ‘vriendschappelijk huisbezoek’. Mail: tgooi@
humanitas.nl of 035-6286093.

90 jaar Hollands vakmanschap!

50%

Gevraagd: leerling-slager
en winkelpersoneel, ook voor
de zaterdag, parttime winkelpersoneel, flinke jongens
voor hulp in de worstmakerij
Nieuw Walden en een flinke
hulp voor klusjes rond en om
het huis in Horstermeer
035-6918697 of
0653233112

korting
op het 2e
matras

Het jubileum matras van Avek!
7 zone pocketvering voor de ideale
ondersteuning en perfecte ventilatie!
Nu het 2e matras met 50% korting!
(1 matras = 25% korting)

ADVERTEREN:
WEEKBLAD
WIJDEMEREN.NL

BEDDEN

Rading 46a | 1231 KB Loosdrecht
Telefoon 035 582 36 68
info@linnerieannelies.nl
www.linnerieannelies.nl

Programma GooiTV
Vanaf 9 januari zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
- TV Magazine met diverse onderwerpen. - Een productie van PienTV. PienTV inspireert, schudt wakker en geeft een goed gevoel. PienTV gaat op bezoek bij de Dromendokter, deel 3. - Sjoerd Stoop
gaat in gesprek met de burgemeester van Gooise Meren, Han ter Heegde.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN (1432).
Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl
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Verkeer

Duizenden handtekeningen tegen weg over de hei
Door: Herman Stuijver
Meer dan 10.000 mensen, onder wie heel veel Loosdrechters, hebben op internet een
petitie ondertekend tegen een
weg ten zuiden van Hilversum
over de Hoorneboegse heide die de N201 moet verbinden met de A27. Op 8 januari
nam het provinciebestuur van
Utrecht een besluit over een
denkrichting. Verkeerswethouder Joost Boermans benadrukt
dat Wijdemeren niet instemt
met welke variant dan ook.
Hij was samen met zijn Hilversumse collega Wolthers aanwezig bij overleg over de plannen
voor de N201. “Bij de vier denkrichtingen heeft men berekend
wat de effecten zijn op het verkeer. Er zijn geen uitspraken
over wat het met de leefomgeving doet. Alleen al om die reden kunnen wij nergens mee instemmen. Ook Noord-Holland
heeft zich niet uitgesproken
over een weg over de hei of iets
dergelijks” stelt Boermans.
In het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en
Transport oostkant Amsterdam wordt gekeken naar een
betere doorstroming van verkeer tussen A4 (Schiphol) en
A27 (Hilversum). De N201, in

de volksmond Vreelandseweg,
loopt van Hilversum tot Zandvoort (56 km.) Het Utrechtse
deel van 16,3 km. loopt van het
aquaduct Amstelhoek tot net
voorbij Vreeland, de overige
40 km. hoort bij de provincie
Noord-Holland. Nu is deze weg
al zeer druk en gevaarlijk. Verwacht wordt dat de doorstroming de komende decennia nog
lastiger wordt met de groei van
o.a. Schiphol en de veiling van
Aalsmeer.
Na uitgebreid verkeersonderzoek door bureau Royal Haskoning DHV komt men tot vier
denkrichtingen: de weg laten
zoals hij nu is; afwaarderen naar
60 km. en vooral voor lokaal
verkeer; verbreden naar 2x2
rijbanen met 80 km. per uur en
een afslag ten zuiden van Hilversum naar de A27 en dezelfde
variant maar nu met 100 km/
uur. De onderzoekers stellen
vast dat deze laatste ‘denkrichting’ zorgt voor een forse verbetering van de verkeersafwikkeling op de N201 zowel nabij
Mijdrecht/Uithoorn als op de
Diependaalselaan in Hilversum.
Wel heeft deze maatregel ook
een aantrekkende werking.
Petitie
Loosdrechtse Anita Vonhoff
stelde een petitie op tegen het

Oproep GroenLinks

‘Geen weg over de hei,
maar hei over de weg’
REGIO- Gedeputeerde Staten
van de provincie Utrecht nemen op 8 januari 2019 een besluit over de mogelijke aanpassing van het deel van de N201
dat zich in de provincie Utrecht
bevindt. Er wordt gekozen uit
vier opties, waarbij twee opties
een verdubbeling van de N201
betekenen.
Het besluit van de provincie
Utrecht kan grote gevolgen
hebben voor de eigen inwoners,
maar ook voor de inwoners van
de provincie Noord-Holland en
de betrokken gemeenten. Over
het Noord-Hollandse deel van
de N201 wordt later een besluit
genomen. Lex van Waarden
(GroenLinks Hilversum): “Ons
standpunt is helder: geen weg
over de hei, maar hei over de
weg. Als de N201 wordt verbreed en een weg over de Hoorneboegse hei wordt aangelegd,
betekent dat een onherstelbare aantasting van de natuur

en het landschap. Daarnaast
zullen het extra verkeer en de
hogere maximumsnelheid tot
meer CO2-uitstoot leiden en de
luchtkwaliteit verslechteren.”
“Meer asfalt is in tijden van klimaatwetten en klimaatakkoorden geen acceptabel antwoord
op de vraag hoe bereikbaarheid
kan worden verbeterd,” volgens
Stan Poels (GroenLinks Wijdemeren). “Verbeteren van openbaar vervoer, zoals light-rail, en
het fietsnetwerk zijn een veel
betere oplossing. Ook voor de
toekomst.”
GroenLinks Hilversum en
Wijdemeren zijn van mening
dat dit een zeer ongewenste
ontwikkeling is. Zij roepen de
Utrechtse en Noord-Hollandse
bestuurders op niet te kiezen
voor verbreding van de N201 en
de daaraan gekoppelde weg over
de hei.

plan om de weg te verbreden en
een nieuwe weg aan te leggen
over de Hoorneboegse heide.
Bij NH Nieuws vertelt ze dat de
aanleg van het asfalt een belachelijk plan is. “Als je kijkt naar
de klimaatverandering, kan je
geen weg neerleggen die alleen
maar meer vervuiling geeft. Ik
denk dat we een oplossing moeten zoeken die misschien wel
wat slechter is voor de economie maar wel beter is voor het
milieu”, licht Vonhoff toe. Ze
schreef ook een brief aan het
Goois Natuurreservaat, Wijdemeren, Amsterdam, de provincies Utrecht en Amsterdam en
de rijksoverheid. Daarin komt
ze met het ijzersterke argument
dat meer infrastructuur in strijd
is met de klimaatdoelen. Ook
pleit ze voor het behoud van de
190 ha. natuur van de Hoorneboegse heide met de bijzondere
vegetatie, begraasd door runderen.
En nu?
Hoewel het slechts om een
denkrichting gaat en geen concreet plan, kan het geen kwaad
de zaak scherp te volgen. De
besluitvorming over de denkrichtingen door Gedeputeerde
Staten van Utrecht op 8 januari ging uitsluitend over het
Utrechtse deel van de N201

tussen Uithoorn en Vreeland.
Het Noord-Hollandse deel, in
de gemeenten Wijdemeren en
Hilversum, blijft hierbij buiten
beschouwing.
Hoe staat het met Noord-Holland? Deze provincie wacht
eerst de uitkomst van Utrecht
af. Pas als Utrecht kiest voor de
verbrede N201-variant wordt
er ook vanuit Noord-Holland
gekeken of er eventueel een
aansluiting moet komen. Wat
de gemeente Hilversum betreft
komt er sowieso geen nieuwe
weg over de Hoorneboegse hei.
De Hilversumse wethouder van
verkeer Annette Wolthers sluit
aan bij de woorden van wethou-

Hier, bij Intratuin zou de afslag gepland zijn
der Boermans. Ze stelt dat een
vierbaansweg over de Hoorneboegse hei geen haalbare kaart
lijkt. Wat kan wethouder Joost
Boermans betekenen voor de
verontruste Loosdrechters ?
Wat is de status van het besluit
van de provincie Utrecht? Met
die vragen worstelt Anita Vonhoff ook. “Je weet eigenlijk niet
wie je moet benaderen, wie erover gaat en waar je moet zijn
om informatie te krijgen en
hoe je het moet tegenhouden.
En dat maakt het heel onrustig,
want voor je het weet ligt er een
weg en dan ben je te laat.”

Ab Krook stabiel na herseninfarct

LOOSDRECHT - Ab Krook is zondagnacht 30 december thuis
getroffen door een herseninfarct. De voormalig schaatsbondscoach is opgenomen in
Tergooi-ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel, zo meldt zijn
vrouw Ineke. Geduld en rust
zijn de begrippen waar het de
komende tijd om draait.

Plaatselijk is Oud Loosdrechter Krook (74) bekend van zijn
politieke bemoeienissen. Hij
was vier jaar fractieassistent
van Dorpsbelangen en tussen
2010 en 2014 ook raadslid voor
die partij. Toen de provincie
Noord-Holland voornemens
was om een fusie tussen Hilversum en Wijdemeren tot stand

te brengen, vormde Ab Krook
met een groep het burgerinitiatief Wijdemeren2020 dat een
succesvolle handtekeningenactie op touw zette tegen fusie.
Zijn laatste politieke optreden
was na de gemeenteraadsverkiezingen 2018 als mede-formateur (met Arjan Dros) van
een college met De Lokale Partij en Dorpsbelangen als motorblok. Die poging strandde
al snel.
Krook is de voormalig kernploegtrainer van nationale toppers als Bart Veldkamp, Rintje
Ritsma en Annie Borckink.
Eerstgenoemde werd tijdens de
Winterspelen van 1992 in het
Franse Albertville onder diens
leiding olympisch kampioen
op de tien kilometer. Ook was
hij bondscoach van de Duitse
vrouwen. Later werd Krook
topsportcoördinator bij de
KNSB. In het laatste weekend
van 2018 was hij nog als toeschouwer aanwezig bij de NK
afstanden in Thialf. Voor de
Telegraaf is hij juryvoorzitter
van het klassement ‘Schaatser
van het Jaar’.
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Goedemorgen!

Ontbijtkoek
€ 3,05
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

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

Huis-aan-huisbladen
worden nog steeds
goed gelezen
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN - Huis-aan-huisbladen bereiken meer dan de
helft van de Nederlanders. De
lezers zijn wat ouder dan de
gemiddelde Nederlander en
ook minder vermogend. Dat
blijkt uit de Nationale Regio
Monitor van NOM waarin het
bereik van een groot deel van
de Nederlandse huis-aan-huisbladen werd gemeten.
Dunnebier Print & Marketing,
uitgever van het Weekblad Wijdemeren (8000) en de NieuwsSter (4500), was niet betrokken
bij dit onderzoek. Deze middelgrote uitgeverij neemt een
bijzondere positie in binnen
de groep huis-aan-huisbladen,
het is een van de weinige in
Nederland die nog zelfstandig
functioneert. In de regio Gooi
en Vecht hebben we vooral te
maken met Enter Media dat
diverse titels (Weesper Nieuws,
Laarder Bel, enz.) naast de
Gooi- en Eembode verspreidt.
In Kortenhoef en ‘s- Graveland
heb je ook nog de tweewekelijkse Triangel van drukkerij
de Klapbrug. De Persgroep
is de onbetwiste marktleider.
Deze uitgever geeft 129 van
de 319 onderzochte edities uit.
Ook in 2014 en 2016 werden
huis-aan-huisbladen
onderzocht. Het bereik lijkt te zijn
afgenomen, van 62 procent in
2014 en 2016 naar 53 procent
nu.

Hoge leesdichtheid
Uit een eigen representatief
leesonderzoek door drs. Arnoldy in het verleden bleek dat
zelfs 97% elke week het Weekblad Wijdemeren las. Naast een
hoge leesdichtheid was de intensiteit ook hoog, de helft van
de lezers las bijna alle artikelen.
In 2014 was er, in opdracht van
de gemeente Wijdemeren, een
enquête van het Burgerpanel
waaruit naar voren kwam dat
55% van de Wijdemeerders
het plaatselijk nieuws haalde
uit het Weekblad Wijdemeren.
Gevolgd door 31% voor de
NieuwsSter. Het officiële gemeentelijk nieuws las 60% van
de ondervraagden in WW en
NS. Tijden veranderen, maar
ook in onze vijf dorpen spelen
de lokale huis-aan-huisbladen
nog altijd een belangrijke rol.
Future-proof
In 2014 en 2016 werd ook
onderzocht hoe het huis-aanhuisblad gelezen werd, 14 procent las de krant niet alleen
op papier maar ook digitaal, 1
procent las de krant uitsluitend
digitaal. In het digitale tijdperk
maakt dat gegeven, samen met
de relatieve oververtegenwoordiging van oudere lezers, het
model niet echt future-proof.
Er zijn geen cijfers, maar ook
voor ‘onze’ bladen geldt dat
steeds meer lezers ook digitaal
de pdf ’s aanklikken. Dat wordt
aangetoond door het alsmaar

Rijbewijskeuringen in
Loosdrecht
Wie voor verlenging van het
rijbewijs een medische keuring
moet ondergaan, kan daarvoor
op vrijdag 18 januari terecht in
het gemeentehuis Wijdemeren, Rading 1 te Loosdrecht.
Vooraf moet wel even een afspraak worden gemaakt via:
06- 13031321. De kosten bedragen € 40. De keuring voor
rijbewijs CDE en de taxipaskeuring kost € 60. De volgende
keuring zal zijn op vrijdag 15
februari.
stijgende bereik van de Facebook-pagina’s die verwijzen
naar de digitale versies.
Een andere bedreiging komt
van de kant van de overheid.
Staatssecretaris Knops heeft
een wetsvoorstel ingediend
waarbij de verplichting voor
gemeenten om officiële bekendmakingen in ‘papieren’
huis-aan-huisbladen te publiceren gaat vervallen. Dat zou
16,5 miljoen euro besparen.
Huis-aan-huisbladen zouden
dus maximaal eenzelfde bedrag
aan
advertentie-inkomsten
kwijtraken. Tot nu toe is er voor
de gemeente Wijdemeren geen
aanleiding om te stoppen met
Wijdemeren Informeren. Een
woordvoerder bevestigde dat
de samenwerking goed bevalt.
Bron: Piet Bakker; www.svdj.nl
(Stimuleringsfonds voor de Journalistiek)

Baggeren in de plassen
LOOSDRECHT - Bent u benieuwd
naar de resultaten van het baggeronderzoek, de baggeraanpak en de samenhang met andere projecten zoals de MER voor
de vaarverbinding Loosdrechtse
plassen - Hilversums Kanaal, de
aanleg van natuureilanden of
het herstel van de legakkers in
de Kievitsbuurten? Of heeft u
vragen over één van de andere
projecten uit het uitvoeringsprogramma? Kom dan op donder-

Levendige lezing ‘Van veen tot turf ’
Door: Herman Stuijver
’s- GRAVELAND- Op vrijdagavond
18 januari kunt u vanaf 20.00 uur
luisteren naar een ongetwijfeld
levendige lezing over het thema
‘Van veen tot turf’. Want Ferry Siemensma en Aales van Leeuwen
weten bijna alles over vervening

en turfsteken. De lezing wordt georganiseerd door de Historische
Kring ‘In de Gloriosa’ en de stichting Stalpaert in de NH- kerk aan
het Noordereinde 14 te ’s-Graveland. De entree is gratis.
De plaats van handeling in het
aangelegde dorp ‘s- Graveland is
nauw verbonden met de landgoe-

deren op de zandgrond. Maar in
de eeuwenlange historie van Kortenhoef en Ankeveen was het veen
een bepalende factor. Al vanaf het
jaar 1000 was men actief met de
ontginning, de moerassen werden langzaam maar zeker plassen.
Tot aan het eind van de Tweede
Wereldoorlog werd in de dorpen

Het programma start met een
presentatie over het baggeronderzoek in de Loosdrechtse
plassen; om hoeveel bagger gaat
het, waar bevindt het zich en hoe
schoon is het? Daarna wordt toegelicht hoe we het baggerwerk
de komende jaren willen gaan
uitvoeren. Met een vraaggesprek worden de consequenties,

de kansen en de risico’s van het
baggeren op de afzonderlijke
projecten inzichtelijk. Er is volop
ruimte om onder het genot van
een hapje en drankje in gesprek
te gaan met een van de aanwezige projectleiders.
Donderdag 10 januari; 16.00 19.30 uur; Watersportvereniging
De Vrijbuiter, Oud Loosdrechtsedijk 137 Loosdrecht. Nog
graag snel aanmelden! Op: secretariaat_ovp@noord-holland.nl.

nog volop turf gestoken. De turfstekers haalden met baggerbeugels het veen met een praam naar
de legakkers. Daarop volgde een
lang proces, van drogen, stampen,
harken en insteken naar turven in
twee maten: 12x12x26 cm. of de
grotere: 15x15x42 cm. Turf was
een belangrijke brandstof voor
Amsterdam en de omliggende
dorpen. ‘De olie van de gouden

eeuw’, luidde een bekende kreet.
Het was loodzware arbeid, van 6
tot 16 uur, voor een spaarzaam
loon. Er valt heel veel te vertellen
over vervening en turf. Dat zullen
Ferry Siemensma en Aales van
Leeuwen doen met mooie foto’s en
andere beelden. Of u nu Turftrapper bent of niet, het is de moeite
waard om meer te weten over de
oorsprong van de plassen.

dagavond 10 januari langs in De
Vrijbuiter.

Weekblad Wijdemeren

Woensdag 9 januari 2019

7

Natuur

Natuurmonumenten heet iedereen Warm Welkom

Door: Nikwi Hoogland
’s- GRAVELAND – Het jaar 2019
begon goed bij Natuurmonumenten. Iedereen was uitgenodigd om een frisse wandeling
te maken door het bos. Met
‘Warm Welkom’ konden gezinnen een speurtocht volgen.
Die was met gele pijlen aangegeven. De kinderen gingen op

zoek naar de silhouetten van
verschillende dieren. Puntige
oren en een lange staart? Wellicht een vos. Kleine pluimoren,
ovaal en twee poten? Dat moet
haast wel een uil zijn. Ook waren er interactieve vragen om
tijdens de route te beantwoorden. Waar maakt bijvoorbeeld
een ree zijn nest? Of wat eet een
mol?
De kinderen kijken hun ogen

uit in het bos, met al die zwarte
silhouetten van dieren. En voor
de antwoorden op alle vragen,
zijn de ouders zeer belangrijk.
Overal waar je loopt, hoor je
kinderen de vragen hardop
voorlezen zodat mama en papa
kunnen helpen. Het is druk.
En dat is logisch met deze activiteiten. Kinderen kunnen
een speurtocht volgen, chocomel met slagroom drinken en
marshmallows roosteren. Dat
laatste valt zeker in de smaak,
letterlijk en figuurlijk. Met een
prikker kunnen kinderen, samen met de ouders, een marshmallow rondom lekker in het
vuur stoppen.
Nuttige natuur
Voor de meeste kinderen zijn
deze activiteiten bekend. Het
wordt namelijk georganiseerd

onder de naam OERRR. Het
gaat er bij OERRR onder andere om dat alle kinderen naar
buiten gaan. Genieten van de
natuur en lekker energie kwijt
kunnen. Maar het gaat daarnaast ook om het gezinsgevoel.
OERRR brengt kinderen en
ouders samen. Het is een dagje uit met heel het gezin. Door
kinderen te verbinden met natuur, zitten ze niet achter een
vierkant schermpje. Sommige
ouders hebben veel tijd en gaan
een hele dag op stap zoals een
dierentuin- of museumuitje.
Maar als je als ouder maar een
paar uurtjes in het weekend
hebt om met heel het gezin op
pad te gaan, is de natuur ideaal. De natuur is dus niet alleen
nuttig voor het kind, om alle
energie kwijt te kunnen. Maar
ook nuttig voor het samenzijn

van het gezin.
Primeur
In het voorjaar gaat er iets
uniek gebeuren achter het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten. 2018 stond in
het teken van ‘Red de insecten’,
maar dit jaar staat er iets anders
geheel centraal. Dit jaar komt er
een bloemenweide bij Natuurmonumenten. Deze bloemenweide wordt een walhalla van
insectenhotels, bloemen die
nuttig zijn voor bijen en andere
gave details. De bloemenweide
wordt opgezet in samenwerking met scholen in Wijdemeren en Hilversum. Kinderen
gaan in het voorjaar helpen met
het inzaaien van deze bloemen
voor de bloemenweide.

Ryu ’t Gooi Sport breidt uit naar De Blijk EHBO start
Door: Herman Stuijver
NEDERHORST DEN BERGSportschool Ryu ’t Gooi geeft
vanaf deze week ook judolessen in sporthal De Blijk. Elke
vrijdagmiddag vanaf 15.45
uur. Maarten, Julie, Clint en
Ram van de Pas vormen een
echte judofamilie die gek is
van deze sport van ‘het zachte
levenspad’.
Maarten van de Pas geeft al 25
jaar judoles. Voor hem is deze
sport als het leven zelf. “Het is
constant zoeken naar een evenwicht. Met een combinatie van
kracht, techniek en conditie
probeer je zo goed mogelijk te
bewegen. Je moet altijd keuzes
maken, snel denken en snel
handelen. Het is zo goed voor
je karaktervorming. Ik geniet er
nog elke dag van.” Met uitzondering van moeder Monique is
voor deze Loosdrechtse familie
judo ‘a way of live’. Naast vader
Maarten geven dochter Julie
(21) en zoon Clint ook les.
Ram
De jongste telg Ram lijkt een
talent dat steeds beter wordt in
talloze wedstrijden. Deze 13-jarige bruine bander (- 38 kg.)
zit nu midden in de voorbereiding voor de Matsura Dutch
Open Espoir- wedstrijden het
komend weekend in Eindhoven. Dat betekent naast vier
keer zaaltrainingen ook pittige
conditieoefeningen op de hei,
waar hij hard rent en moet hout
hakken. “Met hout hakken leer
je een lange beweging om je

met nieuwe
cursus

tegenstander goed te werpen”
laat Ram zien. Die zegt dat hij
heel graag wil winnen. Daarom
heeft hij ook zoveel over voor
z’n sport. “Maar” valt Maarten
z’n zoon bij “het moet altijd leuk
blijven. Ik wil ‘m graag begeleiden, maar hij bepaalt tot hoever
we gaan. Ik wil niet zo’n vader
zijn waarvan hij later zegt dat ik
hem dwong.”
Creatief
Die houding willen Maarten,
Julie en Clint ook overdragen
tijdens de sportlessen. “Het is
voor 50% lol en 50% training”
zegt Julie die Zorg en Welzijn
studeerde. Samen met Clint
geeft ze nu al les op de woensdagmiddag in sporthal De Fuik,
aan drie groepen van 3 tot 13/14
jaar. Daarna kunnen de leerlingen eventueel doorstromen
naar de sportschool in Bussum
waar de hoofdvestiging is van
Ryu ’t Gooi. Maarten van de Pas
verzorgt niet alleen judolessen
op alle niveaus, maar biedt ook
aerobics en volleybal aan. “Ik
ben ooit begonnen als danser
bij het Nationaal Ballet”, vertelt
de bonkige judoka. “Daar heb
ik op het gebied van bewegen
heel veel van geleerd. Ik zie het
als het ware in plaatjes, de opeenvolging van de verschillende
posities. Je kunt aan iemands
bewegen aflezen wat zijn of haar
karakter is, zo word je een soort
therapeut, psycholoog.” Bij zijn
sportschool zijn de spelvormen
en de creativiteit essentieel. “Er
zijn stapels met draaiboeken
voor de lessen, maar ik vind
aanpassen aan het kind of aan

KORTENHOEF – De EHBO-vereniging ’s- Graveland e.o. start
vroeg in 2019 wederom met
een nieuwe EHBO-cursus.

de situatie veel belangrijker. Je
moet goed in je vel zitten, plezier hebben.”
Wisselwerking
Op woensdag zijn de lessen in
De Fuik van 15.45-16.30 u. (3
t/m 5 jaar); 16.30-17.30 u. (6 t/m
9 jaar); 17.30-18.30 u. (9-13/14
jr.). In De Blijk voorlopig twee
groepen, maar het kan groeien.
Op vrijdag 15.45-16.30 u. (4 t/m
6 jr.) en 16.30-17.30 u. (7 t/m
11 jr.) Wie zich inschrijft, krijgt
een gratis judopak. Er kan een
wisselwerking ontstaan tussen
Kortenhoef en Nederhorst den
Berg, je kunt een gemiste les
inhalen op een andere dag. Het
lidmaatschap is laagdrempelig.
Voor kinderen slechts € 72,- per
kwartaal, plus de beloning dat je
15 euro per kwartaal terugkrijgt
als je lid blijft en als je voldoet

aan de betalingen.
Wie wil kan meedoen aan de
clubwedstrijden op 16 maart.
Je kunt ook meedoen aan wedstrijdtrainingen ( -12 groep +
-15 groep). Zelfs je zwarte band
halen ligt in het verschiet. Elk
jaar zijn er topclinics met o.a.
Mark Huizinga, Annicka van
Emden, Elco van der Geest en
Neal van de Kamer. Meer info:
www.ryugooi.nl.
(v.l.n.r.) Julie, Ram, Maarten en
Clint

Het theoriegedeelte kan thuis
uitgevoerd worden op eigen tempo, door middel van
e-learning op de computer. De
kennis die hiervan opgedaan
wordt, wordt getoetst. De cursus bevat vijf avonden les in onder andere verbandleer, ziekteleer, reanimatie en gebruik van
AED. Deze avonden worden
getoetst met een officieel examen, waarna een diploma van
het Oranje kruis wordt uitgedeeld.
De cursus wordt gegeven op de
volgende data in 2019: 17 januari, 24 januari, 31 januari, 7
februari, 14 februari en het examen vind plaats op 21 februari.
De avonden starten om 19.30
uur en eindigen om 22.00 uur.
Locatie: Esdoornlaan 2, te Kortenhoef (de brandweerkazerne). Kosten voor deze cursus
bedragen 195 euro. Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden
geheel of gedeeltelijk de kosten
voor deze cursus. Voor meer
informatie, kunt u contact opnemen met Margreet Holdinga
via ehbosgravenland@gmail.
com of even kijken op www.
ehbo-sgraveland.nl.
Schrijf je in en maak onze gemeente weer een stukje veiliger!
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We hebben de Rabo
GroenHypotheek
voor particulieren.
We helpen bedrijven
verduurzamen.
U weet natuurlijk dat Rabobank de
GroenHypotheek voor particulieren heeft.
Maar veel mensen weten niet dat Rabobank
Gooi en Vechtstreek lokaal bedrijven helpt
met verduurzamen door middel van bijvoorbeeld speciale informatiebijeenkomsten.
Meer weten? Kijk op onze website.

rabobank.nl/gvs-maatschappelijk
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Sport

Voortaan BandenMaat Driedorpenloop

ANKEVEEN- Blijdschap aan de
Cannenburgerweg. Bandenmaat, de specialist in banden
en wielen, is de nieuwe hoofd-

sponsor van de Driedorpenloop.
Voorzitter Willem de Leeuw

glom van oor tot oor, zo trots is
hij op deze sponsor. Maar ook
Wendy en Pascal Maat waren
heel blij. Zij sponsorden al jarenlang de Kidsrun, nu hebben
ze de eer om het gehele evenement financieel te mogen ondersteunen.
BandenMaat is al jarenlang een
van de trouwe sponsors van de
Driedorpenloop. Deze loopfanaten brengen elk jaar een
zeer enthousiast team lopers en
toeschouwers mee. Daarnaast
verzorgen zij tijdens de loop
een zeer gewaardeerde verversingspost bij hun mooie bedrijf
aan de Cannenburgerweg.

7 afstanden
Op zondag 2 juni kunt u weer
genieten van de BandenMaat
Driedorpenloop die sinds 2015
uit maar liefst vijf afstanden
bestaat. Naast de vertrouwde
KidsRun van 1½ km, de 7 kilometer, de 12 kilometer en de
halve marathon heeft de organisatie besloten om ook een 4
kilometerloop te introduceren.
Dit omdat de overgang van
1½ km naar 7 kilometer voor
veel kinderen vaak erg groot
is. Naast de hardloopafstanden
zijn er maar liefst 2 wandeltochten. In 2015 is de Drie-

dorpenloop- wandeltocht van
15 kilometer geïntroduceerd.
Sinds 2016 wordt er tevens een
wandeltocht van 20 kilometer uitgezet. Voor mensen die
graag onze mooie omgeving
willen beleven, maar niet meer
in staat zijn om dit hardlopend
te doen. Of mensen die gewoon
gezellig met elkaar door een
prachtig landelijke omgeving
willen wandelen.
Wendy en Pascal Maat en Willem
de Leeuw (links)

Indrukwekkend Smeltfeest Nederhorst on Ice
Door: Herman Stuijver

zier aan de Blijklaan. Een mooi
moment, want alles draait
om vrijwilligers (en sponsors).
Geen cent subsidie. Dat tref je
nergens, zei een emotionele
voorzitter Bart IJkhout. Zon-

NEDERHORST DEN BERG- Afgelopen zondagavond was de
11e afsluiting van Nederhorst
on Ice, zes weken schaatsple-

der overdrijving kun je stellen
dat je in Nederland geen grotere en goedkopere overdekte
ijsbaan vindt als in dit kleine
Vechtdorp.

4 Mouten
Volkorenbrood

Ontbijtkoek
naturel

van € 3,30

van € 3,25

4+2

€GRATIS
2,50

Eierkoeken

met rozijnen of appel.
4 stuks van € 2,90

nu voor

€ 2,50

nu voor

€ 2,50

Deze aanbiedingen zijn geldig van donderdag 10 t/m zondag 27 januari.

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

www.bakkerjeroen.nl

veel is er gepasseerd tussen Sinterklaas en Driekoningen. Overigens vergt 6 weken ijslol ook
drie weken opbouwen en drie
weken afbreken door Bergers
op vrijwillige grondslag.
Wethouder Joost Boermans,
zelf fervent curlingfanaat, prees
de maatschappelijke functie
van dit winterse evenement.
Toen was het 17.00 uur, de
laatste bezoekers verlieten het
walhalla van het ijs in Gooi en
omstreken. Het vuur werd ontstoken, de ijsmachine werd uitgezet, het licht straalde en uit
de luidspeakers schalde ‘You’ll
never walk alone’, een mooier
beeld van saamhorigheid kun
je haast niet wensen.

Actie ten bate
van UNICEF

Nieuwjaars
Voordeel

eroen

nu voor

Door de installatie van een innovatief koelsysteem is de besparing op stroom maar liefst
36%. De warmte die vrijkomt
van de koelmachine wordt
gebruikt voor de Bergstube,
de koek-en-zopieruimte die
hierdoor comfortabel is. Dat
scheelt zo’n 9000 liter dieselolie
die voorheen gebruikt werd. Al
met al verwacht de penningmeester een energierekening
van ± 7000 euro voor anderhalve maand schaatsplezier. Zo’n
20.000 personen bezochten de
baan, onder wie 3000 scholieren. “Het is geen opscheppen”
zei IJkhout “dit zijn gewoon
realistische beelden die wij
kunnen realiseren. Ik telde
soms wel 15 vrijwilligers per
dagdeel.” Disco, bingo, curling,
feestavonden, Bergse Spelen,
schaatslessen, ouderendiner,
meet & greet voor bedrijven,

KORTENHOEF- Bij de Albert
Heijn supermarkt in Kortenhoef
stond de statiegeldbonnenbus
weer opgesteld ten bate van
UNICEF, het kinderfonds van de
Verenigde Naties.
Namens UNICEF veel dank aan
de klanten van de supermarkt
die bij elkaar een bedrag doneerden van euro 363,15; een prachtig resultaat. Het campagnethema van UNICEF is deze winter
‘een wereld van verschil’ en in
dat kader wordt ingezet op basisvoorzieningen voor kinderen
op de vlucht in Syrië en omliggende landen, waar kinderen op
de vlucht na zeven jaar oorlog
in extreme armoede leven. Met
elkaar kunnen wij het verschil
maken.
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Activiteiten agenda
WANNEER
do. 10 jan.
do. 10 jan.
vr. 11 jan.
vr. 11 jan.
vr. 11 jan.
za. 12 jan.
za. 12 jan.
zo. 13 jan.
di. 15 jan.
wo. 16 jan.
wo. 16 jan.
wo. 16 jan.
wo. 16 jan.
do. 17 jan.
vr. 18 jan.
za. 19 jan.
za. 19 jan.
25, 26, 31 jan.
za. 26 jan.
za. 26 jan.
zo. 27 jan.

TIJD
14.30 u.
16.00 u.
19.00 u.
20.00 u.
20.15 u.
09.30 u.
14.00 u.
15.30 u.
20.00 u.
10.00 u.
12.00 u.
14.30 u.
20.00 u.
20.00 u.
20.00 u.
17.00 u.
18.00 u.
20.00 u.
13.00 u.
20.15 u.
14.00 u.

WAT
Nieuwjaarsreceptie ouderenbonden
Baggeren in de plassen (prov. NH)
Zina’s Reis (vlucht uit Irak) PioWij
Ankeveens Kamp. Klaverjassen
Concert Accordeonduo Toeac
Spotjes ‘Fotolijstjes maken’
Spelletjesmiddag Zonnebloem
Film: Mamma Mia
Commissie Maatsch. & Soc. Zaken
Themaochtend Gooi in poëzie
Burenmaaltijd
Nieuwjaarsreceptie ouderenbonden
Commissie Ruimte & Economie
Commissie Bestuur & Middelen
Lezing ‘Van veen tot turf’
CDA Stamppottenbuffet (kwekerij)
Stamppottenmaaltijd NH- kerk
DSO toneel ‘Geen dag spijt’
Open middag Hist. Kring (tot 16 u.)
Music Meets Film Stars (orkest VSK)
DSO toneel ‘Geen dag spijt’

WAAR
De Bergplaats, NdB.
Vrijbuiter, Oud- Ldr. dijk 137
Zuidereinde 15. ’s-Graveland
Kantine ASV, Ankeveen
Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
Kidswereld, Platanenln., NdB.
Emtinckhof, Eikenlaan, Ldr.
Dillewijn, Ankeveen
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
Emtinckhof, Eikenlaan, Ldr.
Emtinckhof, Eikenlaan, Ldr.
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
NH kerk,Noordereind 14, Gra.
Ome Joop, Kromme Rade 6
Bergplaats, NdB.
CCK, Parklaan, Kortenhoef
Kerklaan 89, Kortenhoef
Dillewijn, Ankeveen
CCK, Parklaan, Kortenhoef

‘Als genezing niet meer
mogelijk is’
Op dinsdagmiddag 29 januari
start bij Viore een gespreksgroep voor mensen voor wie
genezing niet meer mogelijk
is. Het gaat om een cyclus van
zes bijeenkomsten. De groep is
bedoeld voor mensen die leven
met kanker en voor wie genezing niet meer mogelijk is. Op
zes dinsdagmiddagen (13.30

TE KOOP

– 15.30 uur) worden er -onder
deskundige begeleiding- ervaringen uitgewisseld en specifieke thema’s behandeld. Voor
meer informatie of aanmelding
kunt u mailen naar vrijwilligers@viore.org of bellen naar
035-6853532. De kosten voor
deelname bedragen € 30,- voor
zes bijeenkomsten

REMBRANDT VAN RIJNHOF 9
NEDERHORST DEN BERG

In kindvriendelijke buurt gelegen. Verzorgde tussenwoning van
ca.105 m2, goed geïsoleerd, luxe keuken, nieuwe dakkapel
en achtertuin met schuur. De woning ligt op loopafstand van het
knusse centrum van Nederhorst den Berg.
VRAAGPRIJS € 308.500,- K.K

ARENS MAKELAARS
0294-746941 | info@arensmakelaars.nl

Parkinson Café Laren
Op donderdag 17 januari wordt er aandacht besteed
aan de Wolk airbag. Dit is een
heupairbag, die zorgt voor een
zachte landing bij het vallen.
Dit is geschikt voor mensen

Een goede tandartspraktijk
is als een goed gebit:
compleet.
Tandarts
Endodontoloog
Mondhygiënist
Tandprotheticus
Tandtechnieker
Esthetisch tandarts
3D CAD/CAM kronen
Preventie specialist
Implantoloog

Wil je meer weten over wat onze specialisten allemaal kunnen?
Kijk dan even op onze site of loop gewoon even binnen om ons aan de tand te voelen...
Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28 • www.thc-kerkelanden.nl

met evenwichtsstoornis, wat
veel voorkomt bij de ziekte
Parkinson. De Wolk kan men
onzichtbaar dragen onder de
kleding. Aan vakantie met beperking wordt extra aandacht
besteed. Amaris Theodotion,
Werkdroger 1, 1251CM Laren
(Ridderzaal). Toegang: gratis.
Zaal open: 14.00 uur. www.
parkinsoncafelaren.nl

Nieuwjaarsrecepties
Ouderenbonden
De lokale ouderenbonden organiseren ook dit jaar nieuwjaarsrecepties. Zij nodigen de
leden van de KBO, PCOB en
ANBO van harte uit om ze te
bezoeken. De recepties vinden
plaats in drie kernen.
Kortenhoef was op 8 januari
jl. in ’t Achterom. Nederhorst
den Berg: donderdag 10 januari (Bergplaats) van 14.30 -16.30
uur. Loosdrecht: woensdag
16 januari (Emtinckhof) van
14.30 tot 16.30 uur. Kom gewoon, dat is gezellig en prima
voor de onderlinge contacten.
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DSO speelt ‘Geen dag spijt’
KORTENHOEF- Toneelvereniging DSO viert dit jaar haar
85-jarig bestaan en natuurlijk
wordt dit jubileumjaar goed
gevierd. Dit jaar speelt de vereniging dan ook niet twee,
maar drie voorstellingen.
Het eerste toneelstuk, de komedie ‘Geen dag spijt’ van
Christa Warmerdam, beleeft
haar première in het Cultureel
Centrum Kortenhoef al op 25
januari en zal verder gespeeld
worden op 26, 27, 31 januari en

op 1 en 2 februari. Op zondag
27 januari zal DSO een matineevoorstelling spelen. DSO
biedt haar bezoekers dus zes
mogelijkheden om deze voorstelling te komen zien.
In ‘Geen dag spijt’ draait het
om de net gescheiden Kim.
Ze is druk bezig haar leven als
single weer op orde te krijgen
en wordt daarmee, al dan niet
gewenst, geholpen door haar
zus Laura en moeder Marie. Zij
lopen de deur bij haar plat. Ook

Dennis, haar beste vriend, weet
het appartement van Kim vaak
te vinden. Wanneer Dennis
zijn oude schoolvriend, Tim,
meeneemt naar een dinertje,
raakt bijna iedereen in de ban
van Tim. Maar van wie is Tim
eigenlijk in de ban?
Er zijn op www.toneeldso.nl
nog kaarten te verkrijgen voor
deze luchtige komedie, waarin
liefde, familie en vriendschap
een hoofdrol spelen.

Expositie tot eind maart in Spieghelhuys

Emotie en denkwerk bij Tony Beijdorff
Door: Herman Stuijver
NEDERHORST DEN BERGHet werk van beeldend kunstenaar Tony Beijdorff ontstaat
nooit zomaar.
Er gaat altijd emotie en veel
denkwerk aan vooraf. U kunt
haar werk bewonderen in het
Spieghelhuys tot eind maart.
Tony werkt al 35 jaar als kunstenaar. Op haar website staat een
lange reeks van tentoonstellingen en projecten. Ooit begon

ze als leerling van de bekende
Pieter Schouten. “Daar heb ik
heel goed geleerd hoe je moet
kijken voordat je begint. Daarnaast ontdekten we veel over
compositie en kleurenleer.”
Samen met haar kunstvriendinnen vormt ze nog steeds
een vaste groep, De Ne9en, inmiddels teruggebracht tot acht
vanwege het heengaan van een
van hen. Later volgde de Kortenhoefse een opleiding bij de
Nieuwe Akademie in Utrecht.

JUMBO Kortenhoef start
lokale actie i.s.m.
VakantieXperts Dreamtravel
en Unilever

Buiten deze hoofdprijzen zijn de gehele periode ook dagelijks andere mooie prijzen te winnen op het rad!

“Dat was een pittige studie,
met veel thuisopdrachten en
presentaties. Het gaf mij zicht
op wat ik nu eigenlijk wilde bereiken met de kunst. Ook dat
lelijkheid een functie heeft. Het
was een enorme verdieping.”
Nog altijd vindt Tony inspiratie
om zich aan de schildersezel te
zetten. ‘Schilderen is voor mij
een zoektocht met onbekende
afloop. Ik blijf ook altijd twijfelen, kan dit wel. Open staan
voor invloeden en opmerkingen. Soms schaam ik me
zelfs voor een schilderij.” Het
creatieve proces verloopt dus
nooit langs vastgeroeste sjablonen. Samen met haar echtgenoot maakt ze reizen naar
verre landen. Recent was ze in
Laos, Cambodja en Vietnam.
Dan maakt ze foto’s als een extra geheugensteuntje. De sfeer,
landschap en de mensen slaat
ze intern op. “Mijn schilderijen
geven een indruk weer vanuit
mijn gevoel dat ik eraan heb
overgehouden. Het is een persoonlijke impressie.”
Boven de schouw hangt bijvoorbeeld ‘Namibië-1’, een
groot doek in gevarieerde
rood-oranje-gele tinten, met
flarden van woestijnlandschap,
Bosjesmannen en wild. “Kleur
is erg belangrijk in mijn werk.

Toeac terug in het
Jagthuis
NEDERHORST DEN BERG- In de
klassieke muziek timmert de
accordeon steeds meer aan de
weg. En wanneer je hebt geluisterd naar het tot de internationale top behorende accordeonduo Toeac, weet je dat het
wel goed komt met het imago
van de accordeon.
De jonge Renée Bekkers en
Pieternel Berkers beschikken
over een adembenemende
vingervlugheid en muzikaal
inzicht. Ze hebben over de
hele wereld gespeeld en zijn
o.a. te gast geweest bij DWDD
en Podium Witteman. Onder
hun handen verandert de accordeon in een toverdoos, die
kan schetteren als een trompet,
zingen als een hobo, zinderen
als een compleet strijkorkest

Ik houd van mooie op elkaar
afgestemde kleuren, daar ben
ik altijd naar op zoek. Kleur
bepaalt mede mijn beeldvorming.” Verderop hangen in

of donderen als een orgel. Op
vrijdagavond 11 januari is het
duo weer te gast in het Jagthuis.
Ze vertolken verhalen uit befaamde muzikale sprookjes van
Grieg (Peer Gynt Suite), Wammes en Tsjaikovski (Notenkrakersuite) en de door Piazzolla
en de Murashkin vernieuwde
Zuid-Amerika Tango. En ook
een passacalgia van Bach kunt
u horen op accordeon.
Vrijdag 11 januari 2019, aanvang 20.15 uur: Toeac. Entree
17,50 euro (tot 25 jaar 10 euro).
Reserveren: www.jagthuis.nl,
per e-mail via stal@jagthuis.
nl of telefonisch 0294-252609.
De locatie van het concert is
Het Jagthuis, Middenweg 88,
Nederhorst den Berg (Horstermeer).

de serie ‘Herinneringen’ twee
fraaie schilderijen over Sri
Lanka, in zeegroen, turquoise.
Naast herinneringen vormen
Wereldvrouwen een thema in
het werk van Beijdorff. Aan de
‘Vrouwen uit Dafur’ hangt het
verhaal van zware arbeid, honger, uitgestoten en andere ellende. De schilderes werkt met
olieverf en acryl, vaak in combinatie met monotype (eenmalige drukkunst). Veel van haar
werken zijn behalve kleurrijk
ook driedimensionaal. Door
subtiel gebruik van doek, zand
en visnet krijg je zo een fraaie
dieptewerking. U moet zelf
maar eens gaan kijken in Het
Spieghelhuys, Dammerweg 3
te Nederhorst den Berg.

Meer info: www.tonybeijdorff.nl
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Goede voornemens?
NEDERHORST DEN BERG - Meer
bewegen, sporten en gezonder
eten? Daar kun je natuurlijk
elke dag mee starten, maar het
begin van het nieuwe jaar is
wel een heel mooi moment. Bij
SportLokaal in Nederhorst den
Berg helpen we je graag om je
voornemens om te zetten in
actie.
We hebben geen toverstaf
waarmee we je in korte tijd van
je overgewicht af of snel superfit kunnen maken. Hoewel
sommige diëten en trainingsprogramma’s dat je wel graag

doen geloven. Wat wél kan is
in 9 weken een hele goede start
maken, zodat je met nieuwe
kennis, inzicht en een gezonde
dosis motivatie nieuwe keuzes
kunt maken. En dat is precies
wat ons splinternieuwe programma Vet Fit je biedt.
Sport lokaal
Wil je het nieuwe jaar goed
beginnen en lekker komen
sporten? Dat kan natuurlijk
ook. Met een ruim aanbod aan
groepslessen, van Bootcamp
tot Bodyshape, van Zumba tot

Pump en Indoor Cycling, en
met eeen goed uitgeruste fitnesszaal vind je bij SportLokaal
altijd een training die je past.
En natuurlijk zijn onze trainers
allen gediplomeerd, zodat jij altijd verantwoord kunt trainen.
We bieden je dus ‘gewoon’ in
Nederhorst den Berg een goede
en gezellige plek om te komen
sporten. En heb je interesse in
ons leefstijlprogramma Vet Fit?
Bel of mail dan even: 0294254490 of sportlokaal@ziggo.
nl. Of kom even langs, we hebben heerlijke koffie en thee.

Ankeveens Club Kampioenschap Klaverjassen
ANKEVEEN - Vrijdag 11 januari
wordt voor de 43ste keer het
Ankeveens Club Kampioenschap Klaverjassen gehouden
in de kantine van de A.S.V ‘65.
De aanvang van dit terugkerende evenement is om 20.00 uur

en wordt bezocht door 12 verenigingen die elk met 4 deelnemers aanwezig zullen zijn om
te strijden om de felbegeerde
Y. A. van der Woude Wisselbokaal en de verenigingsbeker
met de bloemen voor het team.
ASV Voetbal, het winnende

team van vorig jaar, heeft al
kenbaar gemaakt dat zij zeker
niet zonder strijd de titel uit
handen gaat geven. Een echt
Ankeveens evenement dat niet
meer is weg te denken uit de
gemeenschap.

Peter Spoor wint bloedstollende finale
‘Tien van Rood’
Door: Richard Spoor
ANKEVEEN- Op 27 december,
tussen alle kerstdiners en de
oliebollen en appelflappen
door, werd de finale 2018 gespeeld van de ‘Tien van Rood’
kampioenschap te Ankeveen.

Tandheelkundig Centrum Weesp is per direct op
zoek naar een:

Tandartsassistent(e)/
Preventieassistent(e)
4 dagen per week
Wij bieden je een plezierige werkomgeving
waar je kan groeien en ontwikkelen.
Onze werktijden zijn van 08:15 tot 17:30 uur.
Geïnteresseerd?! stuur dan je CV met motivatie
waarom je denkt dat jij de juiste persoon bent naar:
backoffice@mondzorgweesp.nl

Op deze avond hadden zich
18 mannen aangemeld om aan
deze finale deel te nemen en zo
te beslissen over het inleggeld,
naar welk jeugddoel het inleggeld dit jaar gaat. Zoals elk jaar
verdienen de deelnemers dubbele punten en soms kan dat
het klassement erg omgooien.
Elk jaar heerst er spanning, op
voorhand was er weer één die
ver voor stond met veel achtervolgers. Peter Spoor stond voor
aanvang 9 punten voor op de
nummers 2 en 3 en daar achter
nog heel kort twee deelnemers.
Dus de spanning liep op. Peter
viel gelijk af, Jaap Hilhorst was
zijn Waterloo. Daar de achter-

volgers erin bleven, werd het
steeds spannender. De killer
van deze avond was de uittredende kastelein Stefan van
Houten, hij veegde de een na
de ander van de biljarttafel. Dit
is misschien zijn manier om afscheid te nemen, hij bracht zo
wel de spanning in de competitie terug, en hoe. Eerst werden
de ‘Drie Daltons’ (Bert, Jaap en
Edwin Hilhorst ) door hem uitgeschakeld waarna in de finale
Marc Degekamp zijn slachtoffer was. Tijdens de prijsuitreiking kwam pas naar voren hoe
spannend het was geweest. 5e
plaats: Dick Bouwman, 26 pun-

ten, 4e en 3e: Jos van de Berg en
René de Rooij: 27 punten; 2e:
Marc Degekamp: 30 punten en
winnaar en dus kampioen 2018
is Peter Spoor geworden met 31
punten.
Als goede doel is opgenomen
een theatervoorstelling voor
de complete schooljeugd, 4 jaar
geleden is dit ook eens gebeurd,
dit viel toen erg in de smaak. De
organisatie zal contact opnemen met de Jozef Lokinschool
om alles door te spreken.
Winnaar Peter Spoor 3e van rechts
op 1e rij

Dressuurwedstrijd bij pensionstal De Bergen
Door: Lies Beuker
NEDERHORST DEN BERG - Het
gaat al bijna traditie worden:
de dressuurwedstrijd op de
eerste zaterdag van het nieuwe jaar bij pensionstal De Bergen met aansluitend de Nieuwjaarsborrel. Er was een grote
publieke opkomst om sommige zeer nerveuze deelnemers
te ondersteunen.
John van Campenhout jureer-

de de klasse B t/m de klasse
Z1 en Iris Gerritsma was zijn
schrijfster. Irene van den Berg
zorgde voor de prijzen en voor
de inwendige mens, en haar
man Egbert zorgde voor een
super strakke rijbaan en een
schoon erf. Agnes en Arjen
maakten de foto’s. Lies Beuker
was ringmeester.
Uitslagen
B dressuur; kinderen pony’s:
1. Sophie met Tom; 2. Manon

met Amy; 3. Gigi met Tom.
B dressuur; volwassenen paard:
1. Laura met Amstella; 2. Eline
met Nielson; 3. Monique met
Julia
L1/L2 dressuur: 1. Leoni met
Brave; 2. Sabine met Lotus.
M1/M2 dressuur: 1. Bregje met
Xander; 2. Merel met Zamira.
Z1 dressuur: 1. Nancy met
Zon; 2. Laura met Julia
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Sport
Voetballen in ’s-Graveland

Een sportief en gezond 2019 gewenst
Wij wensen de lezers van onze
bijdragen in Weekblad Wijdemeren een sportief en gezond
2019. We houden u in 2019
weer graag op de hoogte van
het wel en wee van onze vereniging.
Nieuwjaarsreceptie
Een lange stoet van leden, ouders, sponsors, vrijwilligers,
politieke vertegenwoordigers
trok voorbij aan het bestuur om

elkaar het beste te wensen voor
2019. In zijn toespraak zette
voorzitter Marc Degekamp de
wensen voor de vereniging op
een rij waarbij hij aftrapte met
de wens om al het moois dat
de vereniging op dit moment
in bezit heeft (accommodatie,
kader, leden, talrijke activiteiten door het jaar heen) in 2019
behoudt en waar mogelijk zal
groeien.

Verdienstelijkste lid 2018:
Wim Miltenburg
Op zaterdag en zondag is hij al
vroeg aanwezig om alles in orde
te maken: de velden speelklaar
maken voor de zaterdag en het
klaarleggen van de uitrusting
van de jeugdscheidsrechters
die hij ook tijdens de wedstrijden begeleidt. Op zondag is hij
leider van het 2e elftal en zorgt
dat alles geregeld is voor zijn
jongens. Een topvrijwilliger

die terecht beloond werd met
de eretitel Verdienstelijkste lid
2018. Op facebook staat hierover een reportage van SVS TV.
Jubilarissen
Van de 20 jubilarissen waren er
slechts vier niet in de gelegenheid om persoonlijk hun speld
in ontvangst te nemen. Voordat
elke jubilaris de speld kreeg
opgeprikt werd hij persoonlijk
toegesproken met bijzondere
details over hun lidmaatschap.
25 jaar lid: Joop Glijn, Roland
Haselager, Marthijn van den
Heuvel, Hans Bolt, Mark Sij-

brands, Arjan van Loenen, Michel van Eekert, Hans Noppen,
Marcel Fokker en Paul Schouten. 30 jaar lid: Frits Doesburg
en Bas Brouwer. 40 jaar lid:
John de Ruig, Niels Steenvoorden, Rick Calis, Maarten Bijlsma, Giliam Hagen en Jeroen
Voeten. 50 jaar lid: Jos van de
Burgt en André Janmaat.

Voetballen in Nederhorst

Drukke en gezellige Nieuwjaarsreceptie
Voorzitter Gerhard Otten had
een niet al te lange speech voorbereid. Uiteraard wenste hij
iedereen een succesvol en gezond 2019 toe. Hij stond stil bij
de prestaties van het 1e elftal en
ging kort in op de resultaten bij
de overige teams en jeugd. Verder waren er lovende woorden
voor het sponsorteam, de trouwe sponsoren en de commissie
voetbalzaken. Het was een financieel goed jaar waardoor er
gekeken kan worden naar zinvolle investeringen. De relatie
met het stichtingsbestuur was
goed, echter de problemen met
de velden in relatie tot de gemeente blijft zorgelijk. Ook bij
Nederhorst gaat nader onderzocht worden of een eventuele
overstap van het seniorenvoet-

bal naar de zaterdag zinvol en
haalbaar is. Bestuurslid ‘vrijwilligerszaken’ Wouter Vendrig
pakte de draad op en benoemde
Joyce van Huisstede en Bernadette Kolfschoten tot Vrijwilligers van het Jaar. Beid zijn erg
betrokken bij het damesvoetbal
en verder op vele fronten actief .
Dit jaar maar één jubilaris. Wessel Blok kreeg de speld voor zijn
25- jarig jubileum uitgereikt.
Een lid met veel verdiensten
voor de vereniging. Ter afsluiting was er een uitstekend door
Han Janmaat verzorgd stampottenbuffet en bleef het nog lang
gezellig op Meerzicht.
Mixtoernooi
Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie werden er een tweetal

toernooien gespeeld. Een bestaande uit alle mannen senioren en JO19-1 en een voor alle
dames en meiden JO19-1. Het
werd een sportieve strijd met
gemiddeld maar weinig doelpunten.
Programma
A.s. zaterdag zijn er twee teams
die al in actie moeten komen
voor de competitie. JO10-1
speelt thuis tegen De Vecht en
JO19-1 ook thuis tegen Forza
Almere. Nederhorst-1 oefent op
zondag thuis tegen het in de 3e
klasse C uitkomende SV Diemen. Aanvang op Meerzicht is
14.00 uur.
Voor meer info: www.vvnederhorst.org of facebook

INGEZONDEN TEKSTEN

VÓÓR VRIJDAG
16.00 UUR
NAAR:

REDACTIE@DUNNEBIER.NL

MAXIMAAL: 300 WRD.

Nieuwjaarsspringen Rijvereniging Nederhorst
Door: Cees Stalenhoef
NEDERHORST DEN BERG - Zondag 6 januari vonden de traditionele wedstrijden ‘Nieuwjaarsspringen’ plaats op de manege
Laanhoeve aan de Meerlaan.
27 deelnemers, verdeeld over
een viertal klassen namen deel

aan deze wedstrijden. De jury
bestond – zoals vanouds – uit
Marco Grotendorst en Gerrit Bergman. De ringmeesters
deze dag waren Jordy en Daphne Lunteren. In de ring werd al
het werk verzorgd door Sander
Prinssen en Theo de Mol.
In de buitenbak stond Cynthia
Koridon. Zij regelde alles rond
het inrijden van de deelnemers.

Het wedstrijdsecretariaat was
weer in de goede handen van
Astrid Hagen.
Uitslagen
Allereerst gingen de ruiters
van start in de klasse-I. In deze
klasse plaatsten zich 7 deelnemers van de 13 voor de barrage.
1. Rosalie de Mol op Trigger; 2.
Allegra Pinzani op Nador; 3.

Lieke Esser op Nador.
Daarna volgde de strijd in de
klasse-II. Van de negen deelnemers plaatsten zich er deze
klasse een vijftal voor een
spannende barrage. 1. Demy
Simons op Joy; 2. Maud van de
Marel op Trigger.
Tenslotte startten een drietal
deelnemers in de klasse-III.
Hier was de winnaar: Ilayda

Buldac.
Na de prijsuitreiking volgde
nog de gezellige Nieuwjaarsborrel.

Loosdrechtse Tekenaar
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Nederhorst on Ice

Finale 11e seizoen Nederhorst on Ice
NEDERHORST DEN BERG- Een nieuwe
mascotte genaamd Snowy, weer een
record aantal bezoekers aantallen en
gelukkig nog steeds nieuwe enthousiaste vrijwilligers en sponsors, waardoor we een prachtige finaleweek
hebben gehad!
Curling
Zoals voorspeld werd het een spannende strijd op de laatste curlingspeeldag!
De uitslag was niet voorspelbaar. Uiteindelijk won de BRC (Bergse Runners
Club) de wisselbeker. De Veentrappers
eindigde op de tweede plaats. Omdat de punten tussen de verschillende
teams zo dicht bij elkaar lagen moest
er uiteindelijk een extra wedstrijd worden gespeeld tussen De Vuurvreters en
Gebr. Dijs voor de derde plaats. Deze
werd gewonnen door de Vuurvreters.
Het team van IceKoudhetLekkerst eindigde als laatste. Zoals elk jaar zijn de
teams behoorlijk uitgedost en hebben
we een prijs voor de mooiste bezem;
en die was dit jaar voor De Jantjes; de
prijs voor het origineelste team was
voor van der Laan & Co.

Winnaars Bergse Winterspelen
De winnaars zijn: Jongens t/m 11 jaar:
1. Fabian Buys, 2. Kasper v/d Linden, 3. Jesse Hamming, Meisjes t/m
11 jaar: 1. Pepper van Sligtenhorst, 2.
Marleen Teunnissen, 3. Iris Borstlap
Jongens va 12 jaar: 1. Olivier v/d Berg
2. Yord Kok, 3. Job de Wolf, Meisjes va
12 jaar: 1. Summer van Sligtenhorst
2. Lola Colakovic, 3. Maryan Alibrahim.
Social Media
We hebben dit jaar veel reclame gemaakt
via Social Media, we willen hierbij iedereen bedanken die hierop gereageerd,
gedeeld of geliked hebben. Er zijn ook
weer veel foto’s gemaakt die iedereen via
onze website www.nederhorstonice.nl
terug kan vinden op de Flickr site.

Bergse Winterspelen
Vrijdagavond 4 januari om 19:00 was
het zover; De finale van de Bergse
Winterspelen. 6 weken lang op de vrijdagavond streden vele kinderen tegen
elkaar om punten bij elkaar te sprokkelen voor het klassement. Tijdens deze
avonden deden we de volgende spelletjes op het ijs: Priksleeën, IJssjoelen
en Jeu de puck. Om 20:30 uur was de
spannende prijsuitreiking in de Bergstube waarbij de beste 1, 2 en 3 in de 4

verschillende categorieën een trofee in
ontvangst mochten nemen. Voor diegene die helaas niet aanwezig kon zijn
bij de prijsuitreiking wordt de trofee
bewaard. Om deze op te halen, kun
je contact zoeken door een e-mail te
sturen naar Nick@ijsclubnederhorst.nl

Noteer in je agenda!
12e seizoen 2019-2020:
22 november t/m 5 januari 2020

Iedereen bedankt!
We willen natuurlijk weer iedereen bedanken voor de gezellige dagen, die we
met zijn allen bij de ijsbaan hebben gehad. We gaan volgend jaar naar het 12e
seizoen. We kunnen het niet genoeg
blijven benadrukken. Zonder alle vrijwilligers en sponsoren is er geen Nederhorst on Ice! We hopen van harte dat
we volgend seizoen weer een beroep
mogen doen op beide. BEDANKT!!
Wil je ook vrijwilliger of sponsor worden;
mail dan naar info@ijsclubnederhorst.nl

seizoen
2018/2019

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

Spotjes groeien tot maximaal 35 kinderen
NEDERHORST DEN BERGStofwolken, zweetdruppels en
spierpijn. Zo begon een persstukje ooit van Willie Das over
het omtoveren van het voormalige postkantoor tot De Spot.

Stichting Post Restante, de stichting hier achter, bestaat inmiddels al meer dan 15 jaar. De Spot
is enige jaren geleden verhuisd
en ontwikkelt nu een aantal activiteiten op locatie. De Spotjes,

voor kinderen in de basisschoolleeftijd, hebben hun ‘honk ‘ bij
Kidswereld. De kinderen knutselen er graag op los en hebben
het erg naar hun zin. Dat is goed
te merken, dit seizoen is de op-

Fotolijstje maken bij de Spotjes

NEDERHORST DEN BERG - Het
Spotjesteam staat op zaterdag 12 januari weer klaar in
de Vuurtoren, de bovenverdieping van Kidswereld, om met

de kinderen te gaan knutselen.
Deze keer staat een Fotolijstje
op het programma.
En dat wordt niet zomaar een

lijstje. Eerst maak je een portret,
van jezelf, je ouders, je kat of
hond. Maar wil je de auto van
je ouders tekenen of jouw huis,
dat kan ook allemaal. Daarna ga

komst groter dan ooit. We zijn
heel blij met zo’n grote opkomst.
Echter, het is een ook grote verantwoording die we heel serieus
nemen. We kunnen niet verder
groeien, het aantal van 35 kinde-

ren is het maximum. Het Spotjesteam wilt niemand teleurstellen maar helaas, in het belang
van de kinderen, vol is vol, dus
kom op tijd.

je een lijstje maken en versieren.
Leef je uit en maak iets geks en
moois. Het is altijd een gezellige dolle boel daar bij de Spotjes.
Kom je ook? We starten om half

10. De ochtend duurt tot half 12
en de kosten zijn €3 per kind.

Tekenen en schilderen met Marieke van Dijk
NEDERHORST DEN BERG - Op
de dinsdagochtend van 9.15
-11.45 uur en op de dinsdagavond van 19.30 - 22.00 uur
geeft Marieke van Dijk les in
tekenen en schilderen in het
Sociaal Cultureel Centrum, Blijklaan 1 in Nederhorst den Berg.
Dit houdt in dat ze je veel tricks

en trucks kan leren van de verschillende schildertechnieken.
Dit kan zijn acrylverf, olieverf,
pastel, houtskool, contékrijt,
aquarelverf, mixed media,
aquarelpotloden, ecoline, schilderen met schildermessen, verdikkingspasta’s, etc. Marieke is
in staat goed af te stemmen op
elk niveau, daarom zijn de les-

sen voor zowel de beginnende
als de gevorderde schilder geschikt. Elke maand geeft ze een
workshop waarin de verschillende materialen zoals hier
boven genoemd zijn aan bod
komen. Voor alles geldt, niets
moet. Naast deze maandelijkse
workshops kun je zelf ook lekker aan de slag gaan met je ei-

gen schilderij die je van een foto
of ansichtkaart op schilderdoek
of papier zet. Door middel van
de strippenkaart die per 10 lessen te koop zijn, stempelt ze
de lessen, die je daadwerkelijk
komt, af. Strippenkaart is voor
10 lessen: 155,- euro.
Instromen kan te allen tijde.
Wil je nog meer weten? Dat

kan! Bel of mail: Marieke van
Dijk; dijkmarieke32@gmail.
com; tel: 0618693943

Stamppotmaaltijd in Volleybal Vereniging NederBergplaats
horst heeft nieuwe voorzitter
NEDERHORST DEN BERG- Om
de januarimaand wat te korten, organiseren de diaconie
en de ZWO-commissie van de
Protestantse Gemeente een
stamppotmaaltijd op zaterdag
19 januari in de Bergplaats aan
de Kerkstraat te Nederhorst
den Berg.
De maaltijd begint rond 18.00
uur, vanaf 17.30 kunt u binnen

PioCafé
over
Zina’s Reis
Op vrijdagavond 11 januari is
er een themabijeenkomst over
Zina’s Reis - over de vlucht uit
Irak; Zaineb Toama vertelt haar
verhaal. Op deze thema-avond
staan we stil bij wat het betekent om je land te ontvluchten.
Zaineb Toama, uit Bussum, zal
dit toelichten en haar verhaal
vertellen. Er wordt een video
vertoond van het theaterstuk.
Binnenlopen: 19:00 uur; 19:30
uur: start; 21:00: uur napraten;
21:45 uur: afscheid.
Adres: Het Honk (achter De
Graankorrel); Zuidereinde 15
1243 KJ; ’s-Graveland. Aanmelden niet nodig. www.pioniersgroep-wijdemeren.nl

lopen. U kunt zich opgeven via
diaconie@kerkopdeberg.nl
of telefonisch bij Henny Pos
(0295-254515) of Fiep Bouwer
(0294-254179). De maaltijd is
gratis, een bijdrage is welkom.
Deze gaat naar het ZWO-project Albanië ter ondersteuning
van gezinnen daar. Iedereen is
van harte uitgenodigd.

Kledingactie
t.b.v. Parkinsonfonds
NEDERHORST DEN BERG- Met
groot plezier kunnen wij u
meedelen dat wij inmiddels €
1.000,- aan de Stichting Parkinsonfonds hebben kunnen
overmaken. Dit is het resultaat
van de 2 verkoopdagen van
kleding, sjaals, sieraden, schoenen, riemen in november en
december.
Gelukkig hebben wij bij de
organisatie van deze dagen
veel hulp gehad. Kledingrekken konden wij lenen om de
vele kledingstukken goed gesorteerd en overzichtelijk te
kunnen ophangen. Meerdere
vrijwilligers hielpen sorteren
en prijzen en ook het transport

Door: Monique Schoordijk
NEDERHORST DEN BERG- Sinds
de ledenvergadering afgelopen oktober ’18 is José Neering
voorzitter van Volleybal Vereniging Nederhorst. Een paar
maanden daarvoor betrok ze
haar woning in het dorp.
Hoe is het om als nieuwkomer in
Nederhorst den Berg te wonen?
Het is een prachtig dorp met
weidse uitzichten, iedereen
groet elkaar, er zijn veel actieve burgers want er wordt veel
georganiseerd. Er staat veel
tegenover het feit dat het wat
meer afgelegen is en weinig OV
kent. De uitspraak van de koning: ‘We kunnen samen niet
alles, maar wel veel’, wordt hier
waar gemaakt. Zie bijvoorbeeld
de schaatsbaan.
van de 10 rekken kleding naar
het Sociaal Cultureel Centrum
werd geregeld. Zonder al die
hulp was deze actie niet mogelijk geweest. Wij willen alle helpers hiervoor geweldig bedanken. Dankzij hen maar zeker
ook dankzij de dames die op
de stijlvolle collectie afkwamen
konden wij bovengenoemde
donatie aan het Parkinsonfonds doen. Dat blijkt heel hard
nodig om al die onderzoeken te
kunnen verrichten. Wij hopen
dat wij er met onze actie aan

Zou je nieuwe inwoners willen
oproepen om lid te worden bij de
volleybalvereniging?
Dat zou ik zeker willen doen,
zowel voor jeugdleden als voor
senioren. Naast de sportieve inzet is er ook veel genoeglijkheid
en plezier. Vlak voor Kerstmis
speelde ik een toernooi, waarbij
ik tíjdens de wedstrijden bingo
speelde. Het 2e herenteam had
dat bedacht en georganiseerd.
Hilarisch! Ja, kom zeker kijken
en meetrainen. Kijk voor meer
informatie op de website www.
vvnederhorst.nl
Waar kom je vandaan en waarom
heb je de rol van voorzitter op je
genomen?
Ik woon sinds enkele maanden
in dit fraaie dorp en kom vanuit
Abcoude overgewaaid. Origineel ben ik een Amsterdamse.

Een taak in een vereniging op
me nemen, leek mij een snelle
manier om nieuwe dorpsgenoten te leren kennen. Uit ervaring weet ik dat voorzitters
lastig te vinden zijn, zo rolde
ik er immers zelf al eerder in,
dus waarom dan mijn ervaring
ongebruikt laten. Een win-win
situatie.
Nieuwjaarswens?
‘Samen kunnen we veel’. Actieve leden die ondanks hun verschillen samen de schouders
onder de vereniging of dorp of
evenement willen blijven zetten, maken dit dorp en/of onze
vereniging sterk. Dat wens ik,
want dat geeft veel bewoners/
leden plezier en levensgeluk.
Daar kunnen we invloed op
hebben. Natuurlijk wens ik ieder verder een gezond jaar toe!

hebben kunnen meewerken
om deze verfoeilijke ziekte ooit
het hoofd te kunnen bieden,
liever vandaag dan morgen.

redelijke prijs nodig hebben ,
maak een afspraak en het gaat
zeker goed komen. Er is nog
keuze voldoende.

In de kasten is weliswaar enige
ruimte gekomen maar mocht u
nog een mooie outfit, sieraden
of wat dan ook voor een zeer

Willy Kalter (tel. 0294 253643)
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Wat een gezelligheid op het Willie
Dasplein
NEDERHORST DEN BERG- Met
gezellige klanken uit de muziektent stroomde het Willie
Dasplein zaterdag 22 december vol met belangstellenden,
die afkwamen op de uitnodiging voor een gezellig samenzijn. Met de vuurkorven en de
grote verlichte kerstboom zag
het er in de schemering dan
ook bijzonder sfeervol uit.
De verwachte schaapjes waren
er helaas niet bij, anders was
het echt áf geweest. Zij hadden toch niet zo’n zin om te
komen. Onder het genot van
glühwein en warme chocomel
stond iedereen gezellig met elkaar te praten, waarbij schalen
met banket, marshmallows en
worst rond gingen. Er is heel
wat wein doorheen gegaan,
wat was het gezellig. Dank voor
de grote opkomst en de leuke
reacties. Ook een dankwoord
voor: Dominique Odijk van
Albert Heijn voor de glühwein,
chocomel, bekers en tafels –
Slager Ton Vernooy voor de
worst – Aya en (een deel van)
het koor All Directions! voor
de muzikale omlijsting – het
Spieghelhuys en het Wijdemeren Fonds voor overige on-

Nieuws Club 4711

dersteuning. Met dit gezellige
initiatief wilden we laten zien
dat het niet moeilijk is om iets
te organiseren op het Willie
Dasplein. Want deze prachtige
locatie leent zich perfect voor

Wijdemeren in Beeld

dorpsactiviteiten. Zoals iedereen nu heeft kunnen ervaren
hoeft dit niet altijd groots opgezet te zijn, maar gewoon met
elkaar gezellige dingen doen.
Geïnteresseerden die activitei-

ten willen organiseren en/of
coördineren zijn welkom.
Wilma Snel (namens de initiatiefnemers)

Naar verluidt zou het water te warm zijn voor een deel van de Bergse
brandweerlui. In ieder geval bleef de traditie van de Nieuwjaarsduik
in de Spiegelplas op 01-01 gehandhaafd

Uitslag + stand herfsttoernooi Biljartclub 4711
Mw. T. Bos – J. van Greuningen 2-0, M. Verlaan – M.
Zieleman 2-0, B. Worp – W.
Clements 2-0
Eindstand: Mw. T. Bos 11-35
(kampioen), B. Worp 11-31,
W. Clements 11-26, J. van
Greuningen 11-22, M. Zieleman 11-22, Mw. D. Giavarra
11-17
Uitslag + stand onderlinge
competitie BV Overmeer
Donderdag 3 jan.: M. Verlaan
– J. Kloosterman 2-0, M. v.d.
Velden – W. Lam 0-2, P. van
‘t Klooster – T. Otten 2-0, W.
Clements – H. Stalenhoef 3-1
Stand aan kop: W. Clements
13-21, W. Lam 12-19, P. van
‘t Klooster 12-18, M. v.d. Velden 13-18, M. Verlaan 13-18
Programma
Donderdag 10 jan. 19.30
uur: onderlinge competitie
BV Overmeer, zaterdag 12
jan. 16.00 uur: 4711-maandtoernooi koppelklaverjassen
(locatie: Café Die2), maandag 14 jan. 20.00 uur: BV De
Tram – Biljartclub 4711
Openingstijden + contactgegevens
Clubhuis + bar open op vrijdag van 14.30 tot 20.30 uur
(ook voor niet-leden)
Adres: Overmeerseweg 5a te
Nederhorst den Berg
Telefoon: 06.20.40.80.58
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