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Zes weken Winterwonderland
Feestelijke opening IJshal
schaatsparadijs van de regio.
De toeter schalt en de kinderen stormen het ijs op. Op de
harde beats van dj Mike is de
baan binnen de kortste keren
stampvol. Een enkeling denkt
wellicht nog terug aan de dit
jaar overleden initiatiefnemer
Aad Dijs die samen met Bert
Snel 12 jaar geleden een ijsvloer uit België op de kop tikte.
Een gouden vondst.

Foto: Ton Keizer
Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Ze hadden er weer een
feest van gemaakt, bij Nederhorst on Ice. Afgelopen
vrijdagavond was de 12e
opening van de overdekte
IJshal die zes weken onbeperkt genieten van Winterwonderland biedt voor
jong en oud.
Een beetje onwennig drentelen de bestuursleden van de
Bergse IJsclub in hun win-

terridderkostuums rond de
muziektent op het Plein. Het
wachten is op Winterkoning
Bart IJkhout (voorzitter) en
zijn lieftallige gemalin Joke
Callenbach. Ze maken deel uit
van het Winter Wonder Landverhaal om de ceremonie van
de opening uit te beelden. De
Zilveren Elf, met puntoren, kan
het allemaal uitleggen. Het is
niet koud genoeg voor de ijsbaan. In een dialoog met de
kinderen probeert hij een oplossing te bedenken. IJsklontjes, vrieswater en een kou-

deluchtventilator vallen af als
idee. Gek genoeg kan Costa
de Vuurspuwer wel helpen om
de temperatuur te verlagen. Hij
geeft een wervelende show.
Dan arriveert het koetsje van
het Koningspaar in de kleuren
wit, zilver en blauw. In optocht
met ridders, elfen, Snowy, de
IJsbeer en de Pinguïn volgen
de kinderen naar de IJshal die
er mooi uitgelicht bij staat.
Schaatsparadijs
Bij de ingang staat al een lange rij met kinderen. Want alles

goed en wel, ze komen voor
het schaatsen. Eerst is er de
openingsceremonie met burgemeester Crys Larson op het
ijs. Die werkelijk verrast is door
de entourage van een grote
ijsoppervlakte en een gezellige Bergstube. Vergezeld van
het Winter Wonderland- gezelschap spreekt ze de massa
toe. Ze houdt het kort en prijst
de vrijwilligers, de sponsors en
het bestuur dat er telkenmale
in slaagt zonder subsidie dit
evenement te houden. Al jaren is Nederhorst on Ice hét

Sociaal
Het reglement bij de poort is
duidelijk. Schaatsen huur je,
handschoenen verplicht, je
dient je te gedragen en te luisteren naar de toezichthouders.
Als je een beetje meewerkt,
kunnen het zes mooie weken
worden. Met een gevarieerd
programma op het ijs: schoolschaatsen, ijshockey, Bergse
spelen, schaatslessen, kunstschaatsen, curling, enzovoort.
En uiteraard vrij schaatsen
voor een lage prijs. Nederhorst
on Ice is daarnaast een sociaal evenement. In de donkere
dagen is dit Winterwonderland
ook een plek van samenkomst
in de warme Bergstube met
een koffie-uurtje voor ouderen, ook een Korenavond.
Er is weer een Ouderendiner
op de woensdag voor Kerst
naast spelletjesavonden. Of
wat dacht u van de Hollandse
Avond met zanger Quincy?
Voor de jeugd is er elke zaterdagavond Disco on Ice met
nieuwe jonge dj’s.
Volledig programma:
www.nederhorstonice.nl.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer
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Huisartsen

M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1
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

Oogarts

035 - 656 18 66
035 - 656 16 16
035 - 656 11 96
0294 - 25 12 03
0294 - 25 18 54
0900 -15 15
088 - 753 17 53
088 - 130 96 00

C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19

035 - 656 47 62

Verloskunde Wijdemeren

06 - 206 15 919

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef
Tandartsenpraktijk Hagesteijn & Vonk
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13
Tandartscentrale

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

Dierenarts

A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren)
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef
Annemarie
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek
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1-1-2

035 - 656 21 88
035 - 656 91 28
0294 - 25 34 56
0294 - 25 27 14
0900 -15 15

RK WIJDEMEREN





Zo. 1 december: 9.30 uur:



0294 -25 35 19
035 - 6561074/06 - 22732136
0294 - 25 58 38
035 - 683 03 00

KMN Kind & Co Klimboom
planning 030 - 600 47 50
Klimboom vestiging Kortenhoef
035 - 303 09 65
Thuizbij Kinderopvang Kortenhoef
035 - 656 97 85
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland
035 - 656 97 85
In de Heksenketel
035 - 533 89 82
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg
0294 - 41 92 60
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer
035 - 582 60 35
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool)
06 - 105 66 343
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum)
06 - 338 90 949
Gastouderbureau Gooi en Eemland
035 - 628 13 81
Alberdingk Thijm Kinderopvang (lokatie Lokinschool)
06 - 156 52 692
0294 - 25 13 51
0294 - 25 15 22
0294 - 25 33 36
035 - 656 10 19
035 - 656 04 08
035 - 656 13 70
035 - 656 10 67

Gemeente

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht
14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek
0900 - 8844
Wijkagent Carl Klein (Kortenhoef / Ankeveen)
carl.klein@politie.nl
Wijkagent Dennis van Giessen (N.d.B.)
dennis.van.giessen@politie.nl
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Manuel Kummer
emmanuel.kummer@politie.nl

Sporthal de Fuik, Kortenhoef
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg
Speeltuin ”de Eekhoorn”

H. Antonis

Zo. 1 december: 9.30 uur:

W. Balk.

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

PKN GEMEENTEN


035 - 656 00 66
0294 - 25 75 07
06 - 112 387 77

Willibrordkerk
Zo. 1 december: 10.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk.



De Graankorrel
Zo. 1 december: 10.00 uur:
Ds. J. Rinzema.



Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 1 december: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.



Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 1 december: 9.30 uur:
Ds. W.H.B. ten Voorde.



Oec. Streekgemeente
Zo. 1 december: 11.15 uur:
Geen dienst.

Kinderopvang

Sport

St. Martinus

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

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

Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg
035 - 692 63 50
Jeugd en Gezin
035 - 655 91 95
Versa Welzijn
035 - 623 11 00
Klusjesteam Kortenhoef / ‘s-Graveland
035 - 656 18 60
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen
035 - 656 30 01
Sensoor
035 - 6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 656 50 73

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

Graag nodigen wij u uit op
donderdag 28 november
voor de lichtjesavond op
begraafplaats Carspelhof.
18.30 uur ontvangst en
uitreiking kaarsjes door Myosotis.
19.00 uur lichtjesceremonie
Aansluitend is er gelegenheid
om elkaar te ontmoeten.

J. Dresmé.

Maatschappelijk

Scholen

OLV Hemelvaart
Za. 30 november: 19.00 uur:
W. Balk.

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar.

Markt in Ankeveen

Zaterdag van 8.00-12.30

Met deze week brood en gebak,
bloemen, groenten en fruit,
kaas, verse vis, noten en natuurlijk
onze koffietent.

ANWB Automaatje
Wijdemeren
Wij zoeken enthousiaste chauffeurs!
Een vrijwillige chauffeur brengt u niet alleen van A naar B,
maar kan ook mee naar een uitstapje.

Colofon

Voor meer informatie
mail of bel naar
lhoogland@versawelzijn.nl
035 - 694 74 55

Uitgave/administratie

Dunnebier Print & Marketing,
Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg
Tel. 0294 25 62 00

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

Aanlevering kopij

vrijdag voor 12.00 uur via
redactie@dunnebier.nl
Aanlevering advertenties

vrijdag voor 12.00 uur.
Aanleveren, info en/of prijzen:
advertentie@dunnebier.nl
0294 25 62 00
Eindredactie

Bianca Krijnen - Splint
Kijk voor meer informatie op:

www.weekbladwijdemeren.nl

BIJ OVERLIJDEN 24/7:
06 - 233 09 339

☎

In Memoriam Uitvaarten
UITVAARTZORG
WIJDEMEREN E.O.

Monique Houtzager

www.inmemoriamuitvaarten.nl

Uitvaartwensen bespreken én inzicht in de
uitvaartkosten, bel mij voor een afspraak.
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Installatie nieuwe				
burgemeester
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Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Op 8 november kwam het
Koninklijk Besluit waarin ‘Wij, Willem-Alexander,
enz.’ bekrachtigde dat Crys
Larson de nieuwe burgemeester van Wijdemeren
zou worden. Afgelopen
dinsdagavond was haar
installatie, gevolgd door
speeches en veel felicitaties.
Commissaris van de Koning
Noord-Holland, Arthur van Dijk,
verwelkomde als eerste de
nieuwe burgemeester, van wie
hij een week eerder afscheid
had genomen als VVD- Statenlid. Hij was verwonderd dat
Crys Larson die geboren en
getogen is in Chicago (VS) de
overgang naar de dorpspolitiek ogenschijnlijk makkelijk
gemaakt had. Met haar ruime

ervaring als raadslid en wethouder in Ouder-Amstel moet
ze in staat zijn om de zes kernen hun eigen identiteit te laten
behouden. Daarnaast zal ze
grensoverschrijdend moeten
optreden om de Regio Gooi en
Vecht krachtiger te maken. Van
Dijk noemde het burgemeestersambt ‘soms eenzaam’,
omdat je alleen knopen moet
doorhakken. Hij benadrukte
dat het belang van de inwoners
altijd voorop moet staan. En
was ervan overtuigd dat Crys
Larson zich als een vis in het
water thuis zou voelen in het
Wijdemeerse.
Direct een klik
Crys Larson voelde direct een
klik met degenen die de dorpen
vertegenwoordigen. Wie zou
niet blij zijn om hier te mogen
werken? Ze had bewondering
voor de sterke sociale structuren in de dorpen. Tegelijkertijd

Foto: Crys Larson en Arthur van Dijk

zag ze dat de merknaam ‘Wijdemeren’ vrijwel onbekend is.
Wel kent iedereen Ankeveen,
Loosdrecht, enzovoort. De bestuurlijke opgave om in de regio
‘issues te tackelen’ beschouwt

ze als een pittige uitdaging.
De komende tijd zal mevrouw
Larson kennismaken met heel
veel mensen. Tot slot dankte
ze waarnemend burgemeester
Ossel, haar echtgenoot Hans

en dochters Jaimy en Sharon
die samen een hechte familie
vormen. Het bleek een frisse
start die daadkracht, optimisme
en betrokkenheid uitstraalde.

Kansenkaart woningbouw op
komst
Inwoners zoeken mee
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Betaalbare woningen staat
hoog op het verlanglijstje
van veel Wijdemeerders. Er
zijn ruim 1000 woningzoekenden in de vijf dorpen.
Daarom heeft de gemeente
een Kansenkaart in ontwikkeling, een overzicht
van mogelijke nieuwe woningbouwplekken tot 2030.
Het is de bedoeling dat de
inwoners met een enquête
op een digitale kaart aangeven waar zij wel of geen
woningen willen.
Natuurlijk heeft de gemeente
zelf ook ideeën over locaties,
maar de burgers kunnen ongefilterd suggesties doen. “Alles is welkom”, zegt wethouder
De Kloet, “het is totaal open,

ongeacht bestemmingsplannen en dergelijke. Misschien
kennen mensen wel panden
die al jaren leeg staan, of andere onbekende plekken.” Na
deze inventarisatie zal de gemeentebestuur de ideeën filteren, waarbij gekeken wordt
of bepaalde plekken haalbaar
zijn. Wat uiteindelijk moet leiden tot een document met woningbouwplekken.
21, 851 en 640 woningen
De ambtelijke staf is al aan
de slag gegaan. Men heeft
drie lijsten geproduceerd. Een
met oplevering van 21 woningen in 2019. Daarbij gaat het
hoofdzakelijk om de Porseleinhaven in Oud Loosdrecht.
Tussen 2020 en 2024 kunnen
er 851 woningen worden gebouwd. Men maakt een onderscheid tussen ‘zachte’ en

‘harde’ plannen. Bij ‘zachte’
moet nog worden bepaald of
er gebouwd mag worden. Harde plancapaciteit zijn woningbouwplannen die passen in
een bestemmingsplan. Denk
aan de Porseleinhaven en
de Beukenhof (135) in Loos-

drecht, Juliana-Bernhardplein
(12) en de Meerhoekweg (2) in
Nederhorst den Berg. Verder
zijn er nog ‘zachte’ locaties als
Groenewoud en Vakgarage
Richtlijn in Kortenhoef en de
Linde- en Terpstraschool, het
Achtererf in Loosdrecht. Voor

verder weg, tot 2029, staan er
640 in Nederhorst-Noord en
Ter Sype nabij vliegveld Hilversum op de lijst. Wellicht levert
de Kansenkaart in het voorjaar
2020 nieuwe plekken op.
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Echtpaar start New-Hippieshop
In oude timmermanswerkplaats
‘S-GRAVELAND
Aan Noordereinde 68 staat
het karakteristieke houten
huis dat begon als timmermanswerkplaats. Nu 113
jaar later opent het pand
zijn deuren voor liefhebbers van mystieke sferen.
Bij binnenkomst ervaar je de
rustgevende ‘vibe’ die zo typerend is voor oriëntaals georiënteerde winkels. De Indiase
meubels waarin o.a. sieraden,
etherische oliën en klankschalen geëtaleerd zijn, geven de
rustieke omgeving een bohemienne uitstraling. De kruidenthee staat in schappen klaar
om verkocht te worden. “Echt
alles is te koop” zegt Jan Willem en doelt o.a. op de meubels waarop de winkelwaar is
uitgestald.
Een kast vol etherisch oliën
heeft uitnodigend haar deuren
openstaan. Er staan testers
waarmee de klanten kunnen

WEE
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experimenteren. “Deze oliën
en aurasprays komen van De
Groene Linde” vertelt Andrea
trots. “Zij brengen lijnen uit die
bestaan uit meerdere geuren.
Er is een lijn HSP, speciaal
voor iedereen waarvoor de
prikkels van onze snelle tijd
(zo nu en) dan te veel impact
hebben. Ook hebben we een
lijn voor slechte slapers. Er is
zelfs een lijn voor kinderen.
Ideaal voor deze spannende
dagen voor Sinterklaas.
Er is een ruim aanbod in klankschalen en Koshi windgongs.
Het echtpaar heeft deze uit de
collectie van een klankschaal
therapeut kunnen kopen. Trost
zijn ze ook op de lampen. Er
zijn zoutlampen, maar tevens
een aantal Italiaanse unieke
design lampen gemaakt van
Onyx.
Al onze bezoekers bieden wij
een heerlijke kop thee aan,

terwijl zij kunnen genieten van
het prachtige uitzicht.

Openingstijden: woensdag tot
vrijdag van 10.30 tot 18.00 en

in het weekend van 12.30 tot
18.00 uur.

Door vele verontruste telefoontjes wil ik u graag
mededelen dat ik niet ziek, overspannen of vermist ben.
Ik wens u allen alvast hele fijne feestdagen en
een goede jaarwisseling!
Voor informatie kunt u bellen, mailen of
WhatsApp gebruiken!

NIEUWSSTER
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Twee weekends geheel		
afgesloten
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Tot 3 april 2020 is de
Oud-Loosdrechtsedijk
tussen de rotondes van ‘t
Bruggetje en die van de
brandweerkazerne
afgesloten voor doorgaand
verkeer. Alleen voor bestemmingsverkeer is de
weg bereikbaar. Behalve in
2 weekends in december.
Wethouder Joost Boermans
had zwaar geschut ingezet
om het belang van deze wegafsluiting uit te leggen, hij was
vergezeld van gemeentelijk
projectleider Maat en omgevingsmanager Van Velzen,
van wegenbouwer KWS. Dit
traject van 1,2 km. telt na-

melijk zo’n 10.000 verkeersbewegingen en is derhalve
een belangrijke verkeersader
die bovendien alleen een uitwijkmogelijkheid heeft via de
provinciale N201. “Een megaproject”, zei de wethouder,
“met tijdelijk veel overlast voor
de omgeving.” Er is gekozen
voor een werkwijze in fases
van ongeveer 300 meter. Gedurende twee weken vinden er
voorbereidende werkzaamheden plaats, waarbij hulpdiensten, fietsers, voetgangers en
bestemmingsverkeer kunnen
passeren. Het is aan de verkeersregelaars om te bepalen
welke auto’s er wel of niet door
kunnen rijden. In de weekends van 30 november en 14
december is de dijk geheel afgesloten. Dan wordt er dag en

nacht doorgewerkt. Tijdens de
feestdagen, van 20 december
tot 6 januari is de weg weer
open. Zeer waarschijnlijk gaat
het wisselsysteem met de gesloten weekends door tot april.
Voorgeschiedenis
De herinrichting van dit traject

verliep niet van een leien dakje. In januari 2018 moesten
de werkzaamheden plotseling
worden stilgelegd, er was een
hoofdwaterleiding die gevaar
op zou kunnen opleveren.
Aanwonenden kregen de kans
om met een alternatief plan te
komen, met meer ruimte voor

fietsers/ voetgangers. Het
ontwerp met een wegbreedte
van 5.80 m. en 1.15 m. fiets
-en voetpad aan beide zijden
heeft echter geen gescheiden
riolering. Terwijl de gietijzeren
waterleiding nog zeker 20 jaar
mee kan.

‘BAKEN’ van verzet tegen					
vernatting
WIJDEMEREN
Afgelopen dinsdag kwamen circa 50 eigenaren en
pachters/gebruikers van
grond in Kortenhoef en
Ankeveen voor de tweede
keer bij elkaar. Zij verzetten zich tegen de vergaande plannen van provincie
Noord-Holland om hun
gronden om te vormen
tot ‘natte natuur’ en hebben zich daarom verenigd
in BAKEN (Belang Ankeveense en Kortenhoefse
Eigenaren inzake Natuurgronden). Tijdens de bijeenkomst werd iedereen
bijgepraat over de geplande herinrichting, doelstelling, eerste activiteiten van
de vereniging en communicatie met de provincie
Noord-Holland en aandacht in de media.
Vereniging BAKEN i.o. kent inmiddels ruim 60 leden, die het

eigen bezit en huidige (zgn.
extensief) gebruik in stand willen houden. Wethouder JanJaap de Kloet benadrukte vorige week dat de opdracht om
de natuurdoelen te behalen
hetzelfde blijft. Maar het blijkt
dat het inrichtingsplan van
de provincie Noord-Holland
in Kortenhoef en Ankeveen
nog helemaal niet helder is.
De provincie wilde het gebied
vernatten, maar daar is grote
weerstand tegen.
BAKEN i.o. is in gesprek met
een aantal deskundigen (juristen/ecologen) om de plannen
van provincie Noord-Holland
nauwkeurig te bekijken en wat
daarvan de gevolgen zijn voor
niet alleen de grondeigenaren
en pachters/gebruikers, maar
voor de hele omgeving en ook
de bewoners van Kortenhoef
en ‘s-Graveland. Er is nu al
bekend dat door vernatting de
koeien, schapen en paarden

Foto: Mirjam Langelaar

uit de omgeving zullen verdwijnen, de knutten en muggen in
dit gebied zullen toenemen
en dat er door de stikstofuitspraak van de Raad van State misschien weinig tot geen
(nieuw)bouw meer mogelijk is.

Immers, de natuur wordt heel
dicht op de bebouwde kom
gerealiseerd, waardoor de
omgeving ‘op slot’ gaat. In december heeft BAKEN i.o. een
gesprek met gedeputeerde
Esther Rommel van provincie

Noord-Holland.
Bent u grondeigenaar in Kortenhoef of Ankeveen en wilt u
lid worden van BAKEN i.o.?
Mail dan naar
2019baken@gmail.com
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De S van Sint en....

De
Speculaaspopje

BOEKTIQUE

€ 1,50

Koninginneweg 42-D
1241 CV Kortenhoef
035 – 206 29 56
info@deboektique.nl
www.deboektique.nl

WEE
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Sinterklaas top 5

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

€ 7,50
€ 15,-

€ 8,99
€ 5,99

De Sint shopt online op www.deboektique.nl (tot 5 december geen verzendkosten!)
of brengt een bezoekje op:
• Donderdag 28 november tussen 18:00 en 21:00
• Vrijdag 29 november tussen 10:00 en 16:00
Op zaterdag 30 november staat De Boektique op de weekmarkt in Ankeveen!

NIEUWSSTER
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Muziekpiet is al 30 jaar actief
bij de intocht in Nederhorst den
Berg. “Het is niet te geloven, al
zo lang, maar ik voel me nog
jeugdig en vitaal.” Deze muzikale Piet is overal inzetbaar
en zelfs in te huren als Sinterklaas. Hij is graag actief, maar
toch is Muziekpiet blij dat het
een parttime job is, want ‘er
moet ook nog gepoetst worden’. De voornaamste eigenschap voor een Piet is dat
hij vooral creatief moet zijn,
meent Muziekpiet. Natuurlijk
moet-ie houden van z’n werk
en wil hij graag dollen met de
kinderen. “Eigenlijk alles vind

ik leuk, zingen, dansen, kinderen blij maken.” Er is ook
keerzijde aan het pietenbestaan. Namelijk dat het zwarte
smeersel er ook weer af moet
en na een paar keer wordt de
huid van deze ervaren Muziekpiet een beetje schraal.
Het hoogtepunt is en blijft, ook
na 30 jaar, de aankomst bij
de Loswal in Nederhorst den
Berg, over de Vecht en dan
die grote sliert kinderen op de
dijk. “Al die kleurtjes, jassen
en petten, fantastisch, iedere
keer weer.” Muziekpiet heeft
geen voorkeur voor één bepaald liedje. Hij is gek op alle

liedjes van de Pietenband, dat
is lekker live, met een feest in
de bomvolle IJshal. Heel speciaal hier in Nederhorst. “Nee,
dat kan niet, het zwart moet
blijven. Als je al zwart bent,
vallen die roetvegen helemaal
weg. Kom op, traditie en geen
interpretaties.” De boodschap
van Muziekpiet: ‘Wees blij met
het dorp, alles is lekker dichtbij, vrolijk en voor iedereen.
Geniet van het feest’

Praatpiet uit Loosdrecht
Praatpiet is al 37 jaar onderweg als Piet. “Ik was als kind
zo enorm bang voor Zwarte
piet dat mijn ouders al vroeg
het grote geheim hebben
verklapt. De angst werd niet
minder. Toen heeft oma mijn
eerste pietenpak gemaakt.
Wanneer ik als 9- jarig jongetje
als Zwarte Piet over de Nootweg zwierf en ik zag een ‘echte piet’, dan zette ik het op een
lopen.” Praatpiet speelt ook
buiten Loosdrecht de rollen
van Piet en Sinterklaas, onder
andere in Beek (Limburg) en
in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. “Een Sinterklaasfeest
met een gouden randje!” In
november en december is Sin-

terklaas, Zwarte Piet en Kerstman een fulltime baan voor
Praatpiet.
Een Piet moet ten eerste goed
met kinderen overweg kunnen
en hij moet weten dat Sinterklaas de hoofdpersoon is.
“Het spelen van een rol die
kinderen verrast, is geweldig.
De keerzijde is dat je in deze
maanden nooit thuis bent.”
De Pietenpop, het liedje van
Roxanne Cools en Praatpiet
was te gek. “Als we nu een
optreden waar roetveeg wordt
gevraagd, zeggen we nog nee.
Voor mij persoonlijk maakt het
niet uit, behalve dat ik vind
dat ze er allemaal mogen zijn.

Hoofdpiet uit Kortenhoef
“Ik heb inmiddels ruime ervaring om naast Sinterklaas te
lopen en te zorgen dat de andere Pieten het beste uit zichzelf halen. Daarnaast neem ik
van alles aan van Sinterklaas
en neem ook bijvoorbeeld tekeningen van kinderen in ontvangst voor Sinterklaas. Ik ben
vooral in Kortenhoef actief.
Hoofdpiet noemt Piet zijn een
‘mentale fulltime job’.
Hij moet overzicht hebben en
de grens opzoeken van wat
wel en niet mag. “De verwondering en de blijdschap van
de kinderen als ze oog in oog
staan met Sinterklaas en Piet
vind ik allermooiste.” Je moet

altijd wel een antwoord hebben op vragen als ‘Mag ik een
hond?’ Als een Piet iets bijzonders kan, is dat leuk. Een
instrument bespelen, op een
eenwieler rijden en of goed
klimmen. Een intocht met de
boot met koud kristalhelder
winterweer, vond deze Hoofdpiet het hoogtepunt. Die niet
om een principiële reden verder wil gaan als roetveegpiet.
“Het is in mijn leven nooit zo
geweest dat Zwarte Piet enige
link heeft gekend met welke
racistische vergelijking dan
ook. Als mensen Zwarte Piet
aanstootgevend vinden, dan
heeft deze Hoofdpiet daar respect voor en is bereid daar re-

kening mee te houden. “Maar
ik richt me vooral op het kinderfeest. Voor de goede orde,
ik ben al als Roetveeg Piet op
pad geweest. Prima natuurlijk
maar het heeft niet mijn voorkeur.”
De boodschap van Hoofdpiet
aan de Kortenhoefse kinderen: ‘Wees lief en af en toe
ondeugend, en luister vooral naar verstandige mensen.
Luister, leer ervan en neem,
als je groter bent, vooral je eigen beslissingen.’

Het liedje De Pietenpop ging
er juist over, dat het allemaal
mag bestaan, maar dan vooral met elkaar en niet tegenover elkaar.” Tot slot, als je je
schoen zet, pak dan de laars
van mama, doe daar een beetje water in, losse suiker en een
wortel. Schut de laars door elkaar tot een fijn papje. Plak er
een tekening met verlanglijstje
op. Gegarandeerd dat mama
nieuwe laarzen krijgt onder de
kerstboom.
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Kom werken bij het
leukste bedrijf
van de regio

Intersell zoekt
per direct:
• tegelzetters
• schilders
• loodgieters
• timmermannen

www.bvintersell.nl

Intersell zoekt
per direct:
• tegelzetters
• schilders
• loodgieters
• timmermannen
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Wisselende successen
Nederhorst verliest weer
Odis
Volleybal
WEEKBLADWIJDEMEREN
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

KORTENHOEF
Maandagavond 18 november werden bekerwedstrijden gespeeld door de senioren en op vrijdag kwamen
de recreanten in actie en
de heren ook nog op zaterdag. MC1 had een week
rust, waardoor supporters
van de vorige wedstrijd
van hun gehoorbeschadigingen konden herstellen.

Dames 2 speelde tegen K.V.A.
De yell van K.V.A. klonk als
“ca-vi-a”. Na de poes van de
Odis recreanten van twee weken geleden, was er nu dus
een cavia in het spel. Die dames waren toevalligerwijs ook
niet lang van stuk en zeker niet
voor de poes. DS2 kwam niet
lekker in hun spel en moest de
overwinning met 0-3 aan de
tegenstander laten.
Odis/Gemini HS1 speelde
deze week twee keer. Maandagavond voor de beker tegen
Cratos. HS1 kan lawaai ma-

ken, maar de tegenstanders
en hun supporters hadden
toch meer volume. Wat een
spannende wedstrijd. Odis
kwam met 2-0 voor. Het werd
2-2. In de vijfde set 15-13. Gewonnen!
Zaterdag speelde HS1 ook
nog een spannende wedstrijd
buitenshuis. Odis miste twee
oudere jongeren. Ondanks dat
speelde de Odis/Gemini-combi goed samen en stelde belangrijke punten veilig.
DS1 speelde voor de beker uit
en won.
Het tweede recreantenteam
speelde thuis in De Fuik alwaar ze drie wedstrijden gelijk
speelden en er eentje verloren.
Het programma voor komende week: vrijdag 29 november wordt MC1 in Nederhorst
verwacht en spelen de recreanten in Almere. Zaterdag 30
november spelen DS2 en HS1
om 16 uur thuis in Sporthal De
Fuik in Kortenhoef.

A.S.V. PETANQUE 91
ANKEVEEN
Zaterdag 23 november
speelden we het laatste
toernooi van 2019, welke werd gesponserd door
L+R Tuinen, de hovenier
van Wijdemeren en omstreken.
Deze dag stond in het teken
van de bekendmaking van de
winnaars van het Waterkippentoernooi en van het open
Ankeveens kampioenschap.
Het laatste maandtoernooi
was een zeer gezellige aangelegenheid. We begonnen de
middag met het onthullen van
twee nieuwe bankjes op het
Piet Kosterplein, welke door
de stichting Appelboom geschonken werden, waarvoor
onze hartelijke dank. Hierna
begonnen de wedstrijden. Na
de vele, mooie en lange partijen werd Kees van Schaik de
winnaar met 3 gewonnen partijen en een plus van 27 punten. Tweede werd Ric Degekamp met 2 gewonnen partijen
en een plus van 20. De derde
plaats was voor Kimberly Neijsen met 2 gewonnen partijen
en een plus van 12. De laatste
plaats werd ingenomen door

Nellie v/d Linden, zij wist helaas geen partij te winnen en
eindigde met een min van 23.
Na deze huldiging werd er lekker geborreld en genoten van
een heerlijke Chinese maaltijd
en voortreffelijk dessert, welke
werd bereid door de voorzitter van de vereniging. Hierna
volgde de bekendmaking van
de kampioenen van het waterkippentoernooi en de club
kampioen. De kampioen van
de waterkippen werd met ruim
verschil gewonnen door Wim
Bornhijm voor Cor van Schaik
en Bert Neijssen.
Het open Ankeveens kampioenschap petanque werd gewonnen door Piet van Leijen,
die Ric Degekamp (2e) en
Wim Bornhijm (3e) nipt voorbleef.
Nadat ieder zijn prijs in ontvangst genomen had, werden
de sponsors L+R Tuinen – Intersel BV – Meisner Techniek
en de twee Anonieme sponsors bedankt.
Het wedstrijdseizoen 2019 zit
er op, maar u kunt nu ook eens
komen boelen op de maandagmiddagen vanaf 13.30 uur.
Van harte welkom.

NEDERHORST DEN BERG
Wederom een kansloze nederlaag voor Nederhorst 1.

Tegen Diemen werd het 0-5.
Na 7 minuten viel de eerste
goal voor de gasten, na weifelend optreden in de defensie (0-1). De gasten sneden
keer op keer door de Nederhorst-defensie heen en een
tweede goal was een kwestie
van tijd. In de 13e minuut een
pass door het hart van de defensie en de spits van Diemen
maakte geen fout (0-2). Diemen bleef gevaarlijk en in de
39e minuut werd de defensie
van Nederhorst weer simpel
uitgespeeld en werd de 0-3

binnengetikt. De tweede helft
probeerde Diemen de score
nog hoger op te voeren en
Nederhorst kon hier weinig tegenoverstellen. In de 48e minuut scoorden de gasten 0-4
en in de 67e minuut via een
fraai diagonaal schot 0-5.
Nederhorst- 2 won gemakkelijk van Abcoude 3 met 4-0,
door 4 goals van Tijmen Blok.
Het 3e verloor de derby tegen
Weesp- 4 met 3-1. Nederhorst
-4 won knap uit van het op de
derde plaats staande NVC (23). De JO17-1 verloren hun
eerste wedstrijd en wel tegen
Nieuwland met 3-1. De JO151 wonnen bij Argon JO15-2
met 1-4. JO15-2 wonnen weer

nu met 4-3 van NFC JO15-1.
MO11-1 wonnen nu van Martinus met 7-1 en JO11-1 versloegen De Vecht JO11-2 met
9-3
Voor
het
voetbalseizoen
2019/2020 zal de algemene
ledenvergadering op maandag
2 december zijn. Vanaf 20:00
uur is de kantine open voor
een kop koffie/thee en ALV
zal om 20:15 beginnen. Alle
leden, stamleden en/of ouders
van minderjarige leden zijn
hiervoor van harte uitgenodigd. Stukken zijn op te vragen
door een mail te sturen naar
secretaris@vvnederhorst.org.
Voor meer info www.vvnederhorst.org

S.V. ‘s-Graveland nieuws
‘S-GRAVELAND
ging in Amstelveen hard
onderuit tegen Sporting
Martinus.
Hoewel de thuisclub sterker
was in de eerste helft kon het
dat niet tot uitdrukking brengen
in de stand. De tweede treffer
in de 45e minuut in het rustsignaal was daar het bewijs van.
Na rust werd de score duidelijker en ‘s-Graveland verloor
met liefst 9-0.
Het 2e deed het beter door
koploper Roda ‘46 in Leusden
te verslaan. Paul Kwantes was
de matchwinner in het met 0-1
gewonnen duel. Het 3e had

een offday (3-0) en het 4e juist
niet; Het won van het favoriete Voorwaarts met 4-0. 35+2
deelde na een leuke wedstrijd
de punten met Kismet.
VR2 pakte uit, maar niet op
het veld. Het was vrij en vierde zaterdagavond Sinterklaas.
Dat deed VR1 ook, maar ook
eerder op de dag. Het won de
topper en bezet nu alleen de
eerste plaats na de overwinning in Harmelen op SCH’44.
Komende zaterdag speelt het
opnieuw een topper, thuis tegen DVVA om 11.00 uur.
JO15-1 speelde in de hoofdklasse uit bij SO Soest JO15-

1 en rook aan een puntje tot
SO Soest kort voor tijd op 2-0
kwam. JO15-2 was team van
de week en gaf dat glans met
3-2 overwinning na een 1-2
achterstand. MO15-1 kwam
twee keer in actie. Op donderdag won het de inhaalwedstrijd tegen Almere (2-1) en
zaterdag verloor het van TOS/
Actief (5-1).
Vorige week heeft de club
van honderd weer een aantal
mooie schenkingen gedaan
aan de vereniging. Onder andere extra trainingsdoeltjes,
een nieuwe camera en een
buiten tennistafel.

ASV delft onderspit
ANKEVEEN
Na het gelijkspel van vorige week stond de streekderby tegen De Vecht op
het programma.
Onder ideale omstandigheden. ASV’65 startte gretig en
fanatiek, binnen 1 minuut had
Van der Greft de thuisploeg
op voorsprong moeten zetten.
maar helaas ging zijn schot
over. Het spel golfde op en
neer en er ontstond een fraai
voetbalgevecht met veel strijd
en prima voetbal van weerskanten.
ASV deelde enkele speldenprikken uit maar keeper van
de Loenenaren stond zijn

mannetje. Na ongeveer 20
min een iets wat makkelijk gegeven penalty voor De Vecht
die onberispelijk binnengeschoten werd, 0-1. Niet veel
later kwamen de bezoekers
op een 0-2 voorsprong, een
uit frommelgoal uit een corner.
De Ankeveners drongen aan,
helaas geen aansluitingstreffer voor de rust. Na rust een
aanvallend ASV dat de Vecht
ver op eigen helft terug drong,
toch kon De Vecht de wedstrijd
beslissen maar het schot belandde in het zijnet. ASV wisselde aanvallend en na een
fraaie aanval wist Logali de
aansluitingstreffer te maken,
1-2. Aanval na aanval werd

afgevuurd op het goal van de
bezoekers, de keeper redde
een goede kopbal van Benjamin Tol die terug is van een
blessure.
Uit de corner daarna volgende een penalty, een speler
van De Vecht sloeg de bal uit
de goal, rood en Antonius benutte de strafschop, 2-2. ASV
zette door, kreeg kansen maar
was niet meer scherp. Helaas
sloeg 5 min in blessure tijd het
noodlot toe, een vrije trap belandde in de goal en zo werd
er toch nog verloren. Zaterdag
hebben we een strijdend en
bij vlagen goed ASV gezien,
dit biedt zeker mogelijkheden
voor de komende weken.

NIE

10

Woensdag 27 november 2019

WEE

NIEUWS VOOR AN

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
0626252434

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of
woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende
offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl

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.

Helmut Smits voor al uw tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk
en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
MET NAALD EN DRAAD
Voor al uw gordijnen en
vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.
Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

Kevercentrum Kortenhoef
zoekt per direct APK keur
-meester / 1ste Monteur
vwkever@kevercentrum.nl

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!
Gratis waarde indicatie?
035 - 656 0235

Oppas gezocht voor onze 2
dochters van 2 en 5,5 jr
op woe hele dag en do mid
Bel 0624746269

CURA PEDICURE & MANICURE
ProVoet - Wendy Brockhoff
Kortenhoef, tel: 06-51102957
www.curapedicuremanicure.nl

Onafhankelijk financieel advies?
www.smitvernooij.nl
0294-253444

Scheiden los je samen op
www.scheidenopmaat.nl
0294-253444

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623

Gezocht schoonmaakhulp
in Nederhorst den Berg
3-4 uur per week
tel: 06-21593071

Voor een van onze cliënten
vragen wij te koop een
verhuurd woonhuis,winkel
of bedrijfsruimte. Wilt u
uw huis verkopen en voor
een schappelijke huurprijs
blijven wonen bel ons
dan ook. De Witte Raaf
Makelaars 035-6562624

Kevercentrum Kortenhoef
Uw adres voor APK, Airco
en Onderhoud aan uw auto.
www.kevercentrum.nl
035-69 38 454
OPRUIMCOACH-ORGANIZER
www.easyorganizing.nl
06-46390848

Te huur bedrijfsruimte in
Ned. den Berg, 200m2 en 4
5 m2 kantoorruimte. Over
headdeur, loopdeur, wc,
keukenblok en verwarming
aanwezig. € 1250,- huur
plus € 140,-servicekosten

Geef voor nieuwe
doorbraken in
kankeronderzoek.

eroen

Taart van
Sinterklaas
IS DE
VANAF 1 DECEMBER
OEF
WINKEL IN KORTENH
OP ZONDAG OPEN
UUR.
VAN 8.00 TOT 13.00

Ga naar
kwf.nl/doneer

Kom jij ons
team
versterken in
Kortenhoef?!
Ben je
geïnteresseerd?

Neem dan contact op:
telefoon: 06- 136 678 48

Beschikbaar van donderdag 28 november t/m zaterdag 7 december.

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

www.bakkerjeroen.nl
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Sint te paard in Kortenhoef
WEEKBLADWIJDEMEREN
Even
wennen voor Ozosnel
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG |
In samenwerking met

DE NIEUWSSTER

nog meer bootjes, gevuld met
uitgelaten Pieten. Zwart, bruin
en roetveeg, opa of oma, jongens en meisjes, alle Pieten
zijn welkom in Kortenhoef.

Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF
Zaterdag 23 november
kwam Sinterklaas rond het
middaguur aan in Kortenhoef, waar veel jongens
en meisje hem enthousiast
onthaalden.

“Vinden jullie het ook zo spannend?” vraagt Marga van
Praag aan de wachtende kinderen langs de Emmaweg.
Uitkijkend over de ‘s-Gravelandse Vaart tuurt men in de
verte naar een glimp van de
Goedheiligman. Ondertussen
speelt de Pietenband ‘Sin-

terklaasje kom maar binnen
met je knecht’ en de kinderen
springen uitgelaten op en neer.
“Ik zie ‘m” roept een meisje.
En daar is ie dan. Statig maar
toch vriendelijk zwaait Sinterklaas vanaf de eerste brandweerboot naar alle mensen
aan de wal. Daarna volgen er

Eenmaal aan land begint onder politiebegeleiding een
rondgang door de straten van
het dorp. Deels zonder Pietenband, want het nieuwe paard
Ozosnel moet nog even wennen aan de muziekpieten. “Dat
ging niet zo goed hé” vertelt
Sinterklaas in de Meenthof.
“Het gaat allemaal een beetje
anders, maar dat geeft niet.”
Na de officiële ontvangst door
burgemeester Crys Larson en
wethouder Jan-Jaap de Kloet
laat Sint ‘t stormlint nog even
zien. Een lang paars lint waarmee hij zijn mijter vast kan
zetten als de wind hard door
de bomen waait. Want zing
maar mee: “Ja, hij rijdt in donkere nachten, op zijn paardje
Ozosnel”.

Zie ginds komt de… eh bus?!
Door: Niels van der Horst
ANKEVEEN
Niet een van de Pieten
maar nota bene Sinterklaas zelf bracht de toegestroomde menigte in Ankeveen afgelopen zaterdag
in rep en roer. Want wat
bleek: de goedheiligman
had de boot gemist!
Gelukkig kon de oude Nicolaas door goed ingrijpen van
de vervoersPiet alsnog per
bus arriveren bij de speciaal
voor hem, en voor die dag gemaakte bushalte. Natuurlijk regende het daarna als vanouds
pepernoten, en trok de meute
massaal naar het Wapen van
Ankeveen waar de dag traditioneel borrelend en dansend
afgesloten werd.

Nadat de Pieten met de stoomboot Ankeveen waren binnen gevaren, bleek Sint Nicolaas zich niet aan boord te bevinden! Later
kwam hij gelukkig alsnog per bus. De opkomst van ouders en kinderen was enorm groot. Ook leuk was de aanwezigheid van
onze nieuwe burgermeester Crys Larson. Stichting Oranje Festiviteiten Ankeveen had alles weer prima georganiseerd, speelde
De Vriendschapskring weer de pannen van het dak en hielpen ook de weergoden een handje mee met het weer.

CLUB 4711
Uitslag + stand herfstcompetitie Biljartclub 4711
Maandag 18 nov.: Mw. D.
Giavarra – W. Clements 0-2,
M. Zieleman – B. Worp 2-0,
Mw. T. Bos – J. van Greuningen 3-0
Stand aan kop: Mw. D. Giavarra 8-22, M. Zieleman 8-19,
Mw. T. Bos 8-16
Uitslag BV Overmeer tegen
Biljartclub 4711: 6-8
Donderdag 21 nov.: M. v.d.
Velden – M. Zieleman 0-2, M.
Verlaan – A. de Bruin 3-0, P.
van ‘t Klooster – B. Worp 0-3,
T. Otten – J. van Greuningen
0-2, H. Stalenhoef – R. Knegt
3-1
Programma
Donderdag 28 nov. 19.30
uur: onderlinge competitie
BV Overmeer, vrijdag 29 nov.
14.30 – 20.30 uur: bar open +
vrij biljarten, 20.00 uur: Geinburgia – BV Overmeer, maandag 2 dec. 19.30 uur: herfstcompetitie Biljartclub 4711
Contact: 06.20.40.80.58

‘Ik wil de natuur
aan mijn kinderen
doorgeven.’
Kijk op toegift.nl en
ontdek hoe uw idealen
kunnen voortleven
door na te laten aan
een goed doel.
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GooiTV
REGIO – Vanaf woensdag 27
november 2019 zendt GooiTV
het volgende programma uit:
Ruud Bochardt praat in In Derde Termijn met een voor- en

Opbrengst collecte		
tegenstander van de karikatuur Zwarte Piet. TV Magazine
heeft diverse onderwerpen,
waaronder een verslag van de
Beursvloer Hilversum en het

ontsteken van de feestverlichting in Bussum. De intocht van
Sinterklaas. Dit maal bezoekt
hij Naarden Vesting.

Informatieavond over de
Gele Brug

Diabetesfonds
Lieve vrijwilligers, enorm bedankt voor jullie inzet tijdens
de collecteweek van het Diabetesfonds tussen 28 oktober
en 2 november jl.
Jullie waren met 14 man sterk
een week lang op de been om
geld op te halen voor het Diabetesfonds, met gewone collectebussen en QR-codes en
hebben een prachtig bedrag
opgehaald, EUR 1213,32 !
We hebben allemaal te maken met diabetes, we kennen
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iemand die de ziekte heeft, of
hebben het zelf. Mede dankzij
jullie steun en alle gulle gevers
in ons dorp kijken we terug op
een zeer geslaagde collecteweek en leveren zo een bijdrage aan het onderzoek dat
moet worden gedaan, onderzoek dat hard nodig is!
Bedankt!
Hartelijke groet,
Brigitta Hagen-Schouten van
der Velden

Fotograaf Tom Baetsen uit
Nederhorst den Berg behaalt
meestertitel

ANKEVEEN
Op donderdag 21 november was er in de Dillewijn
een informatieavond waarin uitgebreid werd ingegaan op de aanstaande
bouw van de Gele Brug in
Ankeveen.
Initiatiefnemer Eric Torsing
gaf aan hoe het idee van de
Gele Brug feitelijk tot stand is
gekomen: ‘good old’ Willem
Vermeulen klaagde destijds
over de toestand van de huidige brug. Rob Torsing, de architect van de Gele Brug, ging
in op de geschiedenis van de
brug die aan het einde van de
Tweede Wereldoorlog onklaar
is gemaakt door de Duitsers.
De betekenis van de brug die
gebouwd gaat worden: natuurlijk de verbinding, ook een
brug met cultuurhistorische
waarde. Zeker niet te vergeten
de belangrijke natuurwaarde
als onderdeel van de faunapassage.
Daarnaast zorgt de nieuwe

brug ook voor een oplossing
voor een probleem dat niet
eerder waargenomen was. De
bekabeling is totaal ondeugdelijk, Liander moet een complete nieuwe inrichting moet gaan
maken. Het is ook mooi dat
dat de brug vrijwel in het geheel door Ankeveens / Wijdemeerse bedrijven gebouwd zal
gaan worden. De Gele Brug
levert een veiligere verbinding
op. Vooral snelheid remmend.
Er kan maar één auto kan tegelijkertijd passeren. Uitgaand
gaat voor inkomend. De opening in begin mei 2020 is 75
jaar na de ontmanteling, gevolgd door onze bevrijding.
De belangrijkste informatie
van de avond was echter: hoe
gaat het bouwproces er uitzien
en dan met name de tijdaspect
dat er gebouwd gaat worden.
Bouw
Bas Baartman van BTZ gaf
aan dat de voorbereidingen
starten in week 2 en dat het
hele bouwproces t/m week

16 zal gaan duren. Tijdens
de aanleg van de brug is gemotoriseerd verkeer niet mogelijk. Wel kunnen fietsers en
wandelaars gebruik maken
van het fietspadgedeelte. Er
waren veel vragen. Met name
over de bereikbaarheid. De
hulpdiensten zullen geen problemen hebben. Hoe zit het
dan met een strenge winter als
veel schaatsers richting Ankeveen gaan komen? Vanzelfsprekend hebben de bezoekers de mogelijkheid om via
de N236 (Loodijk) Ankeveen in
te rijden. Daarnaast kunnen de
weilanden vóór de brug, vanaf
de Herenweg, eventueel als
parkeerruimte worden ingezet.
Er werd verder nog gevraagd
naar de breedte van het fietspad, die breedte is o.a. gebaseerd dat een strooiwagen zijn
werk kan doen. Tegen 21.30
uur werd de informatieavond
afgesloten en hadden de bezoekers nog de kans om de
diverse bouwtekeningen van
de Gele Brug te bekijken.

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur

NEDERHORST DEN BERG
Na het winnen van de Pia
D’or in 2018 werd fotograaf
Tom Baetsen (Xlix Fotografie) een aspirantlidmaatschap aangeboden voor
Master Photographers Network.
MPN is een netwerk van professionele fotografen dat als
doel heeft het niveau van
creatieve professionele fotografie op een hoog peil te
houden. Voor een permanent
lidmaatschap dienen aspirantleden zich door middel van
een meesterproef te kwalificeren door een serie van 10
foto’s voor te leggen aan een
onafhankelijke
internationa-

le vakjury. Deze beoordeelt
de beelden onder andere op
kwaliteit, techniek en originaliteit. Pas wanneer aan alle
strenge eisen wordt voldaan,
mag de kandidaat zich Master
noemen. Voor vakfotografen is
een Master-titel een bijzondere erkenning voor hun werk en
voor klanten fungeert het als
kwaliteitskeurmerk.
Voor zijn meesterproef heeft
Tom een selectie van zijn
Film Noir serie voorgelegd die
eerder al hoge ogen gooide
in internationale wedstrijden,
waaronder een gold award in
de Prix de la Photographie Paris. Een foto uit deze serie is
opgenomen in de kunstcollectie van gemeente Wijdemeren.

NIEUWSSTER

LOKAAL

Woensdag 27 november 2019

Gouden
bekroning
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KORTENHOEF
Oliebollen van Bakker Jeroen is door het Nederlands Bakkerij Centrum in
Wageningen Bekroond met
Goud. Hiermee voldoet het
product aan strenge kwaliteitseisen en onderscheidt
het zich van andere producten.
Bakker Jeroen mag de titel
de komende 6 maanden voeren voor Oliebollen. Bakkers
die kwalitatief hoogwaardige
producten bakken, komen in
aanmerking voor een Gouden
Bekroning. Tijdens de keuring,
die wordt uitgevoerd door de
keurmeesters van het Nederlands Bakkerij Centrum in Wageningen, wordt naar diverse
aspecten van het product gekeken. De geanonimiseerde
producten worden beoordeeld
op bijvoorbeeld vorm, kleur,
geur en smaak/aroma.

De lat ligt hoog
Om in aanmerking te komen
voor een Gouden Bekroning
moet het product aan hoge
eisen voldoen. De score wordt
uitgedrukt in maximaal 5 gouden medailles per onderdeel.
Wanneer een product op 3
onderdelen de maximale score haalt en op alle andere onderdelen niet lager scoort dan
een 4, verdient het de titel Bekroond met Goud. Oliebollen
van Bakker Jeroen en andere
met Goud Bekroonde producten zijn voor de consument
herkenbaar door de gouden
zegel. Alle producten die met
Goud Bekroond worden, zijn
terug te vinden op de website
www.bekroondmetgoud.nl
Het Nederlands Bakkerij
Centrum
Het Nederlands Bakkerij Centrum is het kennis- en adviescentrum voor de bakkerij.
Bij het Nederlands Bakkerij
Centrum werken diverse keur-

meesters met een lange staat
van dienst in de bakkerijsector.

De keuringen van het Bakkerij
Centrum zijn objectief en on-

afhankelijk en worden al ruim
100 jaar uitgevoerd.

Zilver voor Nimmerdor
Duurzame Bloemist
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Bloemisterij
Nimmerdor
aan de Kerklaan te Kortenhoef heeft het certificaat
‘zilver’ op de Barometer
Duurzame Bloemist in de
wacht gesleept. “Hier zijn
we heel blij mee”, zegt eigenaar Mark Baatje ‘’maar
de honger naar goud is
groot.”
Namens brancheorganisatie
Fleurop was een inspecteur
urenlang bezig om de sfeervol
ingerichte winkel te bekijken op
aspecten van duurzame bedrijfsvoering. Ruim 30% van de
bloemen wordt bij MPS-grossiers ingekocht, dus milieuneutraal en met respect voor
mens en natuur. Voorts wordt
er gelet op afvalscheiding,
energiebesparing, milieuvriendelijke schoonmaak, duurzaam transport en zorg voor
medewerkers. Met dat laatste

zit het wel snor, niet voor niets
werken Femke en Mark al 10
jaar bij Nimmerdor. De inspecteur zag onder andere dat de
verlichting uit LED-lampen bestaat, dat chloor uit den boze
is en dat er geen plastic cellofaan wordt gebruikt om de
boeketten in te pakken. Verder
ziet iedereen dat de zaak grotendeels is ingericht met Fair
Trade-producten. Denk maar
eens aan het assortiment Tony
Chocolony-repen. Mark Baatje
is met z’n medewerkers een
bloemist die oog heeft voor de
maatschappij waarin het bedrijf
actief is.
Fleurop
De certificering past in het
streven van de koepel Fleurop
waartoe Nimmerdor behoort.
Die wil alle winkels in het hogere segment hervormen
naar duurzaamheid. De eisen
voor het keurmerk komen tot
stand i.s.m. milieuorganisaties,
NGO’s, onderzoeksbureaus,

Foto: Mark Baatje

telers, veiling en groothandel.
Mark: “Wij zaten qua punten

boven in de zilveren groep. Als
we 50% MPS-bloemen ver-

kopen, stappen we snel over
naar goud.”

NIE
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Leven in de Brouwerij

WEE

Opbrengst 2019 overhandigd
NEDERHORST DEN BERG
Op zaterdag 21 september
2019 is voor de eerste keer
‘Leven in de brouwerij’ georganiseerd met als goed
doel Stichting Intermobiel.
Leven in de Brouwerij heeft
€ 950,- opgebracht! Van dit
bedrag is inmiddels al een
tablet gekocht voor een
inwoner uit de gemeente
Wijdemeren die chronisch
ziek en minder mobiel is.
Het was een geslaagde interactieve middag in SportLokaal in Nederhorst den Berg.
Verschillende lokale organisatie, particulieren en bedrijven brachten hun gezonde en
positieve activiteiten onder de
aandacht. Van shiatsu massage, tot kaarten stempelen,
oefeningen met de Bergse
Runnersclub, snoezelen, nagels lakken, hand lezen en
heerlijke gezonde natuurlijke
voeding. Je kon zelfs een inspirerend gesprek met de ker-

NIEUWS VOOR AN

kelijke vaders van Nederhorst
voeren. De hoofdprijs van
de loterij, een ter plekke gemaakte houten tuinbank van
Johnny Blue, werd gewonnen
door Edwin de Meijer. De twee
mini-optredens van cabaretier
Javier Guzman, ambassadeur
van de Stichting Intermobiel,
gaven een vrolijke en verrassende noot aan Leven in de
Brouwerij.
De organisatie kijk terug op
een geslaagde eerste editie
van Leven in de Brouwerij.
Joost Boers: “We hebben niet
alleen mooie activiteiten kunnen laten zien, maar dat vooral gedaan in een ontspannen
sfeer. We zien nu al uit naar
de volgende editie, in 2020”.
Yvonne van Schaik vult aan:
“En wat leuk dat onze wethouders Jan Klink en Rosalie van
Rijn ook belangstelling toonden voor een gezond, positief
en ondernemend Nederhorst
den Berg!”

Foto: Joost Boers en Emile Cobben (Bas Schuurman Productions)

Komt allen tezamen
KORTENHOEF
Op zaterdag 21 december
geeft ‘t KOOR! alweer voor
de derde maal een kerstconcert in de H. Antonius
van Padua kerk in Kortenhoef.
Na twee zeer geslaagde eerdere kerstconcerten in 2014
en 2016 met een tot de nok
toe gevulde kerk vinden wij het
een voorrecht om hier weer
ons concert te mogen geven.
En wij doen het deze dag zelfs
twee keer om nog meer mensen in de gelegenheid te stel-

len erbij te kunnen zijn.
Wij hopen het publiek een kleine anderhalf uur te vermaken
met bekende en soms minder
bekende liederen, die allemaal
een link hebben met de Kerst
dan wel de sfeervolle decembermaand. Voorts zijn er enkele instrumentale intermezzo’s,
een bijzonder Kerstverhaal en
ook de samenzang met het
publiek wordt niet vergeten.
Kortom: een zeer gevarieerd
programma.
Ons koor staat inmiddels twee
jaar onder leiding van de zeer

Van Leeuwen Vastgoed bied p/01-01-’20 te huur aan:
Bedrijfsruimte van 808 m2 op industrieterrein
“de Slenk” te Ankeveen.
Kernen bedrijfsruimte zijn onder meer :

• 8 m. hoog overspanningsvrij
• 2 x overhead + div. loop deuren
• Gevlinderde hoog belasting vloer
• Kantoor + kantine ruimtes incl. voorzieningen
• Ruime bestemming voor bedrijfsvoeringen
• Voldoende buitenruimte naar wens bij te huren
• Pand gelegen op goed bereikbaar afsluitbaar terrein

Voor bezichtiging en of meer informatie vernemen wij graag van u via:
Info@opslagVL.nl of via 035-656 3517

Weet wat je eet

bevlogen dirigent Vladimir Pairel en dat werpt zijn vruchten
af. Met zijn enthousiaste en
enorme gedrevenheid haalt hij
het beste uit ons.
De muzikale begeleiding wordt
verzorgd door onze eigen pianiste Ludmila de Klerk, die
daarbij dit keer ondersteuning
krijgt van een viertal jeugdige
violisten van het Goois Jeugd
Orkest.
Op zaterdag 21 december
begint het eerste concert om
16.00 uur en het tweede om
20.00 uur. De deuren van de
kerk gaan een half uur van tevoren open. Na afloop trakteren wij het publiek op glühwein
en warme chocomel.
Toegangsprijs voor volwassenen € 5,-- en voor kinderen
t/m 12 jaar € 2,50. Kaarten zijn
te bestellen via onze website
www.tkoor.nl of telefonisch via
06-53102423.
Wij beloven het publiek een
mooi begin van de bijzondere
Kerstweek. Heel graag tot dan!

WIJDEMEREN
Op donderdag 21 november mochten de kinderen
van groep 3/4 van de Warinschool in Nederhorst
den Berg een kijkje komen
nemen op de biologische
tuinderij Land- en Boschzigt.
Aanleiding was de afsluiting
van het IPC thema: “Weet wat
je eet”. Na een informatieve en
leuke excursie over de tuinde-

rij mochten de kinderen zelf
prei oogsten en pompoenen
uitzoeken. Daarna gingen de
kinderen met elkaar op school
de groenten schoonmaken,
snijden en soep maken. En
deze herfstsoep smaakte natuurlijk verrukkelijk! We kunnen weer terugkijken op een
leuke en leerzame excursie.
Lieve mensen met Land- en
Boschzigt, enorm bedankt!
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Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Op uitnodiging van het
Humanistisch Verbond en
Bibliotheek Gooi en meer
vertelde Suzanna Jansen
over haar nieuwste boek
‘Wael’. Het verhaal van een
Syrische jongen die nu al
jaren in Loosdrecht woont.
Velen kennen de schrijfster
van haar bestseller ‘Het
Pauperparadijs’.
Het is te hopen dat ook deze
uitgave uit februari 2019 een
topper gaat worden, want Suzanna en Wael delen de opbrengst. Maar vooral vanwege
het aangrijpende verhaal over
de vlucht van huis en haard
van de toen 21-jarige uit Homs,
Syrië. Suzanna sprak in diverse bijeenkomsten zo’n 40 uur
met Wael. Op grond daarvan
schreef ze zijn ervaringen op
als een monoloog, ‘s nachts
las de hoofdpersoon het script

In samenwerking met

en zond het terug met aanvullingen. Een sterk samenwerkingsverband dus.
‘Vluchteling is niet zijn identiteit’

Geen vluchteling
Suzanna Jansen vertelt dat
ze het woord ‘vluchteling’ het
liefst vermijdt. “Dat is niet zijn
identiteit, hij is een intelligente
jongeman die door vreselijke
omstandigheden gedwongen
wordt zijn land te verlaten. Het
gaat om het individu, niet de
groep.” Wael wordt totaal onverwacht door oorlogsgeweld
in zijn stad ‘manager’ van een
vluchtelingencentrum met 1000
personen in een school. Dat is
een zware verantwoordelijkheid voor een 19-jarige. Via
diverse kanalen hoort hij dat hij
op de lijst staat van gezochte
personen van het veiligheidsapparaat van het Assad-regime. Het fragment waarin hij zijn
moeder, zussen en broer achterlaat op weg naar een mensensmokkelaar op 6 juli 2013

gaat je door merg en been. Na
een zenuwslopende tocht door
Europa belandt hij in Neder-

land. Uit diverse fragmenten
die de auteur voorleest, komt
sterk naar voren dat Waels le-

ven verteld moet worden. Geen
heldenepos, maar iets wat ons
allemaal kan overkomen.

Soloalbum Loosdrechter Maarten
van Praag
LOOSDRECHT
Singer-songwriter Maarten van Praag brengt op 4
december zijn tweede soloalbum Young Hearts uit.
Zijn meest persoonlijke
werk tot nu toe. Het album
verschijnt maar liefst vijf
jaar na opname.
Maarten van Praag (ex- City
to City en kleinzoon van legendarische zanger Max van
Praag) bracht het album tot
stand in een hechte samenwerking met producer en
songwriter Tony Cornelissen.
“Nadat ik altijd in bands heb
gespeeld heb ik mezelf in razend tempo omgevormd tot
singer-songwriter. Een heel
interessant proces dat nog
eens versneld werd door de
ontmoeting en samenwerking
met Tony”, vertelt Van Praag.
“Het was een geweldige,
vruchtbare en zeer leerzame
samenwerking. Het album is

met onvoorstelbaar veel plezier gemaakt.”
Young Hearts is een mix
van fijnbesnaarde poprock,
doorspekt met folkinvloeden.
Sommige songs ontstonden
heel snel. “Een heel nieuw
proces voor mij. Tony woont
in Zeeland. We hadden
steeds een paar uur en dan
moest er een liedje klaar zijn.
Dat lukte telkens weer. In een
proces van spontaniteit, gevoel en vooral niet te moeilijk
denken.” Nadat de opnames
en mixage van Young Hearts
waren afgerond in september
2014 werd het stil. Door andere projecten, levenswendingen en omstandigheden bleef
het album liggen. Van Praag
startte in maart dit jaar een
crowdfunding via het platform
Voor De Kunst en rondde die
succesvol af. Daardoor is het
mogelijk om Young Hearts
uit te brengen zowel op de
bekende streamingplatforms

Ilse Wolf Fotografie

als op CD. “Die liedjes zijn
me toch erg dierbaar”, vertelt
Maarten. “Ik kon het niet op
de spreekwoordelijke plank
laten liggen. Ik ben heel blij

dat het gelukt is. Het voelt als
een overwinning.”
Maarten van Praag presenteert zijn album Young Hearts
op 4 december 2019 live met

band in Bitterzoet, Amsterdam. De zaal gaat open om
19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

NIE
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NOI is knallend van start gegaan

WEE

De eerste officiële opening voor de nieuwe burgemeester Crys Larson
spelletjes op het ijs. Alle jeugd
van 6 t/m 100 is van harte welkom om met deze leuke competitie mee te doen.

NEDERHORST DEN BERG
Met SNOWY, de elf én de
koning en koningin én
met heel veel enthousiaste kinderen, samen in optocht naar de ijstent. De
kinderen konden
na de
opening deze avond gratis
schaatsen. Weer een geweldige opening van alweer
de 12e Nederhorst on Ice.
Het startschot is gegeven,
maar het wordt wel een raar,
bijzonder jaar omdat we dit
jaar voor het eerst zonder,
initiator, sponsorloper, steunpilaar en oud-voorzitter, Aad
Dijs, dit seizoen door moeten.
Op de “gezellige en drukbezochte” sponsoravond hebben
we een minuut stilte gehouden
ter nagedachtenis aan Aad.
Schoolschaatsen
De scholen uit de regio zijn
ook dit jaar weer aangeschreven of zij voor
een kleine

en vanaf 20.00 uur gaan we
los tot 22.00 uur.
Kunstschaatsen
KVM on Ice verzorgt dit weer
op een uitstekende wijze elke
maandag vanaf 19.00 uur.

Spelletjesavond
Bijna elke vrijdagavond in de
Bergstube, spelletjesavond,
kijk op de site voor meer info.

vergoeding, met de klas/school
willen komen schaatsen. Momenteel staan er al 2800 kinderen hiervoor ingeschreven.
IJshockey
Dit jaar is de ijshockey-clinic
op dinsdag. De laatste jaren
heeft Sven de kinderen zo
enthousiast gekregen voor dit
spelletje, dat hij er ook dit jaar
weer vol voor gaat. Zorg dat je
om 19.00 uur op de ijsbaan
bent, dan kan Sven op tijd
beginnen met de les-

sen. Dit jaar hebben we voor
boven de 16 een try-out met
een ijshockeycompetitie. Dit
zal zijn op vrijdagavond 6 en
20 december vanaf 21.00 23.00 uur. Dus lijkt het je leuk
om te ijshockeyen en ben je
in de twintig, dertig, veertig..
etc. kom dan langs en dan
gaan we lekker spelen met
z’n allen!
Bergse Winterspelen
Nog steeds op vrijdag vanaf
19.00 uur leuke oud-Hollandse

NIEUWS VOOR AN

Openingstijden:
Soms zijn er afwijkende openingstijden, door bijv. de feestdagen en/of de curling, dweilen
etc. Voor actuele openingstijden volg op Facebook- Instagram-Twitter. Meer informatie
op www.nederhorstonice.nl

Hollandse avond
We hebben de rijzende en
zeer succesvolle ster en
oud-Berger Quincy Brink bereid gevonden om deze Hollandse avond op te luisteren.
Familiedag
Zondag is onze gezellige familiedag. ‘s Morgens de schaatslessen en vanaf ca. 15.00 uur
komt Sinterklaas bij Nederhorst
on Ice. Als de pieten maar meewerken en hij op tijd komt?!

Openingstijden
vrij-schaatsen
wo. 27-11 13.00-21.00 uur
do. 28-11 14.30-17.00 uur
vrij. 29-11 14.30-23.00 uur
za. 30-11 10.00-24.00 uur
zo. 01-12 12.00-19.00 uur
ma. 02-12 14.30-21.00 uur
di. 03-12 14.30-18.00 uur
wo. 04-12 13.00-17.00 uur
do. 05-12 14.30-17.00 uur
vrij. 06-12 14.30-23.00 uur

Disco-on-Ice
De 2e Disco on Ice is met regionaal zeer bekende gast DJ
Lisa de Brown. Om 19.00 uur
start de (kleine kinderen) disco

do. 28 november
Curling 19.30 uur

seizoen

ma. 2 december

vr. 29 november

Kunstschaats clinic

Bergse winterspelen 19.00 uur
Spelletjesavond 20.00 uur
Do. 5 dec.
Aangepaste
openingstijden!

za. 30 november

Disco-on-Ice 19.00 uur
Hollandse avond met Quincy Brink
zo. 1 december

Schaatslessen 10.00-12.00 uur
Sint on Ice vanaf 15.00 uur

2019/2020

20.00 uur

19.00 uur

di. 3 december

IJshockey clinic
19.00 uur

wo. 4 december

Curling

19.30 uur

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

NIEUWSSTER
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‘Hier word je vrolijk van’
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Het 85-jarige DSO bezorgde het publiek in De Blinker
een topavond met de klassieker ‘Ja Zuster Nee Zuster’ onder regie van Jeffrey
Spoor. ‘Hier word je vrolijk
van’, zei een bezoeker.
Verhaal en muziek van Annie
M.G. Schmidt en Harry Bannink
vervelen nooit, mede door het
goede acteren van de 15-koppige cast. Voor burgemeester
Crys Larson een ‘superleuk’
welkom in de vijf dorpen.
Van begin tot het einde is het
genieten in het rusthuis van
zuster Klivia. Meerdere generaties kennen dit verhaal, met
bekende liedjes, flauwe woordspelingen in een gedateerd de-

cor. Maar toch blijft het boeien,
want Annie M.G. is nog steeds
virtuoos. Yolentha Nickolson is
als zuster Klivia met een licht
noordelijk accent de spil. Ze
doet het lichtvoetig, met een
mooie zangstem en gevoel
naar de bijzondere gasten. Ze
wordt op de huid gezeten door
de zure buurman Boordevol,
briljant neergezet door Arjan
Boxelaar. Zijn mimiek en stemgebruik zijn onnavolgbaar. Alle
15 personages noemen is onmogelijk, maar Arjan van Loenen is een bijna perfecte Gerrit,
de dief. Ondeugend, liefdevol
en met warm stemgeluid. Veel
liedjes passeerden de revue,
van ‘Een stekkie’, ‘Mijn Opa’,
‘Duifie’ tot ‘Stroei Voei’, maar
het allermooist was het duet
van Laura Roosendaal (Jet) en
de zuster toen ze ‘Je hebt me
bedrogen, Gerrit’ zongen, een

kippenvelmoment.
Op de achtergrond speelden de
overige acteurs ook allemaal op
niveau, het was echt goed op
elkaar afgestemd. Complimenten voor de jonge regisseur die

zijn creativiteit omzette in een
prima voorstelling. Met een
live band, o.l.v. Henk van ter
Meij. Het is niet eenvoudig om
te spelen, te zingen en te dansen, maar het lukte voor 100%.

Ook met leuke vondsten zoals
Lorre, actrice Mariska Poot als
menselijke krijsende papegaai.
Het jubilerende DSO mag trots
zijn op deze prestatie, met 8
uitverkochte voorstellingen.

Flitsende hersenspoeling van			
Matroesjka
Lisa Loeb en Janneke Rinzema
in Dillewijn
Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
Knal, rook, een ontploffing? Lisa Loeb en Janneke Rinzema, in fleurige
theaterkostuums, komen
ter wereld. Je hoort een
hartslag. Het begin van
de
cabaretvoorstelling
Brainwash van het duo
Matroesjka zaterdagavond
jl. in De Dillewijn. ‘Is er leven na de bevalling?’ zingen ze. Aan het eind van
de avond nemen ze dé pil
van de dood. ‘Dus dit was
het?’, weer die hartslag.
Een flitsende hersenspoeling met een rond verhaal.
Ruim een jaar geleden viel
Lisa Loeb in een zwart gat.

Een burn-out en een depressie. Ze zingt daarover een
ijzersterke rap, hartverscheurend, een schreeuw om medeleven. De dames lijken
sterk teruggekomen van die
persoonlijke terugval. We
zien sneue en hilarische typetjes de revue passeren.
Met onderwerpen als islam,
vluchtelingen, geloof en vaccinatie. Soms harde grappen,
dan weer een prachtig lied of
een twistgesprek. Ze mijden
de vette lach niet. Zoals over
de vele ‘snex’ met het broodje necrofilet Americain. Af en
toe gaan ze langs het randje,
dan lijkt het beschamend. Zowel Lisa als Janneke hebben
mooie stemmen. Waarmee
ze ook serieuze onderwerpen
heel mooi vertolken. ‘Had ik

Foto: Lady M. Artistique

maar een god’ met een tekst
die de onzekerheid weergeeft
op een ritmische technodreun. Of het mooie duet ‘Hoe
toevallig dat jij hier moest zijn’,
hun optreden raakt je. Ook de

dialoog als twee bejaarden,
half zittend, geeft een beeld
van herkenning over dementie, hier en daar stevig aangezet. Het Onze Vader omgezet
in het gebed ‘Geef ons heden

Google’ verwijst naar de oppervlakkigheid van de social
media. Bij de opening nodigen
Lisa en Janneke je uit om mee
te gaan in hun bubbel, daarin
zijn ze volledig geslaagd.
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Houtverkoop voor			
verenigingen en clubs in
Wijdemeren is weer			
gestart!
WIJDEMEREN
Rotaryclub
Wijdemeren
verkoopt ook dit jaar weer
openhaardhout om verenigingen en clubs te ondersteunen.

viteit 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.

Elk jaar wordt door de Rotaryclub haardhout ter beschikking
gesteld. Dit haardhout is gedroogd en verpakt zodat het
geschikt is voor verkoop en
een gezellig haardvuur in de
donkere decembermaand. Uit
de opbrengst van het hout ontvangen 3 clubs of organisaties
uit de gemeente een bijdrage
van 250 euro voor een maatschappelijke of sportieve acti-

In het kader van de houtverkoop 2018 worden verenigingen en clubs opgeroepen een
e-mail te zenden naar hout@
rotarywijdemeren.nl waarin ze
aangeven waarom ze in aanmerking willen komen voor
een geldelijke bijdrage 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 Rotaryclub 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@rotarywijdemeren.nl. Na ontvangst van
uw bestelling nemen wij contact met U op om af te stemmen wanneer we het hout kunnen afleveren. De jaarlijkse
houtactie is een initiatief van
Rotaryclub Wijdemeren.

Weet u wie de belangrijkste mensen
van Sypesteyn zijn?

Nationale dag van de
vrijwilliger
Op 7 december – tijdens de

WEE

WIJDEMEREN
Doe gezellig met ons mee!
Een creatieve, groene
kerstworkshop.
We gaan een kerststuk maken
voor op tafel. We maken gebruik van verschillende materialen: zowel verse als gedroogde. Je werkt helemaal naar
eigen smaak en stijl. Aan het
eind van de middag ga je naar
huis met een prachtig kerststuk, een blikvanger in huis.
Wij vragen je om een snoeischaartje en een bloempot
(niet groter dan 15 cm doorsnede), rond, ovaal, vierkant
mee te nemen.

NIEUWS VOOR AN

Informatie en opgeven kan bij
Versa Welzijn Wijdemeren,
(035) 623 11 00. Kosten: 2,50.
Waar: Wijdehuis Kortenhoef,
19 december; 14.00 – 16.00
uur; Wijdehuis Loosdrecht, 19
december; 10.00-12.00 uur.

Kerstfeest voor alle ouderen
WIJDEMEREN
Een actief comité en een
grote groep vrijwilligers
staat weer klaar om voor
alle ouderen boven de 65
jaar die inwoner zijn van de
gemeente Wijdemeren een
sfeervol en gezellig Kerstfeest te verzorgen.
Kerst is een feest van vrede
en wij willen dan ook samen
zingen, luisteren naar een
kerstverhaal en de maaltijd
gebruiken om te proeven van
een sfeervol Kerstfeest in ons
eigen dorp. De middag wordt
georganiseerd door de geza-

LOOSDRECHT
Wij nodigen u van harte uit
om op 7 december tussen
10.00 en 12.00 uur kennis te maken met het hart
van onze organisatie: onze
vrijwilligers. Zij vertellen
u graag welke werkzaamheden en activiteiten bij
ons op het kasteel, in de
tuin en het park verricht
worden en waarom zij het
belangrijk vinden zich (al
jaren) belangeloos in te
zetten voor Kasteel-Museum Sypesteyn.
Al ruim 100 jaar lang wordt er
aan de Nieuwe-Loosdrechtsedijk gewerkt om Kasteel-Museum Sypesteyn en haar tuinen
te onderhouden en te béhouden voor de toekomst. Een
directe bijdrage aan een belangrijk stuk cultureel erfgoed.
De op deze wijze verkregen
besparingen en opbrengsten
komen voor 100% ten goede
aan de Stichting Sypesteyn,
doet u mee?

Kerst

menlijke kerken van Nederhorst den Berg en de samenwerkende ouderenbonden van
de gemeente Wijdemeren. Er
zal een collecte plaatsvinden
zodat wij mede met uw vrijwillige bijdrage deze viering mogelijk kunnen maken. Het feest
is vrijdagmiddag 13 december
en wordt gehouden in de Bergplaats te Nederhorst den Berg.
Om half drie is de zaal open
en we beginnen om 15.00 uur.
U dient zich van tevoren op
te geven bij Carla Pouw tel:
253747 of Joke Portengen tel:
253103. Voor vervoer kan gezorgd worden!

Nieuws van Emotions
NEDERHORST DEN BERG
Het koor Emotions o.l.v.
Hugo de Graaff mag op 24
december weer de kerstviering opluisteren in de
r.k. kerk.

Iedereen is welkom om mee te
zingen, zodat een groot koor
een mooie kerstviering kan
verzorgen. Geef je op bij: Ton
Terlien- Adolfs; 0294- 25 40 06
of bij Jan Vrijhoef, 0294- 25 23
10.

Sint Nicolaas, BEDANKT!

nationale dag van de vrijwilliger – heeft u de kans om in
gesprek te gaan met vrijwilligers van Sypesteyn. Zij delen
hun ervaringen en geven een
beeld van wat werken in een
museale omgeving omvat.
U kunt zich aanmelden via

info@sypesteyn.nl. Ook zonder aanmelding bent u van
harte welkom. Bent u 7 december verhinderd maar zou u
toch meer willen weten?
Bel of mail ons dan: 0355823208, info@sypestyen.nl.

NEDERHORST DEN BERG
De kinderen van het Prinses Maxima ziekenhuis
voor kinderoncologie bedanken Sint Nicolaas uit
Nederhorst den Berg heel
hartelijk voor het lekkers
dat zij hebben gekregen.
Ook hun ouders en de verpleging waarderen deze geste
heel erg.

Nogmaals heel hartelijk bedankt!

Kunst a/d vijfde Plas
In-/verkoop kunst & an�ek
Restaura�e- / lijstenatelier
Taxa�es nalatenschap / verzekering

Open: elke vrijdag en op afspraak
Herenweg 73, Breukeleveen
www.galeriewijdemeren.nl
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ALV IJSCLUB LOOSDRECHT

6 december
Het bestuur van IJsclub Loosdrecht (de Lange Akker) nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering op vrijdag 6 december om 20.00 uur in de kantine van SV Loosdrecht, Rading 194 in Loosdrecht. www.ijsclubloosdrecht.nl

Organiseert u ook een activiteit of evenement?
Meld deze dan uiterlijk vrijdag om 12 uur aan
als agendapunt via uitagenda@dunnebier.nl
30 november

Openhuis Historische
Kring “In de Gloriosa”
Ankeveen, `s-Graveland
en Kortenhoef.

Wij zijn open op Kerklaan 89,
te Kortenhoef zaterdag 30 november 2019 van 13.00u tot
16.00u. www.hk-kortenhoef.nl

4 december

Bibliotheek Gooi en
Meer - Loosdrecht

t/m half december

Expositie ‘Mensen kijken’
in Galerie Wijdemeren Breukeleveen

Tijdens onze nieuwste expositie kunt u ongegeneerd kijken,
bewonderen, bestuderen of
observeren. Zo ontmoet u bij
ons bijvoorbeeld een bijzonder mooi en eerlijk naakt, of
juist een surrealistisch portret dat haast niet van echt te
onderscheiden is. Mensen
kijken, wie houdt er niet van?
U bent iedere vrijdag – en op
andere dagen wanneer de
vlag uithangt – welkom tussen 11.00-17.00 uur. U kunt bij
ons genieten van inspirerende
kunst, mooie uitzichten over
het water en een heerlijk kopje
koffie of thee in één van onze
sfeervolle
expositieruimtes.
Afbeelding: Don Clarke, The
girl at the pet shop.
www.galeriewijdemeren.nl

Elke woensdag

’t Wijdehuis - Kortenhoef

Voor iedereen uit Wijdemeren
die zin heeft in gezelligheid,
anderen te ontmoeten en iets
actiefs te doen. Waar: Veenstaete, ingang Parklaan, Kortenhoef. Meer weten of aanmelden: Opgeven bij Christa
Pos, 06-21983314 of
c.pos@inovum.nl

Themaochtend met workshop dennenappel maken
van kerstservetten door Ada
Dam. Iets origineels op de
kersttafel dit jaar? Dat kan
door je servetten op een bijzondere manier te presenteren. Samen met Ada Dam
maak je tijdens deze workshop een dennenappel van
kerstservetten.Van te voren
aanmelden is fijn, maar niet
noodzakelijk.
Iedereen is van harte welkom, de entree is vrij! Op een
themaochtend in Loosdrecht
is altijd iemand van SeniorWeb aanwezig om je te helpen bij vragen over de PC, tablet, e-reader of smartphone.
Woensdag 4 december van
10.00-12.00 uur
www.bibliotheekgooienmeer.nl
8 december

Wereldlichtjesdag 2019
Zuiderhof - Hilversum

Welkom aan alle ouders,
broers en zussen die een
kind moeten missen. We komen bij elkaar in de aula van
de Zuiderhof, Kolhornseweg
13 in Hilversum. De deuren
zijn open om 18.30 uur, we
beginnen om 19.00 uur. tot
20.00 uur.
14 december

All Directions! - Nigtevecht

Alvast in de kerstsfeer komen? 4 december wordt Fort
Nigtevecht omgetoverd tot
een echt kerstfort én op zaterdag 14 december om 14.00
uur een kerstoptreden van All
Directions uit Ankeveen.

PIANIST FOLKE NAUTA MET WOUD ENSEMBLE IN JAGTHUIS
- NEDERHORST DEN BERG

4 december
Alles is verrassend aan dit concert: de datum, woensdagavond 4 december, het ensemble, namelijk het vijfkoppige Woud Ensemble met pianist Folke Nauta en het repertoire. U behoort tot
de uitzonderingen wanneer u van de componist Franz Schmidt hebt gehoord. Deze Hongaarse
leeftijdgenoot van Bartok en Dohnanyi werd geboren in Bratislava. Maar hij koos ervoor om,
in plaats van in Boedapest in Wenen naar het conservatorium te gaan. En zo kwam het dat
Schmidt pianist Paul Wittgenstein ontmoette. Voor hem schreef hij het pianokwintet voor strijkers
en piano-linkerhand dat het Woud Ensemble en Folke Nauta zullen uitvoeren. Daarnaast staat
Mozarts strijkkwintet KV 406 op het programma. De pianist opent het concert met de Chaconne
van Bach, die door Johannes Brahms bewerkt werd voor piano-linkerhand. Het Woud Ensemble is opgericht door musici uit het Radio Philharmonisch Orkest en heeft zijn thuisbasis in de
Woudkapel in Bilthoven. De spelers zijn violisten Mariska Godwaldt en Pedja Milosavljevic, alktviolisten Annemarie Konijnenburg en Annemijn den Herder en cellist Wim Hülsmann. Concert
Woud Ensemble & Folke Nauta: woensdag 4 december 2019, aanvang 20.15 uur, entree 18,50
euro (tot 25 jaar 10 euro). Reserveren via de website www.jagthuis.nl, per email via stal@jagthuis.nl of telefonisch 0294-252609. De locatie van het concert is Het Jagthuis, Middenweg 88,
Nederhorst den Berg.

Jaarlijkse Winterfair op de Beukenhof - Loosdrecht
7 december
De jaarlijkse Winterfair bij verpleeghuis de Beukenhof. Van 10.00 tot 16.00 uur staan de oliebollen
voor u klaar, met live muziek, kerstcadeaus en een
loterij. Of laat je eigen professionele kerstfoto maken bij de kerststal! De opbrengst van de Winterfair komt ten goede aan welzijnsactiviteiten voor de
bewoners. Denk aan optredens van diverse koren,
een ijsje in de zomer of een gezellig uitje. zaterdag
7 december van 10.00 tot 16.00 uur, Winterfair in
de Beukenhof aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 24
in Loosdrecht.

AMICITIA’S WINTERCONCERT - KORTENHOEF

7 december
Muziekvereniging Amicitia geeft haar jaarlijkse winterconcert in de Antonius van Paduakerk aan
de Kerklaan in Kortenhoef. Aanvang 20.00 uur. De entree is gratis en na afloop bent u van harte
welkom voor een gezellige nazit in het ‘Achterom’. Het belooft een sfeervolle muzikale avond te
worden, meent dirigent Henrie Pastoor. “We hebben als fanfareorkest gekozen voor muziek met
een verhalend karakter. Dat is toegankelijk voor het publiek en klinkt ook prachtig in deze kerk.”
Zo staat de ‘Hobbits dance and hymn’ van Johan de Mei op het programma. Muziek uit The Lord
of the Rings met een vrolijke volksdans en een plechtige hymne. Het stuk ‘The witch and the
saint’ vertelt ook een verhaal, over een tweeling met verschillende karakters. Sterke persoonlijkheden die je eveneens herkent in ‘A tribute to Amy Winehouse’. De jonge wereldster met grote
hits en gepassioneerde muziek, maar helaas een tragisch levenseinde. Liefde en verlies. Dat
hoor je ook bij ‘Arcade’ van Duncan Laurence. Al voel je daarbij tegelijkertijd de feestelijk triomf
van het winnen van het songfestival! Puur Hollands sentiment, waarbij de traan van onze koningin tijdens de concertmars ‘Máxima’ uiteraard niet mag ontbreken. Pastoor: “Iedere muzikant
heeft wel iets van ‘wow, wat is dit een lekker programma om te spelen’. Dat wil je natuurlijk ook,
maar het is vooral een concert waar je gewoon naar toe moet komen als je van muziek houdt.
Dit gaat in de kerk hartstikke mooi klinken.”
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Wereldkampioenschap
Jiu Jitsu
Marie-Flore, zilver

WEE
Wereldkampioen		
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Frank de Wit

KORTENHOEF
Afgelopen 2 weken vond in
Abu Dhabi (in de Verenigde Arabische Emiraten)
het Wereldkampioenschap
Jiu Jitsu plaats. Marie-Flore Redegeld uit Kortenhoef
was door de jiu jitsu bond
geselecteerd om mee te
gaan. Ze kwam uit in de categorie -21 jaar, -63 kg.
De voorrondes verliepen vlekkeloos: Slovenië en Duitsland
werden uitgeschakeld. De
halve finale was tegen de Italiaanse Sylvia Chiara Fiorelli.
Fiorelli was kansloos: Binnen
de minuut maakte Marie-Flore full ippon met een prachtige worp en aansluitend een
houdgreep waar niemand uit
zou kunnen ontsnappen. Een

Judo clinic door		

paar uur later was het tijd voor
de finale tegen de Poolse Sylwia Wierzbowska. Coaches
Bert van Haren, Theo Hagen
en Allard Schullenklopper
stonden Marie-Flore bij in de
strijd, maar helaas lukte het

Marie-Flore net niet om het
goud te pakken. Dit jaar dus
zilver; een prachtige prestatie
voor onze 18 jarige die dit jaar
pas voor het eerst in deze categorie uitkwam. We kijken uit
naar volgend jaar!

Tijdens een judo clinic met
topjudoka (wereldkampioen)
Frank de Wit vlogen de leerlingen van Ruyu ‘t Gooi Sport
door de lucht. De judoschool

met kinderen uit heel Wijdemeren heeft vestigingen in De
Fuik (Kortenhoef) en De Blijk
(Nederhorst den Berg).

Heel veel keuken inbouwapparatuur
WESTBROEK – Wat moet u doen als er een
inbouwapparaat in uw keuken defect is? Wie kunt
u bellen voor reparatie of vervanging? Ruth en zijn
medewerkers geven u daar het antwoord op. Zij hebben
een uitstekende servicedienst en zijn heel deskundig
als het om vervanging gaat. In de winkel vindt u een
grote collectie inbouwapparaten van diverse merken en
prijzen, voldoende om u de meeste mogelijkheden te
laten zien die in uw situatie passend kunnen zijn. Ruth
houdt niet van opdringerigheid, maar wil onder het genot
van een kopje koffie of thee graag met u meedenken.
Uitgebreide service
Vink Witgoed heeft zich naast het leveren van
wasmachines, koelkasten
en vriezers de laatste
jaren ontwikkeld tot een
betrouwbare specialist op
de vervangingsmarkt van
inbouwapparatuur. Ruth
Nagel: ‘Je moet creatief
zijn bij het vervangen van
oude apparatuur en extra
service kunnen bieden.
Dat gaat voor internet

winkels te ver en keukenzaken verkopen liever nieuwe
keuken’. Ruth gaat, indien nodig, eerst bij de klant thuis
meten om te bepalen welke apparaten geschikt zijn als
vervanger van de oude. Als er aanpassingen gedaan
moeten worden aan de waterleiding, de elektra of de
keukenkastjes dan doet onze vriendelijke en deskundige
monteur dat graag tegen vooraf afgesproken kosten.
Vervelende verrassingen daar houden onze klanten
niet van, ontzorgen natuurlijk wel.
Keukenrenovatie
Het zou kunnen dat u niet tevreden bent met alleen
nieuwe keukenapparatuur maar dat u vindt dat er meer
moet gebeuren. Er zijn wat problemen met kastjes, het
aanrechtblad is lelijk en eigenlijk zou u ook graag een
vaatwasser willen hebben in uw keuken. Een nieuwe
keuken is niet nodig, de indeling is goed, u bent voor
duurzaamheid en mogelijk woont u niet zo veel jaren
meer in dit huis. Ruth kan u helpen. Door samen te
werken met een keukenvakman kan hij uw keuken voor
een gedeelte of compleet renoveren. Bij Vink Witgoed
regelen ze alles voor u van A tot Z, dat wil zeggen: de
keukenvakman komt bij u thuis kijken, hij bespreekt met
u de mogelijkheden en maakt een uitgebreide offerte.
U bepaalt welke keuzes u maakt en als u de opdracht

geeft wordt deze, hoe groot of klein hij ook is, perfect
uitgevoerd. Vanzelfsprekend geeft Vink Witgoed ook
nadat de renovatie is afgerond, u de service die u ook
op witgoed van hen gewend bent. U kunt met veel
plezier weer jaren vooruit met uw vernieuwde keuken.
Blijvende service en aandacht
Als u met een defect apparaat in uw keuken staat, wilt
u snel vervanging. Vink Witgoed levert en plaatst de
nieuwe aankoop snel en op een tijd die u het beste
schikt.
Kom eens langs in de showroom en laat u vakkundig
voorlichten over witgoed of keukenrenovatie, onder
het genot van een kopje koffie of thee. Wie zich vooraf
thuis wil oriënteren kan alvast een kijkje nemen op
onze website. Mocht u na de levering een vraag of
storing hebben, dan geeft Vink Witgoed ook thuis. Ruth
en zijn medewerkers helpen u van A tot Z om zo snel
mogelijk weer geholpen te zijn. Verkoop en service met
persoonlijke aandacht!

