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Koffiepunten
voor de		
Voedselbank
WIJDEMEREN
Met de feestdagen op
komst, steekt de Lionsclub
Loosdrecht de Voedselbank in Stichtse Vecht de
helpende hand toe.

Wijdemeerse						
Sportformateur aan de slag
Aanpak vergrijzing belangrijke pijler
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Tot 1 april beschikt Wijdemeren over een Sportformateur. Ine Klosters zal
sportclubs en zorginstellingen met elkaar in contact brengen om een beter
sportbeleid uit te zetten.
Als er een actieplan is, kan
een sportadviseur twee
jaar lang de ambities uitvoeren. Er is een budget
van 20.000 per jaar. In januari komt er een grote bijeenkomst met alle ‘sportaanbieders’.
Wijdemeren neemt deel aan
een lokaal sportakkoord dat al
ondertekend is, hetgeen weer
onderdeel is van een landelijk
traject. Lokale sportaanbie-

ders, verenigingen en commerciële sportscholen enerzijds en zorgaanbieders als
fysiotherapeuten, zorgcentra
en huisartsen anderzijds bundelen de krachten om het bewegen en de sport te bevorderen. In het Sportakkoord heeft
Wijdemeren aangegeven zich
vooral gericht op vitaal bewegen en het inclusief sporten.
Dat wil zeggen, in een positieve omgeving, zonder discriminatie en vooral bestemd voor
ouderen. Wijdemeren koppelt
de sportplannen aan het thema ‘vergrijzing’.
Niet alleen ouderen
“Het is niet zo, dat het alléén
om ouderen gaat”, zegt Ine
Klosters “Het is ook mogelijk
dat er nog meer ambities worden uitgewerkt. Denk aan le-

denwerving. Of het versterken
van het bestuur. Als het maar
om een onderwerp gaat waar
diverse clubs een gezamenlijk
belang hebben. Dus samen
iets opzetten.”
Veel zal afhangen van wat
Ine ophaalt aan ideeën bij de
clubs en andere aanbieders.
Momenteel is ze al vaak onderweg om maneges, sportscholen, bootcamps, zorgcentra, sportverenigingen, enz.
te benaderen. Ze wil een zo
compleet mogelijk beeld krijgen van sportaanbieders. Op
een bijeenkomst met alle deelnemers wordt een gezamenlijke actielijst opgesteld, met
concrete stappen om het bewegen/ sporten te stimuleren.
Out of the Box
“Het is best lastig om ouderen

aan het bewegen te krijgen”,
sluit wethouder Rosalie van
Rijn aan “terwijl je weet dat
bewegen goed is voor je motoriek, maar ook voor het mentale aspect.” Er is een fitheidstest, maar hoe krijg je mensen
zover om te gaan, vraagt de
wethouder zich af. Dat vraagt
om ‘out of the box’ -denken. Er
zijn vast veel goede ideeën.
Waarom geen Walking Volleybal naast het al bestaande
Walking Football? “Sport is
ook een middel om mensen uit
het isolement te halen. Lekker
samenkomen”, meent Ine. Wilt
u meedoen? Dan bent u van
harte welkom in januari. Of
misschien komt u Ine tegen.
U kunt de Sportformateur bereiken via: info@sportakkoordwijdemeren.nl.

Ook dit jaar sluit de voedselbank in Stichtse Vecht weer
aan bij de landelijke actie voor
het inzamelen van Douwe Egberts koffiepunten. De punten
worden door Douwe Egberts
verzilverd in pakken koffie die
worden gedoneerd aan de
voedselbank. In voorgaande
jaren konden zo ruim 100.000
pakken koffie worden overhandigd aan de diverse Voedselbanken.
Koffie, voor velen van ons heel
gewoon, blijkt voor de circa
120 gezinnen die zijn aangesloten bij de Voedselbank
Stichtse Vecht, een luxe.
Lionsclub Loosdrecht verzorgt
de praktische (inzamelen en
tellen) kant van de actie. Doet
u weer mee? Samen kunnen
we deze actie weer tot een
groot succes maken!

De hele maand december kunt
u uw koffiebonnen inleveren
op de volgende adressen:
Loosdrecht: De Loosdrechtse
apotheek en Jumbo, Kortenhoef: Jumbo en AH, Nederhorst den Berg: Apotheek Nederhorst den Berg
Dank u wel, ook namens de
Voedselbank!
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer
Huisartsen

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

C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

Dierenarts

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

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

RK WIJDEMEREN

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





J. Dresmé.


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. 8 december: 9.30 uur:

J. Dresmé.


Wij accepteren alle
uitvaartverzekeringen.

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

St. Martinus
E. Kaak.



Willibrordkerk
Zo. 8 december: 10.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk.



De Graankorrel
Zo. 8 december: 10.00 uur:
Dr. K. de Waard.



Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 8 december: 10.00 uur:
Ds. F.A.J. Heikoop.
Di. 10 december: 19.30 uur:
Vesper.



Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 8 december: 9.30 uur:
Ds. J. de Goei.



Oec. Streekgemeente
Zo. 8 december: 11.15 uur:
Dienst met Harry Pals.

Kinderopvang

Sport

Veenstaete

PKN GEMEENTEN

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

Bereken online uw uitvaartkosten
op onze website met de
uitvaartcalculator.

Vr. 6 december: 15.00 uur:

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

Maatschappelijk

Scholen

OLV Hemelvaart
Zo. 8 december: 9.30 uur:
L. Wenneker.

Za. 7 december: 19.00 uur:

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

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

Heeft u vragen over uitvaartverzorging-verzekeringen?
Elke donderdag houden wij
een inloopspreekuur van
16.00 tot 17.00 uur.

Charles

06 - 206 15 919

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

Apotheek

Bij Uitvaartverzorging Myosotis
NIEUWS VOOR AN
is er ruimte voor uw eigen inbreng
en vormgeving van de uitvaart.
Wij helpen en adviseren u met een
passende invulling van de uitvaart.

035 - 656 18 66

035 - 656 47 62

Verloskunde Wijdemeren
Tandartsen

WEE

1-1-2

Colofon

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

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.

• Warmtepompen
• Airconditioning
• Warm(tap)water installaties
• Duurzame installaties

Wijnands

Installatie Service
Wij verzorgen alle voorkomende
werkzaamheden op het gebied van:
Water, Gas, Zink, sanitair, riolering
en dakbedekking.

Uitgave/administratie

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

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50
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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POLITIEK
51
appartementen
op
‘t
Laantje
WEEKBLADWIJDEMEREN
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Naast Bosje van Sprenger
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Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Aan ‘t Laantje 3 en 4 heeft
JeeGee
Vastgoed
een
bouwplan ontwikkeld. Het
initiatief voor 51 appartementen wordt door B&W
ondersteund. Op 9 december is er tussen 17 en 20
uur een inloopavond in de
Bibliotheek Gooi en meer
aan de Tjalk.
‘t Laantje is een smal weggetjes, alleen voor wandelaars en fietsers, tussen de
Nieuw-Loosdrechtsedijk
en
de Luitgardeweg. De bouwkavel bevindt zich haaks op
de Godelindehof, waar nu de
panden 3 en 4 zijn gevestigd.
Wethouder De Kloet zegt dat
de 51 appartementen voldoen
aan de grote woonbehoefte in
Wijdemeren, met ruim 1000
woningzoekenden. Het gaat
om 18 appartementen met een
sociale huur (max. € 710,- voor

In samenwerking met

1 persoon), 11 uit de categorie middelhuur (tussen 700
en 1000 euro) en 22 koopappartementen. De bouwhoogte varieert, er komen 3 en 4
woonlagen. De bewoners van
de omliggende straten hoeven
niet te vrezen voor parkeeroverlast, want er komt een
ondergrondse parkeergarage
met voldoende ruimte, bevestigt JeeGee- eigenaar Johan
Zijtveld. De op- en afrit vindt
plaats vanaf de Luitgardeweg.
Zijtveld wil het liefst dat de 18
sociale huurwoningen worden
omgezet naar ‘betaalbare’
koop (± 220.000). Hij rekent
voor dat het veel profijtelijker
is dan een vaste maandelijkse huur, met de huidige lage
rente en een starterslening.
De gemeente zal het bestemmingsplan moeten wijzigen,
van ´groen´ naar ´wonen´.
Plus dat de bouwhoogte moet
passen in de omgeving. In ieder geval blijven het Bosje van
Sprenger en het overige groen

gehandhaafd. Ook zal het
lommerrijke Laantje niet van
functie veranderen, het blijft

uitsluitend toegankelijk voor
langzaam verkeer, wandelaars
en fietsers. Omwonenden zijn

per brief, vergezeld van een
schets, op de hoogte gesteld
van het plan.

Bergse doorstromers 55+ staan		
bovenaan
Toewijzing woningen Voorstraat
Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Al vanaf 2002 zijn er plannen voor woningbouw op
de plek van het voormalige
gemeentehuis aan de Voorstraat 35.
Het gaat nu snel met de 12 appartementen en vijf eengezinswoningen, allemaal in de sociale huursector (max. 607 en 651
euro). Wethouder Rosalie van
Rijn heeft nu de toewijzingsregels opgesteld. Vanaf 1 januari
2020 kunnen belangstellenden
reageren bij Woningnet. Daarbij komen Bergse doorstromers vanaf 55 + met een huurwoning van een corporatie het
eerste in aanmerking.

Appartementen
De wethouder benadrukt dat
het belang om mensen te laten doorstromen groot is. “Als
mensen doorschuiven, kunnen
anderen hun huurwoning weer
overnemen”, vertelt ze. Daarom nemen de doorstromers
een toppositie in op de lijst.
Want na de doorstromers uit
Nederhorst den Berg volgen
de 55-plussers (doorstromers)
uit de andere dorpen van Wijdemeren. Er zijn acht criteria.
Op de derde plaats volgen Wijdemeerse doorstromers, zonder leeftijdsbeperking. Daarna
de starters die minimaal 2 jaar
wonen in Nederhorst, gevolgd
door starters uit de andere kernen. Onderaan staan ‘overige’
doorstromers en alle woningzoekenden. De wethouder is
ook blij met een wooncoach
die in gesprek met eventueel

verhuizende ouderen advies
kan geven. Die kan alle vooren nadelen op een rijtje zetten.
Eengezinswoningen
Voor de 5 eengezinswoningen
zijn er andere criteria. Ook hier
geldt: Bergers eerst. Doorstromende huishoudens uit Neder-

horst den Berg van minimaal
2 personen en minimaal één
kind uit Nederhorst den Berg
staan op de eerste plaats. Je
moet wel een huurwoning van
een corporatie achterlaten.
Dezelfde voorwaarden zijn
van toepassing op de tweede
groep, nl. de huishoudens uit

de andere Wijdemeerse dorpen. De resterende criteria
gaan over starters en overige
doorstromers. Uiteraard zijn er
nog meer regels bij de woningtoewijzing. Zo zijn er stringente
eisen over het inkomen om in
aanmerking te komen voor een
sociale huur.

NIE

4

Woensdag 4 december 2019

Tomingroep scoort hoog als sociaal
ondernemer

WEE

NIEUWS VOOR AN

sten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Door
meer organisaties socialer te
laten ondernemen groeien we
samen naar een inclusievere
samenleving toe.

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

Nootweg 35 1231 CP Loosdrecht

035-208 49 66

Heren
Knippen
Knippen & baard scheren
Baard scheren
Baard trimmen
Knippen en wassen
Kinderen t/m 12 jaar
Hoofd kaal scheren
Wassen

€ 17,€ 27,€ 10,€ 5,€ 20,€ 14,€ 14,€ 3,-

December actie!

Bij een complete behandeling ( knippen+scheren+wassen )
krijgt u een Aftershave cadeau!

REGIO 		
Tomingroep heeft de hoogste trede op de Prestatieladder Socialer Ondernemen
behaald en heeft daarnaast
ook het PSO 30+ certificaat
gekregen.
Dat betekent dat Tomingroep
op een goede en duurzame manier werkgelegenheid biedt aan
mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt en bij voorkeur
samenwerkt met organisaties
die dat ook doen. Daarnaast
bestaat minimaal 30% van het
personeelsbestand uit deze
groep mensen. Het certificaat
is op 28 november feestelijk
uitgereikt aan de directie en het
bestuur van Tomingroep. De

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van
TNO dat de mate van sociaal
ondernemen objectief meet- en
zichtbaar maakt. De PSO geldt
als de landelijke norm voor sociaal ondernemen.
Inclusief werkgeverschap
Doel van de PSO is om meer
mensen met een kwetsbare
arbeidspositie duurzaam aan
werk te helpen. Dit doen we
niet alleen door in onze eigen
organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze
leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal
te ondernemen. Wij kiezen er
bewust voor producten of dien-

Niveaus PSO
Het PSO-keurmerk kent vier
prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2
en Trede 3. Het idee achter
de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op
de PSO-Prestatieladder door
meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in
onze samenleving.
PSO 30+
Publieke opdrachtgevers mogen opdrachten voorbehouden
aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel
een afstand tot de arbeidsmarkt
heeft. Het certificaat toont aan
dat Tomingroep een bedrijf is
dat aan dat criterium voldoet.
Foto: Rosalie van Rijn, vice-voorzitter bestuur Tomingroep, en Ivo Korte (l), algemeen directeur Tomingroep,
krijgen het certificaat overhandigd door Yuri Starrenburg, bestuurder van PSO-Nederland.

Deze actie is alleen geldig bij inlevering van deze advertentie

Open van 09.00 tot 18.00 u, vrijdag tot 20.00 u.
maandag gesloten. Zaterdag van 09.00 tot 17.00 u.
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Woensdag  juli 
(Sociale) woningbouw Wijdemeren
In de Woonvisie 2016-2020
van Wijdemeren lezen we de
volgende tekst: ‘De woningvoorraad in onze gemeente is
eenzijdig samengesteld. In alle
kernen bestaat het overgrote
deel (70%) van de woningvoorraad uit koopeengezinswoningen. Aan dit type woningen
tussen 2 en 3 ton bestaat een
overschot.

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
onderhoud
- verbouw
• Voldoende
buitenruimte
naar wens bij te huren
• Pand nieuwbouw
gelegen op goed -bereikbaar
afsluitbaar terrein
renovatie

aannemersbedrijf

HOETMER & VAN RIJN
0294-251254 035-6563680

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

bouwprogramma’s het aandeel
betaalbare en gestapelde bouw
omhoog gaat’.

Tekst die aan duidelijkheid niets
te wensen over laat. Wijdemeren is de sterkst vergrijzende
gemeente in de regio Gooi en
Vechtstreek. Betaalbare woningen voor jongeren en jonge
gezinnen zijn dus noodzakelijk
om tot een evenwichtige(r) saDe grootste behoefte bevindt menstelling te komen. Maar de
zich aan de onderkant van de praktijk is weerbarstig. We zien
woningmarkt: goedkope koop- vooral particulieren en projectNEDERHORST DEN BERG- Niet alleen won Olivier van den Berg de eerste prijs in de Spektakellotewoningen en huurappartemen- ontwikkelaars die met woningrij van het Zomerspektakel, ook waren er nog 30 andere fraaie prijzen, beschikbaar gesteld door
ten. Bij woningtoevoegingen bouwplannen komen. Veelal in
welwillende sponsors. De prijzen van de loterij kunnen afgehaald worden bij de voorzitter van de
geldt
dat we niet méér van het- het (zeer) dure koopsegment,
Stichting Nederhorst den Berg Actief, Jan van Wijk, Paulus Potterstraat 13, Nederhorst den Berg.
de Porseleinhaven en het
zelfde
willen toevoegen,
maar zoals
Lotnummer Prijs
Omschrijving
Beschikbaar gesteld door
zo veel mogelijk die segmenten Kompas in Loosdrecht. Woningen voor de zeer welgestelden,
willen
die de
003352toevoegen
HOOFD Verzorgd
bezoekwovoor
ningvoorraad meer
divers
en
2 personen Dutch Valley maar die bieden geen oplosvoor
toekomstbestendig
maken.
000595
1
Dinerbon
t.w.v. € 100,-- sing
Restaurant
Lekrhet bovengenoemde
probleem.
bij de kleinere
001238
2
Cadeaubon t.w.v. € 50,Brinkers Mode &En
Lingerie
plannen
moeten
we de raad
Dit 001222
betekent3 dat in
de
nieuwCadeaubon t.w.v. € 50,-Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Prijzen Spektakelloterij afhalen

000796

4

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

000660

5

Etentje voor 2 personen

Gasterij de Vechtoever

ontzettend hard werken om de
afspraak van 1/3 sociale huur
of koop op tafel te houden. Wat
nodig is, is dat de gemeente
op dit onderdeel veel actiever
gaat worden. De gemeente
heeft immers ook de mogelijkheid een actief grondbeleid te
voeren, met name als het een
grondpositie heeft.
Door het realiseren van een
aantal Integrale Kind Centra
Aanmelding burendag
(IKC) In Loosdrecht gaat die
2018 geopend
situatie ontstaan. Wij verwachten als fractie PvdA/GroenDe inschrijving voor de 13e
Links de komende periode dan
editie van Burendag is vorige
ook
actief beleid
om daar
weekeen
geopend.
Alle buurten
sociale
woningbouw
mogelijk
van Nederland kunnen
hun
te
maken,
met
name
bij Het
Burendagactiviteit aanmelAchtererf
en fide
vrijkomenden en een
nanciële
bijde
terreinen
van
de
drage aanvragen viaLindewww.en
Terpstraschool.
fors
burendag.nl. DeDus
dageen
wordt
aandeel
sociaal
huur
en
koop.
ieder jaar georganiseerd
Aan
slag! Egberts en het
doordeDouwe

Oranje Fonds om buren
dichter bij elkaar te brengen.

NIEUWSSTER

LOKAAL 5
Slechts
zes
teams
bij
schoolschaken
WEEKBLADWIJDEMEREN
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Peter Cornelissen en JanIn samenwerking
An- met
Door:
Herman Stuijver
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG |

DE NIEUWSSTER

WIJDEMEREN
Het lijkt wel of het Schoolschaaktoernooi Wijdemeren aan het afglijden is.
Elk jaar minder scholen en
veel minder schakende kinderen. Bij de 16e editie afgelopen woensdag deden
slechts zes teams van vier
scholen mee.
“Een dieptepunt”, zegt coördinator Patrick Kreuning die met
z’n schaakschool ‘t Slimme Pionneke het logisch nadenken
wil stimuleren. “Dit is de laagste
opkomst in 16 jaar.” Hij denkt dat
het wellicht te maken heeft met
de
Sinterklaasvoorbereidingen op diverse basisscholen.
Anno 2019 zijn de Regenboog
en Curtevenne uit Kortenhoef
met twee teams present en de
Warin (Nederhorst den Berg)
en de Loosdrechtse Sterrenwachter zonden ook een viertal. Aan de begeleiding kan het
niet liggen. Op de Curtevenne
zijn leden van de Wijdemeerse
schaakvereniging actief met

driessen, op de Regenboog is
meester Gijs van den Brand
een geduldig schaakbegeleider
en directeur Ronald de Moor
van gastheer Warinschool was
zelfs ooit Zeeuws kampioen.
Alleen Teun en Leo uit groep
6 van de Sterrenwachter doen
het zonder schaakles. “We
spelen heel vaak tegen elkaar”,
zegt Leo “zo oefenen we bijna
elke dag.” De 7- jarige Vencel
uit groep 4 van de Warinschool
speelt al vanaf z’n derde, hij
wordt ook goed geholpen door
z’n moeder die vroeger een
goede schaakster was. Ansel
uit groep 6 van de Regenboog
won al twee potjes. Hij is gek
op de paardensprong. Curtevenner Stijn (10 jr.) houdt van
de stilte en het nadenken. “En
als je dan wint, ben ik zo erg
blij.”
Uitslagen
Het Curtevenne-1 team won
overtuigend, met Jack en
Dylan met een 100% winstpercentage. Gevolgd door: 2. Regenboog-1; 3. Warinschool; 4.

Regenboog-2; 5. Curtevenne2; 6. Sterrenwachter. De Curtevenneschool mag in maart
naar de regionale kampioen-

schappen. Sponsoring werd
dit jaar verzorgd door Arjen
Schouwstra en Vader, uitgeverij/weerstation De Arend, Kin-

dercasting The Kids, boekhandel CW ‘76 en schaakschool ‘t
Slimme Pionneke.

Vreugdevol vrijwilligersfeest
Gemeente trakteert
Door: Herman Stuijver

‘S-GRAVELAND
Terwijl het buiten miezerde, steeg binnen de gevoelstemperatuur naar een
vreugdevol peil. Vorige
week donderdag kwamen
ongeveer 150 vrijwilligers
samen op uitnodiging van
de gemeente Wijdemeren.
Bij de entree werd iedereen
welkom geheten door een
lid van het college van B&W.
Buiten stonden de cateringkramen en binnen was de kantine
van SV ‘s- Graveland sfeervol
in kerstsfeer gebracht. Langzaam maar zeker druppelt het
aardig vol, al weet eenieder dat
de vijf dorpen veel meer vrijwilligers hebben. Als je alleen al
de (onvolledige) lijst met verenigingen hoort die wethouder
Van Rijn opdreunde, dan moeten het er meer dan 1000 zijn.
Het is de bedoeling dat lokale
politici hun dankbaarheid voor

het vrijwilligerswerk uitdrukken
in werkzaamheden. Welnu,
dat is zichtbaar, hoewel lang
niet alle raadsleden op het appel zijn.
Attracties
Twee Complimentenmeisjes
schrijven een compliment op
een kaart. Met woorden als
‘hartverwarmend’ en ‘goudeerlijk’ krijgt menig ontvanger
een rode blos op de wangen.
Verderop kun je een spotprent
laten maken. Gelukkig vallen
de observaties op papier mee,
trots tonen de ‘slachtoffers’
hun brede mond of flaporen. Bij een Fotobooth krijg je
binnen een halve minuut een
leuke foto van jezelf. Natuurlijk kan een gezellig samenzijn
niet zonder een buffet. Dat zit
wel goed, getuige de lange
rij voor de saté en garnalensticks. Tussendoor schenken
de vrijwilligers van de voetbalclub alle wenselijke drankjes.
De avond werd afgesloten met

een spetterend optreden van
de lokale band Tape That.
Vrijwilligers
Riet en Ben Hesseling uit
Loosdrecht zijn behoorlijk actief als vrijwilligers. Ben helpt
onder andere als koster in de
Paulusparochie en Riet houdt
zich bezig als mantelzorger bij
Versa Welzijn. “We vinden dit
toch een leuke vorm van waardering”, zegt Riet. Het valt Tru-

die en Harry Meester op dat er
niet al teveel Ankeveners zijn.
“Terwijl het dorp toch heel veel
vrijwilligers telt”, weet Harry
die bij de voetbal- en ijsclub
veel werkzaamheden verricht. Trudie zit al jaren bij de
plaatselijke tennisclub en bij
de Dillewijn. “Ik heb het idee
dat Ankeveen er een beetje
achteraan hobbelt, dat komt
omdat we bijna alles zelf doen.
Zonder gemeente.” Ans Baar

en Ton Kuijs representeren
met twee andere bestuursleden de Historische Kring Nederhorst den Berg. “We hebben de nieuwe burgemeester
al uitgenodigd voor een kennismaking”, vertelt Ans. Burgemeester Larson knoopt veel
gesprekjes aan met vrijwilligers, een mooie kans om na 8
dagen de dorpen nog beter te
leren kennen.
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Alles voor
een heerlijk
avondje!
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Spreekuur
Administratie voor Elkaar
Wijdemeren
Elke vrijdag gratis inloop van 9.30 -11.00: Lindelaan 98

Vrijwilligers helpen met uw administratie, inkomen, formulieren,
digitale ondersteuning zoals UWV en woningnet.
Privacy is gewaarborgd.

Werkzaamheden voor duurzame
toekomst Jagtlust
‘S-GRAVELAND
Natuurmonumenten gaat
begin december aan het
werk op Jagtlust. Een twintigtal oude bomen op de
buitenplaats vormen een
gevaar en moeten verwijderd worden. Er worden
nieuwe bomen geplant zodat Jagtlust weer klaar is
voor de toekomst.
Boswachter Johan van Galen
Last legt uit waarom de werkzaamheden noodzakelijk zijn:
“We vinden het heel jammer
dat we bomen moeten weghalen. Maar deze bomen zijn
allemaal in dezelfde periode

geplant, zo rond 1850, en zijn
op het einde van hun leven
gekomen. De groei is eruit en
de wortelactiviteit wordt steeds
minder, waardoor vooral beuken spontaan takken laten
vallen. Dat gevaar willen we
voorkomen door ze op tijd te
verwijderen.”
Het gaat onder meer om een
drietal bomen langs de Leeuwenlaan, de bomenrij parallel
aan het landhuis van Land en
Bosch en groepje oude beuken naast de veldschuur en
moestuin van Jagtlust. “We
planten natuurlijk nieuwe bomen terug. Dat zullen veelal
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lindes en meidoorns zijn, deze
zijn wat kleiner en om meer
variatie te krijgen. Lindes zorgen bovendien voor een beter
bodemleven, doordat het blad
makkelijker verteert,” vertelt
Johan.
Ook voor de indrukwekkende
tulpenboom op Jagtlust komt
helaas het einde in zicht. Johan: “De bliksem is hier een
paar jaar terug ingeslagen
en sindsdien is de boom aan
het sterven. Dat zie je inmiddels goed, want hij laat steeds
meer takken vallen en heeft
minder blad. Heel zonde, maar
ook deze moeten we komend
jaar weghalen.”

Energiecoöperatie van Wijdemeren
Bewoners bundelen krachten

Versa Welzijn
S. Duikersloot en T. van der Tol
035 623 11 00
avewijdemeren@versawelzijn.nl

Voor een verrassend assortiment:
- BOERENKAAS
- NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS
- BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS
- MINDER ZOUTE KAAS
- BIOLOGISCHE KAAS
Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;

op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland
op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef

www.kaashandeldevriesbv.nl
De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

WIJDEMEREN
Samen stroom opwekken,
elkaar helpen bij het vinden van de juiste aanpak
voor het verduurzamen
van de woning, in gesprek
over klimaatverandering
en met de straat aan de
slag. De energiecoöperatie
bestaat nu twee jaar en we
zijn er trots op dat we met,
door en voor bewoners zoveel kunnen bereiken.

straatgesprekken
bundelen
bewoners krachten, vergelijken hun huizen en bespreken
de beste aanpak voor het verduurzamen van de woning,
organiseren samen collectieve inkoopacties en stimuleren
elkaar om daadwerkelijk te
doen. Bewoners die geen zonnepanelen op het eigen dak
kunnen plaatsen participeren
in zonnepanelen op een gezamenlijk dak.

Met een team van zeventien
mensen en 35000 euro subsidie van de gemeente runnen
we deze bewonersorganisatie.
En we doen veel. Met energiecoaches bespreken bewoners
thuis de mogelijkheden om het
huis duurzamer te maken. In

Het zonneproject op De Fuik
draait al een half jaar als een
zonnetje, en op dit moment
worden de zonnepanelen gelegd op het dak van scouting
Klaas Toxopeus. Er zijn nog
een paar participaties beschikbaar! En natuurlijk kijken we

met bewoners ook hoe we nu
daadwerkelijk van het gas af
kunnen komen. De komende
jaren hebben we nog een hoop
te doen en we breiden graag
uit. Wil jij een van onze teams
komen versterken? We zoeken
een diversiteit aan bewoners,
zowel jongeren als ouderen en
alles daartussen in. We doen
veel vrijwillig en voor sommige projecten of campagnes
krijgen we ook betaald. Wil je
acties coördineren, in buurten
flyeren, een straatproject organiseren, energiecoach zijn of
administratie doen. Neem dan
contact op met de energiecoöperatie Wijdemeren. www.
ECWijdemeren.nl of bel naar
06-12395394 (coördinator).
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Rien
Roelofse
WEEKBLADWIJDEMEREN
Sinds
februari 2017 is Rien aan het werk. “Het voornaamNIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
Roelofse verbonden als pre- ste is voor mij mensen helpen
dikant aan de hervormde ge- de relatie met Jezus Christus
te verdiepen. Laten zien dat
meente in de Sijpekerk.
Hij echt een verschil maakt
Begin dit jaar zijn de kerken in het leven hier en nu.” Het
van Oud- en Nieuw-Loos- werk staat heel dicht bij mendrecht gefuseerd. “Het is mooi sen op de kruispunten van
om te zien hoe snel je je één hun leven. Geloven is niet iets
gemeenschap voelt. Nu werk wat je erbij doet, maar wat je
ik ook voor het eerst samen hele leven doortrekt.
met een collega: ds. Van Duinen.” De gemeente bestaat Nederland verandert snel
uit zo’n 1000 leden, waarvan en dat gaat niet aan de kerk
er op zondagmorgen zo’n 200 voorbij. “Als kerk hebben we
tot 250 mensen de dienst be- daar nog niet helemaal een
zoeken. Ook ‘s avonds is er antwoord op gevonden. Teeen dienst, dan zijn er maxi- gelijkertijd verlangen mensen
maal 70 mensen. De pastor ook naar een stukje rust. En
vindt de diversiteit het mooie misschien ook wel naar geIn samenwerking met
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meenschap. Het wonderlijke
aan het geloof is dat het mensen met elkaar in gesprek
brengt die elkaar anders niet
tegen zouden komen, omdat
ze in een hele andere wereld
leven. De kerk is een van de
laatste plekken waar al die
verschillende ‘bubbels’ bij elkaar komen.” Mijn lijfspreuk:
‘Wees standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig
in het werk van de Heer, want
je weet dat je werk niet tevergeefs is in de Heer’.

Wim Balk
In november 2013 ben ik in de
St.-Bavo kathedraal in Haarlem tot diaken gewijd en sinds
1 januari 2015 ben ik werkzaam als RK diaken / pastor
binnen de RK Regio Hilversum
met bijzondere aandacht voor
de KAN-parochies (Kortenhoef, Ankeveen, Nederhorst
den Berg). Daarvoor ben ik bijna 20 jaar werkzaam geweest
in de ICT bij IBM.
Pas op 30-jarige leeftijd ben
ik gedoopt, gevormd en heb
ik zelf de Eerste Heilige Communie ontvangen. De roeping halverwege het eerste
decennium van deze eeuw
is geen bliksemflits geweest,

maar wel een Godservaring.
De parochies hebben elk hun
eigenheid, maar tegelijkertijd
hebben ze alle drie een drive
om de parochie een levendige parochie te laten zijn.
De werkzaamheden zijn divers. Met vieringen, uitvaarten, huwelijken, bezoek aan
scholen, rondleidingen, gezinsvieringen, huisbezoeken,
ziekenbezoek en veel verschillende overleggen. Het is
absoluut geen worsteling om
in deze tijd pastor te zijn. Het
gaat tenslotte om geloof en
vertrouwen, en het is God zelf
die heeft gezegd dat Hij zijn
Kerk niet in de steek zal laten.
Ja, het is anders dan 50 jaar

Evert-Jan van Katwijk
“Het schijnt dat ik al op jonge
leeftijd tegen mijn moeder zei
dat ik later predikant zou willen
worden”, opent Evert-Jan van
Katwijk, sinds 2010 predikant
van de protestantse gemeente
in Nederhorst den Berg.
De kerk waar hij werkt, de
Willibrordkerk op de berg, is
een middeleeuws gebouw
dat alleen maar mooier is geworden toen het interieur 180
graden gedraaid is. Er zijn 650
leden. “Juist omdat we een
Protestantse gemeente zijn,
herbergen wij alle varianten en
afsplitsingen. Er is wel eens
opgemerkt dat deze gemeente lijkt op een schip dat doel-

loos ronddobbert. Laat mijn
roeping dan zijn om de vrede
aan boord te bewaren en de
liefde en waardering tussen
vooronder en stuurhut, tussen
stuurlui en bemanning te vergroten. Omdat we het op die
wijde oceaan al druk genoeg
hebben met drenkelingen opvissen, het schip onderhouden
en iedereen aan boord houden.”
Predikant ben je altijd. Maar je
doet het niet alleen. “Het is samen zoeken naar wat een gemeenschap moet doen, die wil
leven naar het voorbeeld van
Jezus.” Van Katwijk vindt het
een verlies dat generaties el-

kaar daarin niet meer ontmoeten. Eigenlijk is, bij het enorme
aanbod van lering en vermaak
dat wij tegenwoordig kennen,
de kerk gebleven bij wat ze
altijd al deed; zingen, bidden,
Bijbellezen. Zo blijft anno 2019
de kerk de plek voor een stille
overdenking van alles wat ons
van oudsher wordt aangereikt.
“’Alles sal reg kom’, zei mijn
moeder altijd. Ik merk dat ik
leef, werk en geloof vanuit diezelfde gelovige ontspanning.
Dat geeft mij rust!”

geleden en over 50 jaar is het
anders dan nu. We zijn arbeiders in de wijngaard van de
Heer. In Wijdemeren is er een
prima oecumenische samenwerking tussen de parochies,
de Protestantse Gemeente
Nederhorst den Berg, de Oecumenische Streekgemeente
en De Graankorrel.
Mijn lijfspreuk: ‘Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de
grote drie’. (I Kor, 13, 13). Het
is mijn vertrouwen dat we als
parochies met deze grote drie
de toekomst in (blijven) gaan
voor God, voor elkaar en voor
de ander.
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Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl

* Bedrijfsadministraties
* Jaarrekeningen
* Fiscale aangifte
* Interim-management
* Controlling
* Adviezen

1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337)
Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

timmerbedrijf
H.timmerbedrijf
van Ruitenbeek
H.
van
Ruitenbeek
verbouw
• onderhoud
• keukens •

verbouw •
• ramen
onderhoud
• keukens
interieur
• deuren
• •
interieur
ramen • deuren
•
kozijnen •• ambachtelijk
timmerwerk
kozijnen
•
ambachtelijk
timmerwerk
Middenweg 126A

Middenweg 126A
Middenweg
126A den
1394
AN
Nederhorst
denBerg
Berg
1394
AN Nederhorst
1394 AN 0294
Nederhorst den Berg
Telefoon
Tel.
0294-25 46- 254683
83 / 06-209 78 399
Telefoon 0294 - 254683
vanruitenbeekherman@gmail.com

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

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.

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.

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

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941

Ruitenbeek adv. 22-01-2015 15:29 Pagina 1
Ruitenbeek adv.
15:29 Pagina
Bert22-01-2015
de Kloet • Kortenhoefsedijk
197a1

Drenth

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

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

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Tandprothetische praktijk Weesp

Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer,
reparatie, uitbreiding, installatie
onderhoud, virus verwijderen
en nog veel meer. Stichts End 28
Ankeveen, Tel:035-6560059,
@:info@harrit.eu

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707
OPRUIMCOACH-ORGANIZER
www.easyorganizing.nl
06-46390848
BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!
Gratis waarde indicatie?
035 - 656 0235
Kom op donderdagavond
Bridgen bij BC Wijdemeren
In Veenstaete Kortenhoef
Voor inl 0356561686
of 0356561131.website
www.bcwijdemeren.nl
Kevercentrum Kortenhoef
zoekt per direct APK keurmeester / 1ste Monteur
vwkever@kevercentrum.nl

Weekblad Wijdemeren zoekt een
bezorger om op woensdag
in Kortenhoef ons weekblad te
bezorgen.
Neem dan contact op per

ANS STREEF

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
Tel. 06-54271409
Gooise Ouderen
Ondersteuning G|O|O
Maatwerk in ouderen
ondersteuning
www.gooise-ouderenondersteuning.nl
Kaasfondue Fort Uitermeer
Met winterse activiteiten
13 dec/€ 25, pp(ex drank)
www.fortevenementen.nl/
blog/kaasfondue
Te huur per direct voor
half jaar woonschip in
jachthaven/uniek object/
1 slp kmr/inloopkast/badk
keuken/woonk/terras Prijs
E.800,00 p/mnd kale huur
Inl.06-51686004

WAAR REN
JIJ MEE?
GA NAAR
RENTEGENKANKER.NL

telefoon: 06- 136 678 48

Weekblad Wijdemeren

Woensdag  juli 

OOK VOOR THEORIE LES
SEAN

Diverse soorten kerstbomen
o.a. Abies, Nordmann en Picea
en kerstartikelen.
Kwekerij Krijn Spaan
Kortenhoefsedijk 171 Kortenhoef

Kom jij ons team versterken?!

Ben je geïnteresseerd?
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KLOKKENMAKER
www.pendulehuis
030-7853826/06-11113421

Lid ABAN

J.F. van Heumenhof 22 • 1241 DK Kortenhoef
035 - 656 42 00 • 06 - 51062530

Prijzen Spektakelloterij afhalen

Wijdemeren
informeren

4 december 2019

Denk mee over
bouwlocaties!

Nieuwjaarsreceptie

Succesvolle
vrijwilligersdag

Officiële
bekendmakingen

Save the date! Op woensdag 8 januari vanaf
19.30 uur is de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis van Wijdemeren. U bent van harte welkom om
kennis te maken met burgemeester Crys Larson én
we reiken de eerste jongerenonderscheiding uit.
Tot dan!

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Gewijzigde opening

Op dinsdag 10 december sluit het gemeentehuis om 16.00 uur in verband met een
personeelsfeest. Op vrijdag 13 december gaan
we verbouwen. Hierdoor zijn die dag alle balies
van burgerzaken gesloten. Het ophalen van uw
paspoort en identiteitskaart is wel mogelijk.

>

Informatieavond
Loosdrechts Plassengebied
Kom, hoor en denk mee!

Sinds maandag 2 december kunt u ons niet
meer bereiken via WhatsApp. WhatsApp wil
niet meer dat hun app gebruikt wordt voor
zakelijke communicatie. Als gemeente mogen
we WhatsApp alleen gebruiken via een zakelijk
account. Deze is nog niet beschikbaar.
We bekijken in de komende periode hoe we
WhatsApp gaan vervangen. Tot die tijd zijn we
bereikbaar via 14 035, info@wijdemeren.nl en
de gemeentelijke sociale mediakanalen.

>

Bent u benieuwd naar de plannen voor natuurontwikkeling, de
aanpak van woekerende cabomba of de vaarverbinding tussen
de Loosdrechtse Plassen en het
Hilversums Kanaal? Kom dan op
dinsdag 10 december
tussen 18.30 en 21.30 uur naar de
verschillende informatiesessies
over het Gebiedsakkoord Oostelijke
Vechtplassen!
In iedere sessie staat één thema’s uit het
Gebiedsakkoord centraal. In dit akkoord
werken ruim 20 gebiedspartijen samen aan
verschillende projecten om het Loosdrechts
Plassengebied te verbeteren en aantrekkelijker te maken. Er zijn twee rondes met
informatiesessies.

Ronde 1 (19.15-19.45 uur)
NNN-natuurontwikkeling
We praten u bij over de ontwikkeling van het
Natuur Netwerk Nederland (NNN) en het
vervolgproces in de deelgebieden Weersloot/
Egelshoek en Kortenhoef Oost.
Vaarverbinding
Is het mogelijk om een nieuwe vaarverbin-

ding tussen de Loosdrechtse Plassen en het
Hilversums Kanaal te maken? En wat zijn dan
de effecten en belangen? Om dit goed af te
wegen, is een milieueffectrapportage (MER)
gemaakt. Tijdens deze sessie informeren we
u op hoofdlijnen over de uitkomsten van het
MER-onderzoek en over de vervolgstappen.
Cabomba- en kreeftenaanpak
Hoewel het lastig blijft om de woekerende
waterplant (Cabomba) en de Amerikaanse
rivierkreeft goed te bestrijden, worden er
toch stappen gezet. We vertellen u over de
Cabomba-aanpak en de eerste uitkomsten
van het kreeftenonderzoek.
Onderzoek waterkwaliteit
Zo’n tachtig betrokkenen uit het gebied hebben geholpen met het verzamelen van gegevens over het water in de plassen. U hoort
hoe deze gegevens helpen bij onderzoek
naar de verbetering van de waterkwaliteit.

Ronde 2 (20.15-20.45 uur)
NNN-natuurontwikkeling
We praten u bij over de ontwikkeling van het
Natuur Netwerk Nederland (NNN) en het
vervolgproces in de deelgebieden Weersloot/
Egelshoek en Kortenhoef Oost.

Natura 2000
Het Vechtplassengebied is een Natura2000gebied. U hoort wat dat betekent en wat de
relatie is met het Natuur Netwerk Nederland
(NNN) en de stikstofproblematiek.
Kwetsbare moerasvogels
Hoe kunnen we de kwetsbare moerasvogels
behouden en hun leefgebied herstellen?
Tijdens deze sessie praten we u kort bij over
dit project en laten we u meedenken over
mogelijke natuurmaatregelen.
Recreatie en natuur
Samen met omgevingspartijen is een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop natuur
en waterrecreatie kunnen samengaan. We
nemen u graag mee in de aanbevelingen uit
het rapport
Aanmelden
De informatieavond vindt plaats in het
Fletcher Hotel Loosdrecht, Oud-Loosdrechtsedijk 253. Geïnteresseerd in een van de
sessies? Aanmelden kan tot en met vrijdag
6 december, 17.00 uur via secretariaat_ovp@
noord-holland.nl (ovv de excursienaam).
Wees er snel bij want vol=vol!

WhatsApp gestopt

Studenten in de wijk

Studenten van het Veiligheid & Defensiecollege (ROC Midden Nederland), bezoeken op
donderdag 12 en 19 december verschillende
wijken in Wijdemeren om te kijken naar de
inbraakbeveiliging van de woningen. Doel is
om u als inwoner bewust te maken van de
inbraakgevoeligheid in de eigen woonomgeving. Tegelijkertijd is het voor de studenten een
mooie manier om leerzame praktijkervaring
op te doen.

>

Regionale energiestrategie

Het is u vast niet ontgaan: in 2050 is er geen
aardgas meer. Daarom zijn we op zoek naar
alternatieve duurzame energiebronnen,
zoals bijvoorbeeld zonne- en windenergie.
Op welke plekken in Wijdemeren zouden we
dit kunnen realiseren? En wat zijn dan de voorwaarden? Denk hierover mee op woensdag
11 december van 19.00 tot 22.00 uur in het
gemeentehuis (Rading 1, Loosdrecht). Aanmelden graag vóór vrijdag 6 december via
www.wijdemeren.nl/res.
Meer informatie over de regionale plannen
voor alternatieve energieopwekking zijn te
vinden via www.energieregionhz.nl.

Wijdemeren
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Denk mee over woningbouwlocaties!
De woningbehoefte in Wijdemeren
is groot, zo bleek ook tijdens de dorpenavonden die onlangs gehouden
zijn. Daarom zijn we op zoek naar
nieuwe bouwlocaties. Denk tot en
met maandag 16 december met ons
mee!

gebouwen of het slopen van een gebouw,
zodat er ruimte is voor nieuwbouw. De kaart
is te vinden via
www.wijdemeren.nl/woningbouw. We leven
in een prachtige omgeving, dus u kunt op
de kaart ook aangeven waar u liever geen
nieuwe woningen zou willen zien.

We willen graag dat er in de toekomst ook nog
voldoende woningen beschikbaar zijn, voor
ouderen die willen verhuizen naar een appartement, jongeren die starten op de woningmarkt,
gezinnen die op zoek zijn naar een passende
woning… om deze woningen te kunnen bieden,
zijn we hard op zoek naar nieuwe bouwlocaties.
Heeft u suggesties? We horen het graag!

Kansenkaart
We hopen op veel nieuwe suggesties, klein
en groot, waar we zelf nog niet aan gedacht
hebben. Niet alle ideeën zullen in de praktijk
realistisch blijken, maar dat hoeft ook niet.
Na afloop kijken we welke ideeën de meeste
kans van slagen hebben. Deze suggesties
worden toegevoegd aan een kansenkaart
met locaties die we zelf al gevonden hebben.

Geef uw suggesties door
Op een digitale kaart kunt u van 2 tot en met
16 december uw suggesties en ideeën voor
bouwlocaties invullen. Dit kunnen nieuwe
plekken zijn voor woningen, maar het kan ook
gaan om het herontwikkelen van bestaande

Om speculatie op gronden of panden te
voorkomen, wordt de uiteindelijke kansenkaart in een besloten vergadering aan de
gemeenteraad voorgelegd.

Extra’s voor een krappe beurs
In Nederland hebben circa 1,4 miljoen huishoudens een krappe beurs.
Armoede onder kinderen kan zorgen
voor uitsluiting en minder kansen.
Het is daarom goed om te weten dat
de gemeente kan helpen.
Peter Vink heeft twee kinderen en is gescheiden: “Ik hoorde dat ik een bijdrage kon
aanvragen voor sportlessen en een computer
voor de kinderen. Ik heb mijn vragen toen
naar de gemeente gemaild. Samen met het
PING-loket heb ik een plan gemaakt.”

PING-loket: vragen over geld
Problemen met geld worden vaak groter als u
niets doet. De medewerkers van het PINGloket in het gemeentehuis helpen u graag.
Het gratis spreekuur is op maandag van
14.00 tot 18.00 uur, u hoeft geen afspraak te
maken. U kunt uw vraag ook mailen naar
wijdemeren@ping.nl.

chine. Ook is er een collectieve zorgverzekering en een bijdrage voor mensen met een
beperking of chronische ziekte.

Geld aanvragen
Alle bijdragen zijn verzameld op
www.wijdemeren.nl/ondersteuning.
Daar kunt u direct een aanvraag doen voor
uzelf, uw partner of inwonende kinderen.

Sportlessen en computers
U kunt geld krijgen voor bijvoorbeeld sportof muzieklessen of voor een computer. Maar
ook voor huisraad als een koelkast of wasma-

Storingen straatverlichting
Het komt soms voor dat de straatverlichting in Wijdemeren niet brandt.
De gemeente wil storingen zo snel
mogelijk verhelpen. U kunt daarbij
helpen door kapotte verlichting te
melden. Wij geven uw melding door
aan monteurs die de storing zo snel
mogelijk zullen oplossen.
Storingen kunnen verschillende oorzaken
hebben. Soms is er één lantaarnpaal kapot
en werkt de verlichting weer als de lamp is
vervangen. Een dergelijke storing is in principe
binnen tien werkdagen verholpen.

Meerdere lantaarnpalen
Als in één of meerdere straten lantaarnpalen
niet branden, is er meestal meer aan de hand.
Er is dan bijvoorbeeld een grondkabel, of
zekering stuk. In dat geval moet de netbeheerder de storing verhelpen. Hun monteurs
komen zo snel mogelijk, maar in ieder geval
binnen twee dagen ter plaatse. Vaak kunnen
ze het direct herstellen maar soms kan het
ook langer duren. U hoeft de storing in de
tussentijd niet opnieuw te melden.

Storing in brandgang
Wist u dat verlichting in de brandsteeg of

60+ Beweegactiviteiten: Keep Fit Nederhorst
Maandelijks bezoekt 60+ beweegcoach Beppie van de Bunt een activiteit om te laten zien wat er allemaal
mogelijk is in Wijdemeren. Deze keer:
Keep Fit in Nederhorst den Berg.
Keep Fit is een activiteit van Gymnastiekvereniging Nederhorst den Berg. Fysiotherapeute
Rosalie geeft twee lessen op vrijdagochtend.
“Bewegen is het belangrijkste dat er is, want
het lichaam is het belangrijkste dat er is!
Wanneer jij je fit voelt en lekker in je lijf zit, dan
straal je dit ook uit”, aldus collega docent Els.

Bewegen op uw eigen manier
Tijdens de les worden oefeningen gedaan

met de banken, op de mat, met kleine gewichtjes en meer. Iedereen beweegt op zijn
eigen manier, met of zonder beperking. “Na
de les voel ik me lekker en trots. Het verbaast
me dat één keer sporten in de week al zoveel
effect heeft!”, vertelt een deelneemster.

Andere activiteiten ondernemen
Naast de les onderneemt de groep ook
andere activiteiten met elkaar, zoals een museumbezoek of een fietstocht. Keep Fit is voor
inwoners van 50 jaar en ouder. Neem voor
een proefles of vragen over andere sport- en
beweegactiviteiten contact op met Beppie via
06 315 958 47 of b.vandebunt@inovum.nl.

achterpaden vaak eigendom is van de verhuurder of van de huizenbezitter? Een storing
aan deze verlichting kun u daarom bij hen
melden.

Kapotte lantaarnpaal melden
Ziet u een kapotte lantaarnpaal, geef dit bij
voorkeur aan ons door via www.fixi.nl of in
de fixi-app. Zet hier altijd het nummer van de
lantaarnpaal (staat op ooghoogte op de paal)
bij. Het helpt als u in fixi ook uw telefoonnummer zet. Wij kunnen u dan bellen bij extra
vragen. U kunt een kapotte lantaarnpaal ook
doorgeven via 14 035.

Wijdemeren
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In gesprek met de gemeenteraad
Op dinsdag 17 december wordt
de Wijdemeerse gemeenteraad
geïnformeerd over de milieueffectenrapportage (MER), van de
vaarverbinding Loosdrechtse
Plassen-Hilversums Kanaal. De raad
wil deze gelegenheid benutten om
ook met u in gesprek te gaan

De raad van de gemeente Wijdemeren experimenteert met een nieuwe manier van vergaderen. Doel is om inwoners meer te betrekken bij
de besluitvorming. Een onderwerp dat zich daar
goed voor leent is het Gebiedsakkoord Oostelijke
Vechtplassen.

Milieueffectenrapportage

In gesprek

In de MER staat beschreven wat de effecten en
belangen zijn van een eventuele vaarverbinding.
In het nieuwe jaar neemt de raad een besluit over
het vervolg: moet één (of meer) van de onderzochte opties verder worden uitgewerkt en zo ja,
welke. Voorafgaand hieraan wil de raad graag uw
mening horen. In de tweede helft van december
start de zienswijzeprocedure.

U bent van harte welkom om in gesprek te gaan
met de fracties van de gemeenteraad. De avond
begint om 20.00 uur in het gemeentehuis.
De officiële stukken en een samenvatting staan
in de loop van de week op
www.wijdemeren.nl/oostelijkevechtplassen.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

’s-Graveland
- Noordereinde tegenover 60 en tegenover 231: kappen
twee bomen (22-11-2019)

Loosdrecht
- Dennenlaan 29: kappen vier bomen (14.11.19)
- Frans Halslaan 2: kappen twaalf bomen (14.11.19
- Laan van Eikenrode 21: kappen twee bomen (14.11.19)
- Laan van Eikenrode 29: plaatsen dakkapel (22.12.19)
- Lieve Geelvincklaan 23: kappen twee bomen (14.11.19)
- Luitgardeweg nabij 2a: kappen tien bomen (14.11.19)
- Muyeveldse-Wetering ter hoogte van 12: aanbrengen
beschoeiing (26.11.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 67: splitsing woning (21.11.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk achter 79a: vervangen beschoeiing en steiger (14.11.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk 188: bouwen appartementen in
bestaand bedrijfsgebouw (14.11.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk achter 218a: bouwen golfbreker
(21.11.19)
- Rading 1: kappen boom (14.11.19)
- Rading tegenover 94b: kappen boom (14.11.19)
- Rading 194: kappen twee bomen (18.11.19)
- ‘t Jagerspaadje 29: kappen vijf bomen (14.11.19)
- Tjalk tegenover 1: kappen boom (14.11.19)
- Tjotter achter 12 en Tjotter naast 22: kappen vier bomen
(14.11.19)

(21.11.19)
- Lieve Geelvincklaan tegenover 23: kappen twee bomen
(20.11.19)
- Luitgardeweg nabij 2a: kappen tien bomen (20.11.19)
- Noordereinde tegenover 60 en tegenover 231: kappen
twee bomen (22.11.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk tegenover 201-199, 194, 190
en nabij 183: kappen tien bomen (20.11.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 202: kappen tien bomen
(20.11.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk nabij 207: kappen twee bomen
(20.11.19)
- Nieuw-Loosdrechtsdedijk tegenover 261: kappen boom
(20.11.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk tegenover 295: kappen twee
bomen (20.11.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk tegenover 36 en 41: kappen acht
bomen (14.11.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk achter 79a: vervangen beschoeiing en steiger (22.11.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk tegenover 221: kappen boom
(20.11.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk tegenover 232: kappen boom
(20.11.19)
- Rading 1: kappen boom (20.11.19)
- Rading 194: kappen twee bomen (21.11.19)
- ‘t Jagerspaadje 29: kappen vijf bomen (20.11.19)
- Tjalk tegenover 1: kappen boom (20.11.19)
- Tjotter achter 12 en Tjotter naast 22: kappen vier bomen
(20.11.19)
- Veendijk 11a: vernieuwen steigers (21.11.19)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn
van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

- Stichts End 14: wijzigen voorgevel (21.11.19)
- Stichts End 20: aanbrengen brandscheidende muur
(26.11.19)

- Stichts End 98 nabij: vernieuwen gele brug (25.11.19)

- Herenweg tegenover 49: kappen vijf bomen (20.11.19)

’s-Graveland
- Noordereinde tegenover 60 en tegenover 231: kappen
twee bomen (22.11.19)

Loosdrecht
- Dennenlaan 29: kappen vier bomen (20.11.19)
- Frans Halslaan 2: kappen twaalf bomen (21.11.19)
- Horndijk 9b: aanbrengen nieuwe steiger (15.11.19)
- Laan van Eikenrode naast 21 en 39: kappen drie bomen

> Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

’s-Graveland
- Gemeente Wijdemeren, vrijwilligersavond,
Kininelaantje 1, d.d. 29 november 2019 (18.11.19)

Kortenhoef
- Comite Ouderentocht Kortenhoef, collecte Comité
Ouderentocht, kern Kortenhoef, 14 t/m 17 april 2020
(14.11.19)

- Horndijk 34: bouwen woning (26.11.19)
- Prinses Irenestraat 1 en 3: vergroten woningen (14.11.19)

- Nederlands Gereformeerde Kerk, Bingo,
Oud-Loosdrechtsedijk 126 d.d. 30 november (18.11.19)
U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij
Team Juridische zaken en Veiligheid). Belanghebbenden
kunnen binnen deze termijn schriftelijk een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij degene die het besluit
genomen heeft.

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken
bekend dat geen beroep is ingesteld tegen het door de
gemeenteraad op 11 juli 2019 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Oud-Loosdrechtsedijk 285, Loosdrecht.
Het bestemmingsplan is onherroepelijk.
Het bestemmingsplan voorziet in het verleggen van
de oeverlijn en de mogelijkheid om een botenloods te
bouwen. Het bestemmingsplan kan worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

>

Bomenkap

Er worden 34 bomen gekapt op diverse locaties in de
gemeente. De bomen zijn dood, in slechte conditie of
aangetast door zwammen. Voor de bomenkap geldt
geen vergunningplicht. Een overzicht van de locaties is
te vinden op www.wijdemeren.nl/bomen19-20.

> Nota Evenementenbeleid
2019-2022

De nota evenementenbeleid 2019-2022 is door de raad
op 12 november 2019 vastgesteld. Deze beleidsnota
treedt in werking de dag na deze publicatie.
Kijk op www.wijdemeren.nl/beleidsnotas.

> Kennisgeving Incidentele
Festiviteiten

Ankeveen
- Restaurant Partycentrum “De Molen”, Loodijk 30,
4e KIF muziek op 14 december

Ter inzage

Loosdrecht

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

- ASC Hilversum Hurricanes, ‘t Jagerspaadje 32,
1e KIF muziek op 28 december

Bezwaar indienen

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

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

Aanvragen voorlopige voorziening

Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten
Loosdrecht

Bestemmingsplan
Oud-Loosdrechtsedijk 285 in
Loosdrecht

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken
vanaf vandaag inzien in het gemeentehuis (bij Team
Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebbenden kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk indienen.
Wanneer u dat tijdig doet, kunnen uw bedenkingen nog
meegewogen worden in de besluitvorming.

Loosdrecht

>

>

Breukeleveen

Overig

Ankeveen

Loosdrecht
Ankeveen

4 december 2019

- Longfonds, melding collecte, gemeente Wijdemeren,
11 t/m 16 mei 2020 (25.11.19)
- Nederlands Gereformeerde Kerk, Bingo,
Oud-Loosdrechtsedijk 126 d.d. 30 november (18.11.19)
- Restaurant op Sypesteyn: lampionnenoptocht,
Nieuw-Loosdrechtsedijk 150, d.d. 14 december 2019
(15.11.19)
- Stichting Evenementen BRC, Spiegelplasloop,
t.h.v. Overmeerseweg, dd. 15 maart (27.11.19)
- Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp,
melding collecte, gemeente Wijdemeren, van 20 t/m 25
april 2020 (21.11.19)
- Stichting ZOA, melding collecte, gemeente Wijdemeren,
van 23 t/m 28 maart 2020 (21.11.19)

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht

Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

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

Zienswijze indienen

Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en
wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035. Het indienen van een
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

Beroep indienen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het
verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500
DA Utrecht) .

Hoger beroep indienen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/
of een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij
de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
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Jonge DJ’s stralen bij Disco on Ice

WEE

Curling en ijshockeycompetitie gestart
NEDERHORST DEN BERG
Elke week een gast DJ, o.a.
DJ CAS, DJ Lisa de Brown,
DJ Klaaz en DJ Guido. We
willen jonge DJ’s een podium
geven om hun talenten uit te
bouwen en de jongeren (op
’t ijs) hiervan te laten genieten; Disco on Ice.
Curling
Elke curlingdag sluit de ijsbaan
om 17.00 uur zodat de ijsmeesters de voorbereidingen
kunnen treffen voor de curlingcompetitie van Nederhorst on
Ice. Het ijs moet er zes weken
weer tiptop bij liggen omdat
er door 30 teams gestreden
wordt om de Wisselbokaal en
de titel Wereldkampioen van
Nederhorst den Berg. Veel
leuk uitgedoste teams en mooi
versierde bezems kleurden de
ijshal waar de curlingbanen er

NIEUWS VOOR AN

prachtig bij lagen. In de horeca
was het supergezellig. Koploper is het team van de Horstermeerpolder Boys met 8 punten.
Gevolgd door de brandweer
(de Vuurvreters), Pirates of the
black curl, de Veentrappers
en onze eigen ijsclub Nederhorst met 7 punten. De
totale uitslagen vindt u op de
website van Nederhorst on
Ice. Uiteraard is iedereen van
harte welkom om de curlingavonden bij te wonen.
Zondag = familiedag
Zondagmiddag is het altijd
een gezellige boel; opa’s,
oma’s, vaders en moeders…
en de kinderen natuurlijk op
het ijs! Verschillende zondagen hebben we (akoestische)
artiesten, zoals zondag 8 dec.
Duo de gasten en zondag 15
december Jean’s sax band.
Kinderbingo en
Bergse Winterspelen
Vrijdag 13 december is de
kinderbingo, vanaf 17.00 uur;

hebbers van ijshockey, ben je
16+ en heb je zin om te ijshockeyen, 6 december én 20 december kun je je aanmelden en
vanaf 21.00 gaan we dan een
kleine competitie houden.
Vrijwilligers gevraagd
Wij blijven altijd op zoek naar
nieuwe vrijwilligers, we hebben nog best wel wat gaten in
de roosters. Ben je niet zo van
de kassa of bardiensten, maar
ben je wel handig in andere
dingen, meldt je aan:
info@ijsclubnederhorst.nl

wil je kans maken op de titel
én beker is het wel handig.

leuke prijzen en een broodje
knakworst voor de kinderen.
Aansluitend op deze avond
de Bergse Winterspelen voor
iedereen van 6-100 jaar. Een
competitie met leuke spellen
op het ijs. Vanaf 19.00 uur
start de inschrijving en kan iedereen meedoen met bijv. Jeu
de Puck, ijs-sjoelen of priksleeën. Je bent niet verplicht
om elke week te komen, maar

Spelletjesavond
Elke vrijdagavond organiseren
we een ouderwetse gezellige
spelletjesavond; klaverjassen,
kezen of scrable spelen, vanaf
20.00 uur ben je welkom.
16+ ijshockeymatch
Dit jaar een try-out voor de lief-
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Openingstijden
vrij-schaatsen
wo. 04-12 13.00-17.00 uur
do. 05-12 14.30-17.00 uur
vrij. 06-12 14.30-23.00 uur
za. 07-12 10.00-23.00 uur
zo. 08-12 12.00-19.00 uur
ma. 09-12 14.30-21.00 uur
di. 10-12 14.30-18.00 uur
wo. 11-12 13.00-21.00 uur
do. 12-12 14.30-17.00 uur
vrij. 13-12 14.30-23.00 uur

4

14

22

45

56

90

46

89

68

zo. 8 december

wo. 4 december
Curling 19.30 uur

Schaatslessen 10.00-12.00 uur
Akoestisch duo “De gasten”

15.00 uur

seizoen

2019/2020

ma. 9 december

Kunstschaats clinic

vr. 6 december

Bergse winterspelen 19.00 uur
Spelletjesavond 20.00 uur
16+ IJshockey match 21.00 uur
NIEUW!!

di. 10 december
Handschoenen
zijn verplicht tijdens
het schaatsen!

za. 7 december

Koffie uurtje voor de ouderen
Disco-on-Ice 19.00 uur

19.00 uur

10.30 uur

IJshockey clinic
19.00 uur

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

NIEUWSSTER
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CLUB 4711
Complimenten ASV
WEEKBLADWIJDEMEREN
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Uitslag + stand herfstcompetitie Biljartclub 4711
Maandag 25 nov.: B. Worp – J.
van Greuningen 0-2, Mw. D.
Giavarra – M. Verlaan 3-0, W.
Clements – Mw. T. Bos 1-3
Stand aan kop: Mw. D. Giavarra 9-26, Mw. T. Bos 9-21, M.
Zieleman 9-20
Uitslag + stand onderlinge
competitie BV Overmeer
Donderdag 28 nov.: M. Verlaan – H. Stalenhoef 2-0, M.
v.d. Velden – P. van ‘t Klooster
3-0, W. Clements – T. Otten
3-0

Stand aan kop: M. v.d. Velden
9-24, M. Verlaan 9-24, P. van ‘t
Klooster 9-22
Programma
Donderdag 5 dec. 19.30 uur:
onderlinge competitie BV
Overmeer, vrijdag 6 dec. 14.30
– 20.30 uur: bar open + vrij
biljarten, vrijdag 6 dec. 20.00
uur: Geinburgia – Biljartclub
4711, zaterdag 7 dec. 19.00
uur: 4711-maandtoernooi biljarten (locatie Café Die2),
maandag 9 dec. 20.00 uur: De
Tram – BV Overmeer
Contact: 06.20.40.80.58

S.V. ‘s-Graveland
nieuws
‘S-GRAVELAND
Door een 5-4 overwinning op PVC achterhaalde
‘s-Graveland de Utrechters
op de ranglijst. Door fraaie
goals van Jorn Kerkhof
(1-0 en 2-1), Rowan Kloosterman (3-2), Erik Heijnen
(4-2) en Jimmy Reijnders
(5-3) trok het elftal na
een spannende slotfase
de overwinning over de
streep.
Het 2e lukte het niet om voor
de tweede achtereenvolgende
week een overwinning te boeken op de koploper. Ditmaal
was Sterrenwijk met 2-3 net te
sterk. Het 4e verloor naar eigen zeggen onnodig in Laren
en 35+2 versloeg het voor hun
altijd lastige Kockengen.
Zo snel als het vorige week
op voorsprong kwam, zo snel
keek VR1 afgelopen zaterdag
tegen een 0-1 achterstand
aan tegen naaste concurrent
DVVA VR3. Dat herstelde VR1
wel maar na rust pakte DVVA
toch de volle winst (2-3).

JO19-1 heeft een mooie klus
geklaard. Een wedstrijd voor
het einde van de competitie
plaatste het zich voor de promotiepoule waarin het speelt
om promotie naar de 4e divisie. Afgelopen zaterdag werd
SDO JO19-1 met 3-2 verslagen.
JO14-1 speelde thuis tegen
Buitenboys JO14-2 en verloor
met 2-6 van de Almeerse gasten. JO14-2 moest naar Amsterdam om tegen OSV JO141 te spelen en dat ging het
goed af, getuige de 3-5 winst.
JO11-1 werd in de wedstrijd
tegen SDO JO11-1 kampioen
door een 3-0 overwinning en
mocht zich op terras laten huldigen en toejuichen.
Wij willen alle lotenkopers van
de grote clubactie bedanken
voor het enorme succes van
deze actie. Zij hebben ervoor
gezorgd dat onze jeugdleden
maar liefst 860 loten hebben
verkocht. Dank jullie wel!

ANKEVEEN
Onder een heerlijk winters zonnetje en een prima
grasmat werd om 14.00 uur
afgetrapt in Utrecht.

EDO, de nummer 2 van de
ranglijst nam het initiatief en
had veel balbezit in de openingsfase. Toch kwamen de
bezoekers op een 0-1 voorsprong, El Hamdaoui pegelde
het speeltuig strak in het kruis
en het publiek op de banken.
EDO drukte door, had veel
corners en in deze fase was
het wachten op de gelijkmaker.
Gelegenheidsdoelman

Soeverijn pakte twee 100%
doelpunten en ASV ‘65 bleef
leven. Sterker nog, Antonius
leverde een panklare voorzet
af na een prima uitgespeelde
counter waarna Logali de 0-2
aantekende. Helaas kwam
kort voor rust, verdiend overigens, EDO terug met een
fraaie knal, 1-2.

Huid duur verkocht
Na de rust was het eenrichtingsverkeer, EDO schroefde
het tempo op en al snel kwam
de gelijkmaker op het scorebord. EDO zette door na 20
min in de tweede helft stond

het 4-2. Logali brak nog een
keer door en had de aansluitingstreffer op zijn schoen, helaas redde de keeper vakbekwaam. In de slotfase liep de
nummer 2 van de ranglijst uit
naar een 6-2 overwinning. Een
reguliere overwinning zou je
denken, echter het spelbeeld
was anders. ASV heeft de huid
duur verkocht, helaas geen
punten. Positief was het optreden van nieuwkomer Tamer
Kurt en de rentree van Yoeri
Tol. Rico, Morris en Mikael
dank voor het aansluiten. Volgende week thuis tegen VIOD.

Verlies Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG
Het eerste verloor voor de
7e keer op rij. De brigade
van trainer Wesley Geerlings lukt het maar niet om
een tegengoal te voorkomen.
Vandaag was De Meer op eigen veld met 3-0 te sterk voor
het jonge Bergse team Dat
nog steeds geplaagd wordt
door veel geblesseerde of afwezige spelers. Nederhorst
begon in een meer defensieve
opstelling, maar zag dit scenario na 4 minuten al om zeep
geholpen door een treffer van
de thuisploeg. Ondanks het
overwicht van De Meer kwam
Nederhorst voor rust nauwe-

lijks in problemen en had het
pech met een spetter van Marco (?) tegen de lat. De in de
69e minuut gegeven penalty
besliste de wedstrijd definitief.
Vlak voor tijd viel de derde tegentreffer en kreeg een aanvaller van de thuisploeg zijn
tweede gele kaart. Aankomende zondag op Meerzicht de
enig echte Wijdemeerse derby
tegen ‘s- Graveland. De wedstrijd begint om 14.00 uur.
Nederhorst -2 won de uitwedstrijd bij Waterwijk met 0-2.
Nederhorst- 3 speelde in een
wedstrijd met kansen voor
beide ploegen met 0-0 gelijk
tegen Waterwijk -3.

De JO17-2 blijft het verrassend goed doen. Opnieuw
was er winst. In de uitwedstrijd
tegen HSN’69/Zevenhoven
JO17-1 won men met 2-4. De
JO15-1 blijft in het spoor van
de koploper door Hertha met
5-0 te verslaan. JO13-1 verloor bij BFC. De JO12-1 haalde uit door met 10-2 Victoria
te verslaan. De JO11-1 kwam
met een 7-2 winst uit Weesp
terug. De meiden onder 19
wisten koploper IJsselmeervogels goed tegenstand te
bieden maar verloor aan de
boorden van het IJsselmeer
met 5-2. Nieuwland MO15-1
was te sterk voor onze meiden
maar de MO11-1 versloeg Amstelveen/Heemraad met 5-1.

Geluk voor MC1
KORTENHOEF
Vrijdag
29
november
speelden Meisjes C1 en
het derde recreantenteam
uit. Zaterdag 30 november
speelde Heren-1 thuis in
sporthal De Fuik in Kortenhoef. Dames 1 en 2 konden
op hun lauweren rusten.
MC1 speelde een spannende
wedstrijd tegen Nederhorst.
De meiden hadden veel belangstelling vanaf de tribune.
Volgende keer wordt busvervoer geregeld. Het publiek
leefde met beide teams mee.
MC1 was best wakker na deze
schoolweek. En jankietape
werkt echt! Er werd geprobeerd in drieën te spelen. Toch

lieten de dames zich soms
verleiden dat niet te doen. Als
ze dan scoorden, rekende het
publiek de actie toch maar
goed. Eén, twee… ook oké. In
twee sets was het heel spannend. ODIS won nipt met 3-1.
De drankpot werd vervolgens
leeggedronken.
Het derde recreantenteam,
dat eigenlijk het tweede team
is, vertoonde hun kunsten in
Almere. Ondanks een sterspeler als invaller en een aan
de enkel gewonde speler werden twee wedstrijden gelijk
gespeeld en helaas ook twee
verloren. Het seizoen werd
prima in de middenmoot afgesloten. Geen degradatie
en geen promotie. De blik is

enthousiast gericht op 2020.
ODIS/Gemini HS1 kwam tegen veteranen van Switch uit
Hooglanderveen in actie. In
vergelijking met de tegenstander bestaat HS1 uit jonge honden. Het gebruikelijke testosteron klonk zaterdagmiddag
wel wat lafjes. Aan het fluitje
van de scheidsrechter kan het
niet hebben gelegen. Op een
enkel misverstand na, speelde
HS1 een prima wedstrijd. Wel
maakten ze het voor het publiek soms nodeloos spannen.
De wedstrijd werd met 4-0 in
het voordeel van ODIS/Gemini
beslist. Het programma voor
komende week: vrijdag 6 december DS1 en HS1 uit.
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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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Alleen
voor
mannen
WEEKBLADWIJDEMEREN
Barbershop Carizma			
fijne aanwinst
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Door: Anja Lodder

LOOSDRECHT
Sinds enkele maanden
heeft Loosdrecht een echte Barbershop. Op de oude
plek van de slijterij vind
je op Nootweg 35, Barbershop Carizma. Gelegen
in hartje Loosdrecht, vlakbij het winkelcentrum, dus
parkeren is geen probleem.
Binnen treffen we de jonge
eigenaar Hakan Yigitsoy (22).
Ondanks zijn leeftijd weet Hakan heel goed wat hij wil en is
dan ook vol ambitie. “Na mijn
schooltijd ben ik meteen gaan
werken om de fijne kneepjes
van het kappersvak onder de
knie te krijgen, en toen ik de
kans kreeg om hier mijn Barbershop te beginnen hoefde
ik niet lang na te denken. Mijn
compagnon heeft elders een
vestiging en ik werk hier inmid-

In samenwerking met

dels met 3 collega’s.” Hakan
is geboren en getogen in Kerkelanden en wist op 7-jarige
leeftijd al dat hij het kappersvak in wilde. Vooral voetballers met hun scherpe kapsels
en baardjes waren en zijn nog
steeds een bron van inspiratie.
“Ik kijk altijd heel goed wat de
laatste trends zijn en denk dat
ik bijvoorbeeld Ziyech nog een
spannender kapsel kan geven.
Opscheren en figuurtjes zijn
mijn specialiteit.”

‘DALEY BLIND LIJKT
ME EEN UITDAGING’
Naast knippen, scheren en het
modelleren van baarden worden ook wenkbrauwen, oren
met de bekende vlammetjes
en neusharen met wax onder handen genomen. “Klinkt
pijnlijk, maar is dat echt niet
hoor. Door het traditionele kappersmes te hanteren is dieper

scheren mogelijk en krijgt de
klant een frisser gevoel, zeker
omdat we daarna een aftershave gebruiken.” Elke maand is er

een speciale actie. In december krijgt elke klant bij wassen,
knippen of scheren een gratis
aftershave. Neem hiervoor de

advertentie elders in dit blad
mee. Voor afspraken: 035 208
4966. Gewoon binnenlopen
kan natuurlijk ook.

Prachtige koorzang van Oktoich
Concert voor Stalpaertkerk
Door: Herman Stuijver

‘S- GRAVELAND
Bezoekers genoten vrijdag jl. van een concert van
het Kamerkoor Oktoich uit
Amsterdam. Het was de
tweede keer dat het koor
optrad in de NH-kerk aan
het Noordereind. De opbrengst komt ten goede
aan de Stalpaertstichting
die stapje bij beetje dit rustieke kerkje laat opknappen.
De in Moskou geboren Aliona
Ovsiannikova richtte dit koor
op om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met
de schoonheid van de Russisch-orthodoxe kerkmuziek.
Vooraf verontschuldigde de dirigente zich voor het feit dat ‘de
helft van het koor’ op bed lag.
Doch de 17 resterende sopranen, alten, tenoren en bassen
lieten zich van hun beste kant
horen. Geheel a capella en

vaak meerstemmig. Leuk dat
er met Marian Wiener en Gert
Smallenburg twee Wijdemeerders deel uitmaken van dit topkoor dat zowel in binnen- en
buitenland succesvol is.
Het repertoire bestond uit een
mix van kerkliederen, met
name uit de 20e eeuw, en zogenaamde ‘koljadki’, dat zijn
kerstliedjes die men zingend
van deur tot deur ten gehore
brengt. Vooral in de Oekraïne.
Direct bij de eerste tonen van
Angelskija word je getroffen
door de warme koorklanken
waarmee de engelenschaar
wordt geëerd. Bij het ‘Ere aan
God’ van Kastalski zorgen de
zware mannenstemmen op
de achtergrond voor rust en
contemplatie.
Daarentegen
brengen de vrolijke hoge tonen van de sopranen je bij het
Oekraïens kerstliedje in een
totaal andere sfeer. Jubelend
wordt Maria lof toegezongen.
Dan volgt Otsje Nash, het

Onze Vader, dat in diverse
variaties drie keer wordt gezongen op deze avond. Zo
gedragen, waarbij het sacrale
geheel tot z’n recht komt. Er

waren ook mooie solopartijen
door de zangers en zangeressen die deels van Russische
afkomst zijn. De basstem van
Ellis Staas bij S nami Bog was

het hoogtepunt, hij klonk als
Jesaja himself. Volgend jaar
misschien weer een concert,
met hopelijk (nog) meer bezoekers.
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FAMILIEBERICHTEN
Bevrijdend voor haar, zeer verdrietig voor ons, is het overlijden
van onze lieve moeder en geweldige oma

Moet je bij NUL beginnen
WEE
met hardlopen

NIEUWS VOOR AN

Loes Korsse - Muskee
weduwe van Peter Korsse
Sleen, 17 mei 1934

Utrecht, 26 november 2019
Sylvia en Ton in herinnering
Lars en Anne-Belle
Tory en Erik
Jack
Birgitta en Conrad
Claudia en Marouan
Melanie

Correspondentieadres:
Ireneweg 6
1241 XX Kortenhoef
De crematieplechtigheid heeft op 3 december 2019 plaatsgevonden.

Na een kortstondig ziekbed moeten wij helaas
mijn zorgzame man, lieve papa, opa en broer met veel
verdriet laten gaan

Hans Eduard George

NEDERHORST DEN BERG
Beginnen met hardlopen
en je conditie opbouwen
onder begeleiding, dat kan
op woensdagavond vanaf 8 januari van 20.00 tot

ongeveer 21.00 uur bij de
Bergse Runnersclub
Aan het eind van het tien weken durende -uurtje in de week
met een loopje voor jezelf in

Tuincentrum Bosson

Bos

Mieke
Richard en Claudia
Wessel, Casper en Sofia
Harold en Evelien
Philippine en Olivier
Jan en Leny
Wim † en Tity
Frank en Agaath
Rolf en Greetje
Thuis geen bezoek.
De crematie vindt plaats op zaterdag 7 december om
11.30 uur in Crematorium Laren, Weg Over Anna’s
Hoeve 1, 1251 SW Laren (NH).
Aansluitend nodigen wij u uit om 13.00 uur voor een
hapje en drankje in Het Spieghelhuys, Dammerweg 3,
1394 GM Nederhorst den Berg.
Correspondentieadres:
Mieke Bos
Dammerweg 74A
1394 GR Nederhorst den Berg

‘Ik wil de natuur aan
Kijk op
mijn kinderen
toegift.nl en ontdek
hoe uw idealen
doorgeven.’
kunnen voortleven.

Nu weer volop

KERSTBOMEN

Loodijk 7A, ‘s-Graveland
Telefoon 035 - 656 25 13
www.tuincentrumbosson.nl

o.a. Nordmann, Picea Omorika en Abies Koreana.

Gratis bezorgd in Kortenhoef,
Ankeveen en ‘s-Graveland
aa

n
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het weekend – hopen we op
15 maart geheel vrijblijvend
mee te doen aan de 5 km van
de Spiegelplasloop.
Na het volgen van de beginnerstrainingen kunnen de
hardlopers aansluiten bij één
van de niveaugroepen van de
Bergse Runners. De overige
trainingen beginnen telkens
om 20.00 uur en duren tot ongeveer 21.00 uur. Ben je geen
beginner en wil je meedoen
dan ben je natuurlijk altijd welkom bij één van de drie niveaugroepen.
Alle trainingsgroepen zijn toegankelijk voor hardlopers vanaf 18 jaar.
Aanmelden kan door: lid te
worden van de BRC (zie website), mail te zenden naar
johnelinedehollander@gmail.
com.

Voor versterking van ons team zijn wij op zoek naar:

AUTOTECHNICUS
Ben jij technisch goed op niveau, de nodige vakdiploma’s op zak en zie je de
toekomst als een uitdaging voor nieuwe kansen en doelen?
Ben je bereid tot het volgen van cursussen?
Is de 9 tot 5-mentaliteit niet op jou van toepassing en ben je bereid 100%
voor het vak te gaan?

Het lidmaatschap bedraagt 30
euro per jaar. Start Sporthal
De Blijk, Nederhorst den Berg.
Vergeet bij schemer en donker
je gele hesje niet. www.bergserunnersclub.nl

Dan zijn wij op zoek naar jou, en bieden we je een goede baan met een royaal
salaris en voldoende zekerheid.
Wij hebben een mooi werkaanbod van alle merken auto’s en divers onderhoud.
Vrijwel alle reparaties voeren we intern uit.
In het bedrijf is voldoende ruimte om jezelf te ontplooien tot grote hoogte.

STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:
VAKGARAGE RICHTLIJN
t.a.v. Hr. J. Zwagerman
Middenweg 101
1394 AE Nederhorst den Berg

Of naar
info@vakgaragerichtlijn.nl
t.a.v. Hr. J. Zwagerman

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA:
T (0294) 25 23 25 OF INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL
WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL

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

NIEUWSSTER
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NEDERHORST DEN BERG
Best spannend voor de ruiters van afgelopen zondag.
De eerste wedstrijd van
deze beginnende ruiters.
Als ze slagen, mogen ze
binnenkort starten in de

‘echte’ klasse- N.
De jury was in handen van
de bij club beroemde zussen
Cynthia Verweij en Ingeborg
de Mol. De proeven werden
dit keer voorgelezen door Madelijn Soeters en Samantha

Prinssen. De ringmeester van
deze dag was Gerrit Bergman.
In totaal deden 18 ruiters mee
aan deze wedstrijd.
Het wedstijdsecretariaat was
in handen van Astrid Hagen,

terwijl de inschrijvingen en het
regelen van de jury uiteraard
weer door Marti Bergman waren geregeld.
Rond twaalf uur werd het heel
spannend, omdat ook Sinterklaas kwam kijken naar de
wedstrijden. Hij genoot duidelijk, samen met 5 Pieten,
van de sfeer op de manege
bij deze wedstrijd. Een tweetal Pieten reed ook nog een
spectaculaire demonstratie in
de wedstrijdbak. Iets waarvan
onze wedstrijddeelnemers nu
alleen nog maar kunnen dromen. De Sint vertelde dat dit
de twee beste paardrijpieten
zijn en dat zij dit vannacht ook
op het dak hadden gedaan.
Geweldig! En dat met al die
mist. Sint was uiteraard ook

degene, die de uitslag van de
wedstrijd bekend maakte. Hij
kon mededelen dat alle ruiters
voor de proef geslaagd waren
en reikte aan iedere deelnemer het A- diploma dressuur
uit in een prachtig map. In
deze map kunnen zij ook alle
uitslagen van toekomstige
wedstrijden opslaan. Iedere
deelnemer ontving van de Sint
ook een prachtige medaille.
Nicky, Jessie, Felicia, Riva,
Lindi, Charlie, Noa, Marly,
Charlotte, Mandy, Georgia, Julia, Elvira, Sarah, Finn, Laura,
Jaylee en Stijn, van harte gefeliciteerd. Daarna ging eenieder met Sint en Pieten op de
foto in de binnenbak. Alle medewerkers weer hartelijk dank
voor deze geslaagde dag.

Lions bridgetoernooi ‘Bridge aan de Dijk’
LOOSDRECHT
Voor het 11e achtereenvolgende jaar organiseert
Lions Club Loosdrecht e.o.
het inmiddels zeer populaire evenement ‘Bridge aan
de Dijk’ op zaterdag 1 februari 2020. De opbrengst
van dit toernooi is elk jaar
voor een goed doel. Het
doel voor 2020 is de o.a.
Stichting Kinderboerderij

De Vechtse Hoeve.
In de vorm van een kroegentocht langs verschillende locaties van de Oud-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht spelen de
paren 24 spellen in 6 rondes.
De start is om 10:45 uur.

Kinderboerderij De Vechtse
Hoeve
De kinderboerderij biedt een

veilige, educatieve en recreatieve omgeving voor kinderen
van alle leeftijden, waarin kennisgemaakt kan worden met
een groot aantal verschillende dieren en waarbinnen een
respectvolle houding wordt
gestimuleerd ten opzichte van
de natuur. De Stichting Kinderboerderij De Vechtse Hoeve
wordt hoofdzakelijk door vrijwilligers gerund en is afhanke-

lijk van giften en sponsoring.
Inschrijven Bridgetoernooi
Deelname aan het toernooi
kost € 69,50 per paar. In dit
bedrag zit inbegrepen een
kopje koffie of thee bij de start
op de eerste locatie, een eenvoudige lunch op de locatie
van de 3e ronde en borrelhapjes bij de prijsuitreiking bij
KWVL ‘de Vereeniging’ aan

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

de Oud-Loosdrechtsedijk 151153.
Aanmelden kan via de website www.loosdrecht.lions.nl.
Deelname is uitsluitend mogelijk per paar. Inschrijving vindt
plaats op basis van volgorde
van betaling en is definitief
na ontvangst van het inschrijfformulier en de betaling op
rekeningnummer:
NL78RABO033.69.37.075 t.n.v. Lionsclub Loosdrecht e.o, met vermelding van de achternamen
van het bridgepaar.
Lions Club Loosdrecht e.o.
LC Loosdrecht is een damesclub en is opgericht in 1992.
De huidige leden komen uit
Loosdrecht, Hilversum, Nederhorst den Berg, Loenen,
Breukelen en Maarssen. Om
het wereldwijde motto van de
Lions Club “We serve” inhoud
te geven kiest LC Loosdrecht
elk jaar een goed doel om geld
in te zamelen. De club organiseert hiervoor o.a. het jaarlijks terugkerende evenement
‘Bridge aan de Dijk’. Naast
fondsenwerving organiseert
de club ook activiteiten die
geen geld opleveren, maar wel
het motto van de club ondersteunen.
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Jaarlijkse Winterfair op de
Beukenhof

ZinCafé
Met live-muziek
‘S-GRAVELAND
Het ZinCafé op vrijdagavond 13 december gaat
over winterse stilte. Om
niet met bibbers thuis te
komen, gaan we genieten van warme livemuziek
door Fieke Neijsen, met
onder andere accordeon.
We gaan ook in gesprek over
die soms ongewilde winterse
stilte. Is het leuk of niet leuk
dat we soms in de winter bijna niemand meer zien omdat
spullen anoniem bezorgd worden in pakketjes in plaats van
dat een bekende ze brengt?
Of omdat je alleen in de wacht
hangt aan de telefoon in plaats

LOOSDRECHT
Het is weer bijna zover:
de jaarlijkse Winterfair bij
verpleeghuis de Beukenhof. Op zaterdag 7 december van 10.00 tot 16.00 uur
staat de Beukenhof in het
teken van de feestdagen.
Met live muziek, de mooiste (lokale) kerstcadeaus
en heerlijke oliebollen. Of
laat je eigen professionele kerstfoto maken bij de
kerststal!
“De Winterfair is inmiddels een
jaarlijkse traditie. Een leuk uitje voor onze bewoners, maar
ook voor de andere bewoners
van Loosdrecht en omgeving,”
aldus Bianca Otten, coördinator Welzijn bij Inovum. “Er zijn
diverse marktkraampjes van
lokale ondernemers met sieraden, cadeautjes en kleding.
En ook kraampjes tweedehands (bijna nieuwe) boeken
of andere leuke spulletjes.

Lokale bedrijven en ondernemers dragen op allerlei manieren bij, bijvoorbeeld door de
erwtensoep van Snackbar de
Schakel en de loterijprijzen die
we krijgen van winkels uit ons
dorp.”
Voor ieder wat wils
Meegedaan met de sjoelwedstrijd, geslaagd voor uw
kerstinkopen en uw geluk beproefd bij de loterij? Doe u dan
tegoed aan een van de vele
(lokale) lekkernijen. Warme
chocolademelk, eettentjes met
erwtensoep, broodjes worst en
poffertjes. En natuurlijk heerlijke oliebollen, met beslag van
Brood- en Banketbakkerij Jacques Maas uit Loosdrecht.
Voor en door bewoners
De bewoners van de Beukenhof maken op de creaclub het
hele jaar al cadeautjes die
op hun eigen kraam verkocht
worden. “Iedere dag maak ik

hier creatieve dingen”, vertelt
een deelnemer. “We maken
niet alleen kerstdingen, maar
juist van alles ter decoratie in
huis. Dingen die we zelf ook
leuk vinden, soms maak ik ook
iets voor mijn eigen woning.”
De cadeautjes vinden gretig
aftrek. “We maken elk jaar wat
anders, en we zijn bijna ieder
jaar uitverkocht.”
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.
Foto: Inovum Crea-club aan
het werk voor de Winterfair

Vreelandse Kerstmarkt
VREELAND
De dagen worden korter,
het is weer tijd voor stamppot, haardvuurtjes en pepernoten.
Dat betekent ook dat achter
de schermen de voorbereidingen voor de Vreelandse Kerstmarkt in volle gang zijn. Want
ook dit jaar zal Vreeland, een
van de charmantste dorpen

aan de Vecht worden omgetoverd in een sfeervol kerstdorp.
De Vreelandse Kerstmarkt
vindt plaats op zaterdag 7 december. Vanaf 15:30 zijn bezoekers welkom en staan de
kraamhouders klaar met wat
lekkers te eten en drinken,
kerstcadeautjes en nog veel
meer.

Kortom, het belooft weer een
ouderwets gezellige middag
en avond te worden. De Vreelandse Kerstmarkt op zaterdag
7 december a.s. is geopend
van 15.30 tot 19.30 uur en
vindt plaats in de Breedstraat
en op Duinkerken. Toegang is
gratis en parkeren kan op het
Sperwerveld aan het begin
van het dorp.

WEE
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van gezellig in de rij op het
postkantoor.
Bij het Zincafé wordt het eerste deel van de avond het thema besproken en het tweede
deel is er gelegenheid voor
ontmoeting. We verwachten
mensen uit de buurt van alle
leeftijden die open staan voor
ontmoeting. De deur is open
om 19.15 uur en rond 21.15
uur ronden we af. De toegang
is gratis.
De locatie is Het Honk, achter het kerkgebouw van De
Graankorrel, Zuidereinde 15 in
‘s-Graveland. Meer info www.
pioniersgroep-wijdemeren.nl

It giet oan!

ANKEVEEN
Of te wel, de Lichtjesmarkt
in Ankeveen gaat door.
Vanwege een te kort aan
vrijwilligers dit jaar leek
het er even om te spannen. Maar gelukkig heeft
een groepje Ankeveners
de schouders onder deze
leuke kerstmarkt gezet.
Direct na dit besluit is de voorbereiding in volle gang gezet.
Het moet, net zoals voorgaande jaren, weer een feestje
worden voor iedereen. Met
o.a. muziek, optredens, kinderactiviteiten en een hapje en
een drankje. En natuurlijk met
de gezellig verlichte kraampjes, waar ook u welkom bent
om als marktondernemer verschillende producten aan te
bieden.
Heeft u interesse om op deze
Lichtjesmarkt te staan? Meld
u dan snel aan zodat u zeker
bent van een standplaats. U

heeft al een hele kraam voor
€ 30,- en een halve kraam
voor € 17,50. Voor aanmelden
of meer informatie stuur een
bericht aan stichting Bruisend
Ankeveen via bruisendankeveen@gmail.com
De Lichtjesmarkt is op 20
december 2019 van 18:00 –
21:00 uur. Noteer het vast in
uw agenda zodat u het niet
mist. Komt allen!
(Vanwege beperkte parkeermogelijkheden graag op de
fiets komen. Met dank).

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

7 december

Jaarlijkse Winterfair de
Beukenhof - Loosdrecht

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.
7 december

Amicitia’s winterconcert
- Kortenhoef

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’.
11 december

De Kerst tegemoet

Een sfeervolle avond waarin
we met elkaar genieten van
een mooi voorgelezen verhaal, een gedicht en accordeonmuziek gespeeld door
Anneke Woning. In de pauze
gaan we rond met een glas
warme Glühwein. Komt u ook
om samen het Alzheimercafé-jaar af te sluiten?
10:30 tot 21:00, Wijkcentrum
de Koepel, Kapittelweg 399a,
Hilversum

14 december

22 december

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.

Op zondag 22 december zal
All Directions uit Ankeveen
een kerstoptreden verzorgen
in Veenstaete in Kortenhoef
om 14.30 uur. Iedereen is
welkom.

All Directions! - Nigtevecht

Kerstoptreden Veenstaete Kortenhoef

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

ONTDEK DE WINTERSE BUITENPLAATSEN BOEKESTEYN EN
SCHAEP EN BURGH IN ’S-GRAVELAND

8 december
Wandel zondag 8 december mee met de boswachter over de winterse buitenplaatsen
Boekesteyn en Schaep en Burgh in ‘s-Graveland. Deze activiteit, speciaal voor volwassenen,
duurt ongeveer 1,5 uur. Bij terugkomst serveert restaurant Brambergen bij het bezoekerscentrum een heerlijke kom soep. De excursie staat in het teken van de cultuurhistorie van de twee
buitenplaatsen, de bewoners, het bijzondere landschap en de rijke historie van de tuinen.
Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek, Noordereinde 54b, 1243 JJ ‘s-Graveland
www.natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek

OUDERENMIDDAG - NIEUW-LOOSDRECHT

11 december
Op woensdag 11 december is er weer de ouderenmiddag. Deze middag staat in het teken van de
geboorte van Christus. Vanaf 14.00 uur is het wijkgebouw aan de Eikenlaan 17a in Nieuw-Loosdrecht open voor een kopje koffie of thee met iets lekkers. Om 14.30 uur begint het programma
en we sluiten af met een gezamenlijke maaltijd. Een ieder is hartelijk welkom. We hopen op een
mooie middag. Indien u geen vervoer heeft dat kunt u bellen met Daan Aalberts.
Telefoon 06-12963185. Graag tot de 11e december.

CONCERT IN HET OUDE KERKJE AAN DE KORTENHOEFSEDIJK
14 december
In deze periode voor Kerst
is er geen Nescio-lezing,
maar heeft de OSG gekozen voor een Concert bij
Kaarslicht. Concert door
4 cellisten: Judith Jamin ,
Sebastiaan van Eck, Sebastian Koloski en Stephan
Heber. Zij zullen werken
spelen voor 3 en 4 celli van
o.a. Vivaldi, Schubert en
Chopin. Aanvang: 15.30
uur. Het concert duurt ca.
een uur. Kaarten € 10,- ,
inclusief een drankje na
afloop. Kerk en kassa
zijn open vanaf 15.00 uur.
Gezien de te verwachten
belangstelling vragen we
vriendelijk per mail te reserveren vóór 12 december via: info@osg-kortenhoef.nl of via 035-6561961

DE KERSTMAALTIJD IN DE CURTEVENNESCHOOL – KORTENHOEF

14 december
Op 14 december 2019 van 17.00-21.00 uur is voor alle dorpsbewoners gratis. Wie mee wil eten,
kan na afloop een vrijwillige bijdrage geven. Wil je wel komen eten, maar ben je niet mobiel? Dan
regelen wij vervoer. Wil je niet mee-eten, maar wel helpen met de voorbereiding? We zoeken nog
vrijwilligers! Wil je de kerstmaaltijd sponsoren? Dat kan ook. Wil je weten wie de organisatoren
zijn? De kerstmaaltijd is een activiteit die drie dorpsbewoners organiseren vooruitlopend op een
ontmoetingsplek in Kortenhoef of ’s-Graveland. Kom je liever niet alleen? Neem je buren, kinderen
of andere familie mee. Laat in ieder geval voor 1 december 2019 weten of je komt eten. Heb je
andere vragen? Neem contact op met Corrie Ockhuijsen, tel. 06-54712857 of e-mail: mijnnaamiscorrie@hotmail.com

KERSTOPTREDEN VEENSTAETE KORTENHOEF

22 december
Op zondag 22 december zal All Directions uit Ankeveen een kerstoptreden verzorgen in
Veenstaete in Kortenhoef om 14.30 uur. Iedereen is welkom.

KERSTNACHTDIENST MET ALL DIRECTIONS IN DE KERK VAN
ANKEVEEN

24 december
In de Katholieke kerk van Ankeveen zal op kerstavond om 21.30 uur een kerstnachtdienst zijn met
het Ankeveense koor All Directions.
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Oud-Loosdrechtsedijk 234, 1231 NH Loosdrecht
06 - 20302208, www.restaurant-robberse-eiland.nl

Stichts End 9, 1244 PK Ankeveen
035 - 6563555, www.restaurantlekr.nl

Wist u dat Lekr uitermate geschikt is om uw feest, diner of
nieuwjaarsborrel te houden?
We beschikken over drie verschillende ruimtes, welke afzonderlijk of tezamen afgehuurd kunnen worden. Hier worden
geen kosten voor berekend. De ruimtes zijn al beschikbaar
vanaf 8 personen.
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Kijk dan snel op onze
website bij Feest-Diner-Buffet. Graag tot snel.

DOCKS FISH & GRILL

Moleneind 5, 1241 NE Kortenhoef
035 - 5250087, www.restaurantdocks.nl

MAANDAG GEOPEND VANAF 17.00 UUR

Docks fish & grill organiseerd uw eindejaars borrels & diners
op maat.
Gesloten van 1e kerstdag t/m 2 januari.
Vrijdag 3 januari 2020 weer geopend vanaf 17.00 uur.

Zet vast in je agenda 10 januari nieuwjaars feestje met
Dj Jeroen Post Aanvang 20.00 uur. Bubbels & Bites
van het huis. Aanmelden via info@restaurantdocks.nl

BISTRO DE GARDE

Zuidereinde 208, 1243 KR ‘s Graveland
035 6561030, www.bistrodegarde.nl

Tijdens en
td a g
de kers voor
d
geo pe n e n
h
c
lun
diner.

Op 1e en 2e kerstdag kunt u genieten van een special samengesteld 4 gangen kerstmenu met bijpassende wijnsuggesties
a €52.50 Het is ook mogelijk a la carte te dineren.
Ons kerst en a la carte menu zijn samengesteld op basis van
de specialiteiten van onze Chef. Uiteraard worden de beste
(biologische) ingrediënten gebruikt. Bent u in December op
zoek naar een gezellige locatie voor een borrel, speciaal
samengesteld menu of zakelijke bijeenkomst? Wij verzorgen
dit graag voor u!

WIJDEMEREN

RESTAURANT ROBBERSE EILAND

RESTAURANT LEKR

Feest - Diner
Buffet?

IN
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Restaurants in
de vijf dorpen
WIJDEMEREN - Wonen in
een van de vijf dorpen van
Wijdemeren is op zichzelf
al fijn. Het wordt nog
prettiger als je weet dat
er in de dorpen veel prima
restaurants zijn.

Voor een culinair uitje op
niveau hoef je niet ver te
reizen, in elk dorp vind je
vrijwel naast de deur een
restaurant naar keuze.
Gevarieerd in menu, in
sfeer, in ligging, in historie. Tussen Breukeleveen
en Nederhorst den Berg
kun je op tal van locaties
een mooie plek aantreffen
waar het goed toeven is
voor een drankje en/of
een hapje. Gastvrijheid
staat op nummer één,
naast de kwaliteit die de
diverse keukens bieden.
Wijdemeren kent nog
geen sterrenrestaurants,
maar uit de tientallen reviews blijkt dat er echt
veel toprestaurants tussen zitten. Maar ook voor
een ongedwongen smakelijk samenzijn met een
sateetje is de keuze ruim.
Voor iedere portemonnee
kun je met familie, vrienden en kennissen in de
vijf dorpen terecht. Een
terrasje pakken, genieten
van voorbijgangers of
juist natuur op je in laten
werken aan de plas, het
kan allemaal. Ook voor
een zakenlunch, een familiefeest of gezellig diner
bieden de Wijdemeerse
restaurants een scala aan
mogelijkheden.
Uw huis-aan-huisblad wil
u graag in contact brengen met restaurants van
Wijdemeren.
Enjoy!

De verborgen parel van Loosdrecht. Ontdek de schoonheid
van deze plas vanuit ons knusse, warm ingerichte restaurant.
Geopend van dinsdag t/m zondag vanaf 11.00 uur voor lunch,
diner of gewoon een drankje. Wegens overweldigend succes
hebben we weer de Lunch Toppers voor € 10, € 11 en € 12,50.
Nieuwe menukaart met bijv. Winterkost, wekelijks wisselende
herfst en winter gerechten. Zeetong de hele maand december
€ 24,50. restaurant-robberse-eiland.nl voor meer info.

RESTAURANT 1244

Stichtse End 50, 1244 PP Ankeveen
035 - 5339155, www.restaurant1244.nl

Restaurant 1244 wenst u
fijne feestdagen en
de beste wensen voor 2020.
Wist u dat wij vanaf 8 januari 2020 ook op de woensdag
geopend zijn. Vanaf dan kunt u zes dagen per week terecht
bij Restaurant 1244.

