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RUIMT OP!
T/M 11 JANUARI

MATRASSEN, BOXSPRINGS 
BEDTEXTIEL EN NOG VEEL MEER!

tot wel

70%
korting

MORPHEUS.NL

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lindelaan 101 

1231 CK  Loosdrecht 

T 035 – 582 42 81 

E info@vuister.com 

I www.vuister.com 

  De beste 
(woon)wensen 

voor 2020 
(komen ook dit jaar uit met 

Vuister Makelaardij) 

Kom jij ons team
versterken in 
Kortenhoef

en
‘s-Graveland?!

Ben je
geïnteresseerd?
Neem dan contact op:

telefoon: 06- 136 678 48
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Markt in Ankeveen

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

Zaterdag van 8.00-12.30

Woensdag  juli 10 Weekblad Wijdemeren

aannemersbedrijf
HOETMER & VAN RIJN
onderhoud - verbouw
nieuwbouw - renovatie
0294-251254  035-6563680

Prijzen Spektakelloterij afhalen   

Lotnummer
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Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

NEDERHORST DEN BERG- Niet alleen won Olivier van den Berg de eerste prijs in de Spektakellote-

rij van het Zomerspektakel, ook waren er nog 30 andere fraaie prijzen, beschikbaar gesteld door 

welwillende sponsors. De prijzen van de loterij kunnen afgehaald worden bij de voorzitter van de 

Stichting Nederhorst den Berg Actief, Jan van Wijk, Paulus Potterstraat 13, Nederhorst den Berg. 

De inschrijving voor de 13e 
editie van Burendag is vorige 
week geopend. Alle buurten 
van Nederland kunnen hun 
Burendagactiviteit aanmel-
den en een fi nanciële bij-
drage aanvragen via www.
burendag.nl. De dag wordt 
ieder jaar georganiseerd 
door Douwe Egberts en het 
Oranje Fonds om buren 
dichter bij elkaar te brengen. 
Deze editie gaan de organi-
satoren zich extra inspannen 
om buren bij elkaar te krijgen 
in buurten waar dat niet van-
zelfsprekend is. Burendag 
valt dit jaar op 22 september. 
In 2017 deden zo’n 1 miljoen 
mensen mee aan duizenden 
activiteiten in heel het land. 

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

D r e n t h
V E R H U I Z I N G E N

� 0294 - 25 12 00
� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

Elke 1e woensdag v.d. maand 
van 14-17 uur: Repaircafé Wij-
demeren. In de Brasserie van 
Veenstaete te K’hoef. Weg-
gooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl of 
bel: Marjolijn Bezemer: 06- 
48545227.

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

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

timmerbedrijf
H. van Ruitenbeek
verbouw • onderhoud • keukens •
interieur • ramen • deuren •
kozijnen • ambachtelijk timmerwerk
Middenweg 126A
1394 AN  Nederhorst den Berg
Telefoon 0294 -254683

Ruitenbeek adv.  22-01-2015  15:29  Pagina 1

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

timmerbedrijf
H. van Ruitenbeek
verbouw • onderhoud • keukens •
interieur • ramen • deuren •
kozijnen • ambachtelijk timmerwerk
Middenweg 126A
1394 AN  Nederhorst den Berg
Telefoon 0294 -254683

Ruitenbeek adv.  22-01-2015  15:29  Pagina 1

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

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

 

Bij Uitvaartverzorging Myosotis is er ruimte voor 
uw eigen inbreng en vormgeving van de uitvaart.

Wij helpen en adviseren u met een passende invulling 
van de uitvaart. Heeft u vragen over 
uitvaartverzorging-verzekeringen?

Elke donderdag houden wij een 
inloopspreekuur van 16.00 tot 17.00 uur.

Bereken online uw uitvaartkosten op onze website 
met de uitvaartcalculator.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

RK WIJDEMEREN

 OLV Hemelvaart
 Zo. 5 januari:  9.30 uur:
 L. Wenneker.
 Do. 9 januari:  9.30 uur:
 W. Balk.

 H. Antonius
 Zo. 5 januari:  9.30 uur:
 W. Balk.
 Wo. 8 januari:  9.30 uur:
 J. Dresmé.

 St. Martinus
 Za. 4 januari:  19.00 uur:
 W. Balk.

 Veenstaete
 Vr. 3 januari:  15.00 uur:
 W. Vlooswijk.

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk 
 Zo. 5 januari:  10.00 uur:
 Ds. E.J. van Katwijk.

 De Graankorrel 
 Zo. 5 januari:  10.00 uur:
 Ds. S. Muns.

 Herv. Gem. ‘s-Graveland
 Zo. 5 januari:  10.00 uur:
 Dr. E. van ‘t Slot.

 Herv. Gem. Kortenhoef 
 Zo. 5 januari:  9.30 uur:
 Geen opgave ontvangen.

 Oec. Streekgemeente
 Zo. 5 januari: 11.15 uur: 
 Geen dienst.

Colofon
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

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1 035 - 656 16 16
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis) 0294 - 25 18 54
Dokterscentrale (alleen overdag) 0900 -15 15
Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53
Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend 088 - 130 96 00

Oogarts
C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19 035 - 656 47 62

Verloskunde Wijdemeren 06 - 206 15 919

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

Apotheek
’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10
 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 
Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294  -25 35 19
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 - 6561074/06 - 22732136
Annemarie 0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk
Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50
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

Kinderopvang
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

Scholen
Warinschool 0294 - 25 13 51
Mr. Kremerschool 0294 - 25 15 22
Jozefschool 0294 - 25 33 36
Curtevenneschool 035 - 656 10 19
De Regenboog 035 - 656 04 08
Joseph Lokinschool 035 - 656 13 70
St.-Antoniusschool  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

Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 656 00 66
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 25 75 07
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 112 387 77

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
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Sociale controle werkt
‘t Belang van buurtpreventie
Door: Saskia Luijer
 
KORTENHOEF  
Op uitnodiging van de ge-
meente kwamen woens-
dag 18 december zo’n 
tien beheerders van 
WhatsApp-buurtpreven-
tiegroepen bijeen. In de 
brandweerkazerne wissel-
den zij met politie, brand-
weer en gemeente hun er-
varingen en tips uit.
 
Van de 82 WhatsApp-buurt-
preventiegroepen in Wijdeme-
ren zijn er maar liefst 45 actief 
in Kortenhoef. Vanuit deze 
groepen houden buurtbewo-
ners elkaar op de hoogte van 
opvallende zaken. Zoals een 
babbeltruc, een vermeende 
inbreker of een verdachte situ-
atie. Alle groepen staan op de 
landelijke website www.wabp.
nl, waar je je kunt aanmelden 
voor een bestaande groep 
of zelf een nieuwe groep kan 
starten. “Helaas is deze web-

site tijdelijk uit de lucht”, meld-
de Nick Kramer namens de 
gemeente. De verwachting 
is dat de site in februari weer 
toegankelijk is.
 
Goed opletten
“We moeten het samen doen” 
benadrukte wijkagent Carl 
Klein. “Goed opletten en ver-
dachte zaken delen. Dan kun 
je criminaliteit voorkomen.” Als 
leuke anekdote schetste hij 
dat hij ‘s avonds in een bur-
ger-politieauto aan het posten 
was op de Koninginnenweg.
 
“LAAT JE HUIS ER 
BEWOOND UITZIEN, 
JUIST ALS JE ER NIET 
BENT.”
 
Binnen een kwartier had hij 
een melding van zijn eigen 
auto. “Tachtig procent van de 
aanhoudingen van de politie 
gebeurt door meldingen van 
burgers” vulde collega Dennis 
van Giessen aan. “Buurtbe-

woners weten als geen ander 
wat verdacht is. Sociale con-
trole werkt het beste.” Als tip 
om woninginbraken te voorko-
men drongen de agenten aan 
op betere verlichting. “Laat je 
huis er bewoond uitzien, juist 
als je er niet bent. Wees niet 

te spaarzaam met licht, maar 
laat bijvoorbeeld ook boven 
een paar lampjes branden.”
 
Ook brandveilig
“Al je weggaat, moet de tv wel 
uit en ook de droger” stelde 
Johan Landwaart. Als wijk-

brandweerman wees hij op de 
woningcheck waarbij hij inwo-
ners voorlichting geeft over het 
brandveilig maken van je huis. 
Een mooie aanvulling op het 
veilig kunnen wonen in onze 
dorpen.

Stand van zaken NNN
Visie Kortenhoef-Oost   
& Weersloot
Door: Anja Lodder
 
WIJDEMEREN  
Onlangs vond in het Flet-
cher Hotel in Loosdrecht 
een inloopavond plaats 
omtrent de plannen Na-
tuurnetwerk Nederland 
(NNN) waaronder ook in 
een deelsessie de plannen 
voor de gebieden Weer-
sloot/Egelshoek en Kor-
tenhoef-Oost werden ge-
presenteerd.
 
Waar gaat het ook alweer over? 
NNN vormt de basis voor na-
tuurbeleid in Nederland. Doel 
is achteruitgang van natuur en 
biodiversiteit te stoppen door 
natuurgebieden te vergroten 
en met elkaar te verbinden. 
Dit moet gerealiseerd worden 
door verwerving, inrichting en 
beheer van aangrenzende 
en tussenliggende landbouw-
gronden. De Provincies zijn 

hierbij leidend en verantwoor-
delijk. De projectleiders van 
bovengenoemde gebieden 
gaven een toelichting op de 
stand van zaken en de aan-
gepaste ecologische visie na 
gesprekken sinds de eerste 
bijeenkomsten in mei/juni. Zo 
wordt er voor Weersloot/Egel-
shoek een pilot gestart en een 
plan, opgesteld door bewo-
nersvereniging De Weersloot 
doorgenomen. Hierbij komen 
alle facetten zoals natuur, re-
creatie, landschap, waterkwa-
liteit, landschap en duurzaam 
beheer aan de orde.
 
‘ER IS RUIMTE VOOR 
MAATWERK’
 
De provincie biedt hierbij een 
faciliterende rol, zoals bijvoor-
beeld ondersteuning van een 
ecoloog of landschapsarchi-
tect. Via diverse kaarten ver-
duidelijkte ecoloog Robert de 

Ridder de visie, de ambitie 
en de haalbaarheid. Op deze 
manier moet een integraal in-
richtingsplan ontstaan. Harde 
keuzes zijn onvermijdelijk. De 
emoties in de volle zaal liepen 
dan soms ook hoog op. Van-
uit de eisen rond de natuur-
doelstellingen gezien zoals 
een robuust watersysteem, 
geringe drooglegging en ster-
ke reductie bemesting zullen 

deze moeilijk samengaan met 
agrarische bedrijfsvoering. In 
de aangepaste versies is er nu 
ook sprake van ‘hobbymatig 
medegebruik’ en ‘maatwerkaf-
spraken’. Zorgpunten blijven: 
teveel nat schraalland, toena-
me muggen en knutten, geen 
begrazing mogelijk en verho-
ging waterpeil. Voor Korten-
hoef-Oost zijn de speerpunten 
o.a. ecologische verbindingen 

realiseren, recreatie oost-
west verbinding, waterkwali-
teit, sanering Groenewoud en 
aanpak verrommeling Emma-
weg. Ook wordt gedacht aan 
realiseren (water)woningen. 
Een projectgroep werkt de op-
gaven nu verder uit. In maart 
2020 zullen de contouren van 
het integrale inrichtingsplan 
gereed moeten zijn.

 Foto: Wijkagenten Dennis van Giessen (links) en Carl Klein
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CLUB 4711
Uitslag Biljartclub 4711 tegen 
BV Overmeer: 9-7
 
Maandag 23 dec.: K. Jacobs 
– H. Stalenhoef 0-2, R. Kne-
gt – T. Otten 3-0, B. Worp – 
P. van ‘t Klooster 0-3, A. de 
Bruin – M. Verlaan 3-1, M. 
Zieleman – M. v.d. Velden 3-1
Stand per 27 dec.: Biljart-
club 4711 5-47, BV De Tram 
4-30, BV Geinburgia 5-27, BV 
Overmeer 5-21
 

Uitslag 4711-maandtoernooi 
biljarten
Zaterdag 28 dec.: 1. R. van 
Huissteden & M. Verlaan (18 
pt.), 2. M. Boelhouwer & J. 
van Greuningen (16 pt.), 3. 
R. Boelhouwer & M. Zieleman 
(12 pt.), 4. K. Jacobs & M. v.d. 
Velden (2 pt.)
 
Programma + contact
Donderdag 2 jan. 19.30 uur: 
onderlinge competitie

BV Overmeer, vrijdag 3 jan. 
14.30 – 20.30 uur: bar open 
+ vrij biljarten en van 17.00 tot 
20.00 uur: Nieuwjaarsborrel 
Biljartclub 4711
Contact: 06.20.40.80.58

T: 035-  / 06-55367994 
E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/ali

Alice & José

UW VAKANTIE, 
ONZE UITDAGING!

uw persoonlijke reisadviseurs

REISLUSTIG
2020

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

 
  

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur

Woensdag
8 januari

v.a. 19.30 uur

NIEUWJAARSBIJEENKOMST

Locatie:  
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht
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Plaquette ter ere van Aad Dijs
Vlakbij IJshal NOI
Door: Herman Stuijver
 
NEDERHORST DEN BERG 
Onder grote belangstelling 
werd op vrijdag 20 decem-
ber de Aad Dijs-zuil ont-
huld door burgemeester 
Crys Larson. Een fraaie 
plaquette in metaal voor 
deze mensen-mens die op 
9 mei 2019 overleed.
 
Burgemeester Larson heeft 
Aad niet gekend, maar ze 
had goed begrepen dat hij 
heel veel heeft betekend voor 
Nederhorst den Berg en Wij-
demeren. “Ik heb hem nooit 
meegemaakt, maar hij was 
een man met een groot hart, 
een markante persoonlijk-
heid.” Ze wees op Nederhorst 
on Ice, een van de grootste 
projecten van Wijdemeren en 
de regio. Niet voor niets staat 
deze zuil van cortenstaal, ont-
worpen door de Bergse kun-
stenaar Joost Zwagerman, 
naast de ingang van de IJshal, 

hét meesterwerk van Aad Dijs. 
Een krachtig en eenvoudig 
eerbetoon voor ‘Aad’.
 
Samen met Bert Snel reisde 
Aad in 2007 af naar België om 
in Roeselaere een kunstijs-
baan te verwerven. Nu draait 
de IJshal met Bergstube er-
naast al voor het 12e seizoen 
met groot succes. De Bergse 
IJsclub is niet langer afhanke-
lijk van de grillen van Vader-
tje Winter. Wat Aad bijzonder 
maakte, was zijn open, sociale 
karakter en enorm gevoel voor 
mensen van alle leeftijden, 
rangen, standen, culturen, 
gezond of met een beperking 
in onze maatschappij. Een 
netwerker tussen vrijwilligers, 
bedrijven en verenigingen van 
veel activiteiten die er georga-
niseerd worden in het dorp. 
Want ook het welkom van de 
Sint, de Avondvierdaagse en 
de Sprintmarathon hoorden 
bij de evenementen waar Aad 
Dijs achter stond.

Naast zijn broers Herman en 
Flip, zus Willy, kinderen, klein-
kinderen en andere familiele-
den was ook z’n vrouw Betty 
aanwezig. Ze zei dat voor haar 

en Aad zo’n herinnering niet 
had gehoeven. “Maar het is 
wel verdiend.” Ze voegde er-
aan toe dat niets mogelijk was 
geweest, zonder vrijwilligers 

en zonder sponsors. Na afloop 
legden familie en bekenden 
witte rozen bij het monument.

Vrolijk Ouderendiner in Bergstube
Jozefschool in 
de bediening
Door: Herman Stuijver
 
NEDERHORST DEN BERG 
’Ajee, Ajoo’ zongen de zee-
lui van shantykoor Op de 
Ree in de Bergstube. Het 
was de woensdag voor 
Kerst weer tijd voor het 
Ouderendiner, georgani-
seerd door Nederhorst on 
Ice, in samenwerking met 
de zorgcentra. En niet te 
vergeten: de achtstegroe-
pers van de Jozefschool.
 
Rutger Boshuizen vindt het 
helemaal niet erg om zijn vrije 
woensdagmiddag op te offe-
ren om ouderen te bedienen: 
“Nee hoor, juist leuk.” Ook 
Matthijs Stalenhoef is enthou-
siast: “We hebben een lijstje 
met dranken, waarop we iets 
kunnen aankruisen. En er 
hoeft niet betaald te worden. 
Het is ook de bedoeling dat 
we contact maken met de gas-

ten.” Dat lukte de leerlingen 
aardig, allemaal getooid met 
kerstmutsen. Alles onder de 
bezielende leiding van de juf-
fen Anke en Mieke. De Berg-
stube is goed gevuld met een 
kleine 100 gasten uit het dorp, 
maar ook uit Kortenhoef en 
Ankeveen. Naast de vrijwilli-
gers die voor vervoer zorgen, 

zijn er ook nogal wat mantel-
zorgers en medewerkers van 
de Kuijer en Horstwaarde ac-
tief. Piet en Miep Splinter ver-
maken zich prima. Ze genieten 
van het koor. “Maar ze zijn niet 
zo goed als het Ankeveens 
Havenloos Mannenkoor”, zegt 
ras- Ankevener Piet. Wim 
Bergman zingt uit volle borst 

mee, met een biertje in de 
hand. Voor mevrouw Van Mel-
sen zingt eenieder ‘Lang zal 
ze leven’, want ze is vandaag 
81 geworden. Wethouder Van 
Rijn spreekt haar waarde-
ring uit voor dit initiatief waar 
jong en oud samenkomen. 
Ze had het geluk dat zij door 
het college van B&W was af-

gevaardigd. Ook petje af voor 
sponsor Ottenhome dat 120 
maaltijden (incl. vrijwilligers) 
met zuurkool, boerenkool en 
hutspot verzorgde. Iedereen 
hoopt dat Nederhorst on Ice 
nog lang een mooie ontmoe-
tingsplek mag blijven.

 Foto: Betty Dijs en Bart IJkhout (foto: Ton Keizer)

 Foto: Ton Keizer
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15 jaar Rotary Wijdemeren
Service above self

Door: Herman Stuijver
 
NEDERHORST DEN BERG 
In het Spieghelhuys vierde 
de Rotaryclub Wijdemeren 
zijn 15-jarig bestaan met 
een goed bezochte recep-
tie. En met een nieuw plan 
voor 2020.
 
Els Kruijt, Wim Lorjé, Maarten 
Haverkamp, Martin Vuyk en 
Ernst Kasteleijn vonden het in 
2004 een goed idee om in de 
nieuwe gemeente Wijdemeren 
een Rotary Club op te richten. 
“Geen sigaren rokende zelfvol-
dane weldoeners”, zegt Wim 
Lorjé “nee, een club van men-
sen die zich maatschappelijk 
betrokken voelen. Waarbij ik 
het aspect van jezelf ontwik-
kelen door de vele contacten 
ook erg belangrijk vind.” We-
reldwijd kent deze fellowship 
35.000 serviceclubs in 200 
landen, waarvan ongeveer 

500 ‘chapters’ in Nederland. 
Op dit moment kent Rotary 
Wijdemeren twee duo-voorzit-
ters, dat zijn Peter Loevezijn 
en Paul Klaver. “De lijfspreuk 
is ‘Service above self’ vertelt 
Peter, “wat kun je als service-
club doen voor onze buurt, ge-
meente, land, wereld.”
 
Welnu in Wijdemeren zijn de 
rotarians behoorlijk actief. 
Een greep uit 15 jaar: jaar-
lijkse ouderenrit, voorlezen 
aan kleuters, een jeugdraad 
voor scholieren, opzetten van 
Automaatje, fundraising voor 
Wings for Aid, hout hakken 
voor verenigingen, Derde We-
reldproject met waterputten, 
enz.
 
De sfeer tijdens het samenzijn 
wordt versterkt door Andrew 
Melia, een magician die klei-
ne groepjes verbijsterd achter 
laat met kaarttrucs, rondvlie-

gende ringen en verdwenen 
polshorloges.
 
End Plastic Soup
Niet te lang stilstaan bij het 
verleden, meent Martin Vuyk. 
Hij doet uit de doeken dat de 
club het komende jaar het 
EndPlasticSoup project om-
armt. “We kunnen niet onein-
dig plastic produceren en ver-
volgens laten slingeren in de 
natuur.” Het project kent drie 
sleutelwoorden: bewustwor-
ding, recyclen en zoeken naar 
alternatieven. Er zijn al diverse 
voorbeelden wat je kunt doen, 
samen met ondernemers, 
scholen en andere instanties. 
Denk aan plastic inzamelen 
en daar een kunstwerk van 
maken, een (papieren) stic-
ker voor wie zijn best doet om 
plastic terug te dringen. Heel 
Wijdemeren wordt uitgenodigd 
om met goede ideeën te ko-
men.

   

Praten met lotgenoten over 
uitgezaaide borstkanker
Mensen met uitgezaaide 
borstkanker kunnen langer le-
ven door steeds betere behan-
deling. Dit brengt uitdagingen 
met zich mee: Hoe doe je dat, 
langer leven in onzekerheid? 
Iedereen gaat daar op een 
eigen manier mee om. Om 
hierover te kunnen praten met 

lotgenoten die weten wat je 
doormaakt, organiseert Borst-
kankervereniging Nederland 
in samenwerking met Viore en 
Coach Connect bij Kanker een 
gespreksgroep over uitgezaai-
de borstkanker.
De gespreksgroep uitgezaai-
de borstkanker start 9 januari 

2020 bij Viore in Hilversum 
en is iedere tweede donder-
dag van de maand van 10.30-
12.30 uur. Mail voor meer 
informatie en deelname naar 
vrijwilligers@viore.org. Of bel 
naar Viore: 035 – 68 53 532. 
Kosten voor deelname bedra-
gen 5 euro per bijeenkomst.

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

D r e n t h
V E R H U I Z I N G E N 

 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

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

Bedrijfsruimte van 808 m2 op industrieterrein
“de Slenk” te Ankeveen.

Kernen bedrijfsruimte zijn onder meer :
• 8 m. hoog overspanningsvrij

• 2 x overhead + div. loop deuren
• Gevlinderde hoog belasting vloer

• Kantoor + kantine ruimtes incl. voorzieningen
• Ruime bestemming voor bedrijfsvoeringen

• Voldoende buitenruimte naar wens bij te huren
• Pand gelegen op goed bereikbaar afsluitbaar terrein

Van Leeuwen Vastgoed bied p/01-01-’20 te huur aan:

Zuidsingel 92 Kortenhoef

Eindelijk weer een verrassend ruime en lichte woning, type HOEKwoning, met:
128 m² woonoppervlakte; 435 m³ inhoud; 5 kamers en een mogelijkheid voor 
een 6e kamer; tuin op het Zuiden; bouwjaar 1993, in de verkoop!
Deze goed onderhouden woning ligt op loopafstand van de basisscholen en 
het centrum van Kortenhoef. Alle verdere voorzieningen liggen ook in de directe
omgeving en dat maakt dat deze woning een buitenkans is voor wie bijvoor-
beeld met een gezin royaal wil wonen!

Vraagprijs: €399.000,- k.k.

Unieke 
kans!

Unieke 
kans!

 Foto: Weth. Van Rijn in gesprek met vz. Loevezijn, midden (foto: Joop v. Ditmarsch)

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Wij wensen u 
een gezond en 

smaakvol 2020!
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl
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Nieuwjaarsconcert 
met Marco Bakker
Classic Meets Jazz
Door: Herman Stuijver
 
HILVERSUM  
Op zondagmiddag 12 janu-
ari kunt u de 20’er jaren van 
deze eeuw begroeten met 
een Nieuwjaarsconcert. 
Een familieconcert met de 
Vegas Strings o.l.v. Loos-
drechter Pieter van den 
Dolder en solisten Mar-
co Bakker (bariton), Julia 
Philippens (viool) en tenor 
Jeroen Bik. Het concert 
vindt plaats in het Muziek-
centrum van de Omroep in 
Hilversum om 14.30 uur.
 
Dirigent Pieter van den Dolder 
is enthousiast: “Het program-
ma wil ik nog niet prijsgeven. 
Beschouw het als een verras-
sing. Met een grote variatie 
aan stijlen. Voor jong en oud. 
Het is een mix, klassiek en 

jazz.” Na enig aandringen ver-
telt de ervaren musicus dat er 
niet alleen composities van te-
genpolen als Vivaldi en Chick 
Corea worden gespeeld, maar 
dat ook een stuk van Charlie 
Chaplin niet ontbreekt. In twee 
keer 45 minuten nemen de 
musici u mee langs een scala 
aan muzikale hoogtepunten.
Voor deze gelegenheid is het 
strijkorkest Vegas Strings aan-
gevuld met de fluit, hobo en 
trompet. Een professioneel 
orkest met musici die vaak in 
andere gezelschappen spelen 
en een aantal conservatori-
umstudenten. Van den Dolder 
noemt Tjitte van den Bedem, 
een jong talent dat op fenome-
nale wijze de cello bespeelt.
 
Solisten
Natuurlijk is en blijft Marco 
Bakker de grote publiekstrek-

ker. Nog steeds trekt de 81-ja-
rige volle zalen met zijn fluwe-
len stem. Bakker is beroemd 
door zijn licht-klassieke liede-
ren die hij ten gehore brengt. 
Toen violiste Julia Philippens 
op de eerste repetitie met de 
Vegas Strings haar solopartij 
etaleerde, vielen de monden 
van haar collega’s open. “Zij is 
waarlijk fantastisch. Een easy 
going persoon, maar als ze 
eenmaal de viool in handen 
heeft, ondergaat ze een me-
tamorfose. Zo veel passie en 
zo begaafd”, vertelt Pieter van 
den Dolder enthousiast.
 
Tenor Jeroen Bik maakte deel 
uit van diverse operagezel-
schappen, momenteel zingt 
hij vaak in Duitsland. Samen 
met Marco Bakker zal hij hét 
beroemde duet zingen. U mag 
raden welk.

Verkoop
Pieter van den Dolder heeft 
talloze uren gestoken in het ar-
rangeren van de stukken, 80% 
heeft hij zelf een muzikale 
kleur gegeven. Een boeiende 
maar vermoeiende hobby. “Op 
de repetities was er al snel een 
muzikale klik tussen orkest en 
solisten.

Het moet een feestje worden 
op de 12e.”
 
Zondag 12-01; 14.30 uur; 
MCO, Heuvellaan 33, Hilver-
sum.
 
Kaarten à € 20,-: www.vegas-
strings.nl (zie MCO) of www.
mco.nl

Veel belangstelling 44e Kerstloop
Record verpulverd
Door: A.A.M. Janmaat
 
‘S- GRAVELAND  
Na een regenachtige week 
was het voor de organisa-
tor van de Kerstloop, Koen 
Janmaat, nog even span-
nend of het geplande par-
cours door de bossen be-
gaanbaar was en of het op 
2e Kerstdag wel droog zou 
zijn. De weersomstandig-
heden op 26 december wa-
ren prima en het parcours 
hoefde niet aangepast te 
worden.
 
Uiteindelijk stonden er meer 
dan 400 deelnemers in de kan-
tine met hun inschrijfformulier 
in de kantine van de sportver-
eniging. Dat de Kerstloop al 
lang geen lokaal loopevene-
ment meer is, bleek bij de in-
schrijvingen, want de deelne-
mers komen onder andere ook 
uit Amsterdam, Bloemendaal, 
Den Bosch, Joure, Zaandam, 
Driebergen en Delft. Om half 

elf klonk het startschot voor 
de grote loop over ruim 7,5 
km. Twee minuten later ver-
trokken de kinderen voor hun 
Kerstloop. Daarin was Maud 
de Jong uit Weesp veruit de 
snelste van de hele meute, ge-
volgd door jeugdspeler Siem 
Fecken (Kortenhoef) die daar-
mee de snelste jongen was.
 
Cas Lutz was evenals in 
2018 de snelste bij de man-
nen, bovendien verpulverde 
hij met 23.29 het parcours-
record van Nick van Tol die 
op de 3e plaats eindigde, net 
achter Constant Huiszoon uit 
Bussum. Ook bij de vrouwen 
dezelfde winnaar als in 2018. 
Saskia de Vries uit Driebergen 
was de snelste dame, zij bleef 
Mirjam Koersen met bijna een 
minuut voor. Trainer Raimon 
Knip eindigde knap op de 42e 
plaats en Luke Sluyter was de 
eerste S.V. ‘s-Graveland- voet-
baller op plek 57 in een tijd van 
31.29. minuten. De 44e Kerst-

loop van S.V. ‘s-Graveland 
was weer een geslaagd loope-
venement.

 Foto: Marco Bakker

 Foto: snelste 1e elftalspeler Luke Sluyter
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Vuurwerkvrije zones
Ingezonden brief

Graag wil ik reageren op het 
artikel van woensdag 18 de-
cember, lokaal Vuurwerkbe-
leid.
 
Uit het artikel maak ik op dat 
het een artikel van PvdA/
Groen Links is. In het artikel 
wordt als voorbeeld van het 
beleid in Hilversum aange-
haald. Een vuurwerkvrij ge-
bied is een leuk politiek te 
verkopen onderwerp. Het eer-
ste jaar van de beleid werd er 
tijdens de gemeentelijke vuur-
werkshow op het marktplein 
door een aanwonende illegaal 
vuurwerk gegooid naar de toe-
schouwers. Gevolg een viertal 
gewonden.
 

Wat ik wil aangeven is, als je 
niets of onvoldoende doet aan 
handhaving heeft dit geen ef-
fect. Vuurwerk is een onder-
werp van november en decem-
ber, terwijl dit soort vuurwerk in 
de begin van het jaar al wordt 
aangevoerd. Als er door ge-
meente, omgevingsdienst en 
politie geen inzet wordt gege-
ven aan het illegale vuurwerk 
heeft het instellen van z’n ver-
bod geen zin. Als bewoner van 
Loosdrecht, omgeving van het 
Bosje Van Sprenger, worden 
wij vanaf september al getrak-
teerd op bijna elke avond een 
paar harde knallen. Reageren 
hierop heeft geen zin. Voordat 
de handhaving er is, zijn de 
daders al gevlogen.

De gebruikers van dit vuur-
werk (illegaal) zijn niet onder 
de indruk van een vuurwerk-
vrije zones. Als er niet gehand-
haafd wordt zal de schade en 
de overlast niet worden be-
perkt. Dus, ik vind het een loze 
kreet van de politiek en niet 
alleen van de PvdA/Groen-
Links. Waar de politiek invloed 
op heeft is het legale vuurwerk 
met betrekking tot verkoop en 
de plaats van gebruik. Zolang 
er vraag naar illegaal vuurwerk 
is, zal dit blijven. De vraag is 
er en de verdiensten zijn hoog 
met gevolg het aanbod.
 
Jan Pieneman, Loosdrecht

   

Geen externe commissievoorzitter
WIJDEMEREN  
Gemeente Wijdemeren 
stopt met het externe voor-
zitterschap van de raads-
commissies. Dit heeft 
burgemeester Crys Lars-
on, als voorzitter van de 
raad, naar aanleiding van 
een brief van de provincie 
Noord- Holland besloten.
 
Op 19 september 2019 besloot 
de gemeenteraad om tot en 
met het zomerreces van 2020 
te experimenteren met een 
vernieuwende manier van ver-
gaderen. Als onderdeel van dit 
experiment heeft de raad inge-
stemd met het tijdelijk inhuren 
van een externe commissie-
voorzitter. Vivian Boelen, be-
kend van radio en tv, heeft dit 
een aantal maanden waarge-
nomen. Alette Zandbergen en 
Olivier Goetheer van De Loka-
le Partij stemden tegen, omdat 
ze meenden tegen de wet te 
handelen. De vorige burge-
meester, Freek Ossel, heeft 
daarop de kwestie voorgelegd 
bij de provincie. Die heeft laten 
weten geen ruimte te zien om 

bij wijze van experiment een 
externe commissievoorzitter in 
te huren. Dit gezien het feit dat 
de Eerste Kamer in juni 2019 
de wijziging van de Gemeen-
tewet heeft verworpen.
Crys Larson: “De visie van de 
provincie Noord-Holland geeft 
duidelijkheid. Als voorzitter van 
de raad heb ik daarom beslo-
ten per direct te stoppen met 
het externe voorzitterschap 
van de raadscommissies. De 
betrokken externe commissie-
voorzitter is geïnformeerd.”
 
Rechtsgeldige besluiten
In 2019 is er van oktober tot 

en met december gewerkt met 
een externe commissievoor-
zitter. Mevrouw Boelen heeft 
zes commissievergaderingen 
voorgezeten. De besluitvor-
ming in de gemeenteraad is 
wel conform de Gemeentewet 
voorlopen. Daarmee zijn de 
raadsbesluiten genomen tij-
dens de raadsvergaderingen 
van 17 oktober, 12 november 
en 12 december rechtsgeldig.
 
Ook heeft de zienswijze van 
de provincie geen gevolg voor 
de andere aspecten van de 
nieuwe vergaderwijze van de 
raad.

   

BRC wenst u een sportief 2020
NEDERHORST DEN BERG 
Goede voornemens? Wan-
delen? Iedere zaterdag 
8.30 uur en woensdag 
19.30 uur vanaf De Blijk.

Training in niveaugroepen? Ie-
dere woensdag 20.00 uur van-
af De Blijk. Beginnerscursus? 
Vanaf 8 januari in 10 weken 
van O naar 5 kilometer ren-

nen. Meld je aan! 10 woens-
dagen van 20.00 tot 21.00 uur. 
www.bergserunnersclub.nl. of 
bergserunnersclub@hotmail.
com

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

ANWB Automaatje
Wijdemeren

Wij zoeken enthousiaste chauffeurs!

Een vrijwillige chauffeur brengt u niet alleen van A naar B,
maar kan ook mee naar een uitstapje.

Wij wensen u een
goed en gezond 2019

Hypotheek Adviesburo Pronk
Middenweg 135A,1394 AH  Nederhorst den Berg

035 - 77 37 000    info@habp.nl    www.habp.nl

Wij wensen u een
goed en gezond 2019

Hypotheek Adviesburo Pronk
Middenweg 135A,1394 AH  Nederhorst den Berg

035 - 77 37 000    info@habp.nl    www.habp.nl

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

Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a 
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337) 

Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl
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Stukadoorsbedrijf 

R. Kostelijk
Wenst u het beste voor 2019

J.H. Valkenburglaan 36 • 1241 BH Kortenhoef
Telefoon 035 - 6560407 • Mobiel 06 - 20079104

47. De theatervoorstelling Operatie Geslaagd in de Dillewijn met 
ex-militair Erik Krikke was indrukwekkend (foto: Lady M. Artisti-
que)

48. Mats Smit uit Nederhorst den Berg werd de eerste Ondernemer van het Jaar (nov.)

49. Na 47 jaren in het bestuur van 
de IJsclub Loosdrechtse Plassen 
nam Jacob van der Meulen op 
emotionele wijze afscheid (nov.)

50.  ’t KOOR! met veel Wijdemeerse leden gaf een warmbloedig 
concert in het MCO (nov.)

51. Vooral veel blijdschap maar ook treurnis nadat de provincie 
Noord-Holland de fusie met Hilversum stopzette (nov.)

54. De Curtevenneschool werd, na een zinderende finale, op punten Schoolschaak Kampioen van 
Wijdemeren (dec.)

52. Na een lange Kerstlichtjestocht konden honderden kinderen en vol-
wassenen Maria, Jozef en het kindje in de stal bewonderen (dec.)

JAAROVERZICHT
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 Foto: Vivian Boelen, rechts (foto: Cor Koster)
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Kerstbomen ophalen
Op vrijdag 10 en vrijdag 17 januari worden de kerst-

bomen door de GAD opgehaald. Zorg ervoor dat 

de kerstboom voor 7.30 uur ‘s ochtends zonder 

versiering en zonder pot of houten kruis aan de 

weg ligt, dan nemen zij hem voor u mee.

De redactie van
Wijdemeren Informeren 
wenst u een gelukkig 
nieuwjaar!

Op woensdag 8 januari vindt de 
nieuwjaarsbijeenkomst plaats. 
Burgemeester en wethouders
nodigen alle inwoners, instellingen 
en bedrijven hiervoor van harte uit.

We blikken graag, samen met u, terug op het oude 

jaar en luiden het nieuwe jaar feestelijk in. U kunt 

kennismaken met onze nieuwe burgemeester,

Crys Larson, en er is bijzondere aandacht voor een 

aantal jonge Wijdemeerders die met hun gedreven-

heid en op hun manier het verschil weten te maken. 

U bent van harte welkom bij onze nieuwjaarsrecep-

tie op woensdag 8 januari, vanaf 19.30 uur, in het 

gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht.

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren (06) 12 79 45 41 www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:

2 januari 2020

  8 januari: Nieuwjaarsreceptie 

#mooiwijdemeren
@bvandermarel

  
   

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.

>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 
’s-Graveland
- Leeuwenlaan 28-28: realiseren twee woningen (23.12.19)

- Leeuwenlaan 36: realiseren twee woningen (23.12.19)

- Leeuwenlaan 40: realiseren zes woningen (23.12.19)

Loosdrecht
- Industrieweg 18: herstel brandwerende tussenwanden 

   bedrijfsunit (16.12.19)

- Industrieweg 18: plaatsen opslagruimte (23.12.19)

- Molenmeent 2: uitbreiden woning (16.12.19)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 264: bouwen boothuis en 

   gevelwijziging woning (13.12.19)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 264: vervangen beschoeiing en 

   steiger en realiseren golfbreker (12.12.19)

- Oud-Loosdrechtsedijk 137: bestaande starttoren deel 

   hergebruiken en verplaatsen (20.12.19)

- Oud-Loodrechtsedijk 137: vervangen overkapping (20.12.19)

- Oud-Loosdrechtsedijk 200: bouwen drie appartemen-

   ten met centrumvoorziening en twee woningen (13.12.19)

- Van Mijndenlaan 41: plaatsen erker en vergroten 

   dakkapel (16.12.19)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035. U kunt 

geen zienswijze of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)
Kortenhoef
- Kikkerbeet 19: plaatsen dakkapel (19.12.19)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212c: bouwen woning (23.12.19)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 264: vervangen beschoeiing en 

   realiseren golfbreker  (23.12.19)

Nederhorst den Berg
- Wilgenlaan 35: plaatsen dakkapel (13.12.19)

- Wilgenlaan 37: plaatsen dakkapel (13.12.19)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

’s-Graveland
- Zuidereinde 111: bouwen vier woningen (23.12.19)

Kortenhoef
- Kromme Rade 4: plaatsen opbouw en uitbreiden 

   woning (23.12.19)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 203d: plaatsen zonwering (17.12.19)

- Oud-Loosdrechtsedijk 203e: realiseren doekoverkap-

   ping (17.12.19)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 14: bouwen woning (13.12.19)

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten
Kortenhoef
- Don Events, Vlooienmarkt/Snuffelmarkt, Zuidsingel 54, 
   26 januari en 29 maart (23.12.19)

Loosdrecht
- Carbidschieten, Rading 192, d.d. 31 december (16.12.19)

- Karbouw Bouwonderneming B.V., ontheffing voorwer-

pen op de openbare weg i.v.m. verbouwing Rehobo-

thschool , t.h.v. Laan van Eikenrode 51, van 14 november 

2019 t/m 2 oktober 2020 (16.12.19) 

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzend-

datum (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. 

>  Kennisgeving incidentele 
festiviteiten
Kortenhoef
- Docks fish & grill, 1e KIF muziek, Moleneind 5, 10 januari
    (18.12.12)

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 
toepassing.

>  Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten 
Kortenhoef
- Don Events, Vlooienmarkt/Snuffelmarkt, Zuidsingel 54, 
26 januari en 29 maart (25.06.19)
Loosdrecht
- Herdenking Holocaust bij het Monument Levenslicht, 
tegenover Nieuw-Loosdrechtsedijk 2, van 24 t/m 27 
januari (23.12.19)

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken 

vanaf vandaag inzien in het gemeentehuis (bij Team 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebben-
den kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk indienen. 
Wanneer u dat tijdig doet, kunnen uw bedenkingen nog 
meegewogen worden in de besluitvorming.

Officiële bekendmakingen 2 januari 2020

Bouwen en wonen

Festiviteiten

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

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

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

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit 
kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethou-
ders (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 verzen-
den 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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Albert Heijn
Voorstraat 10, 1394 CS 
Nederhorst den Berg

2019 Was een mooi jaar voor onze winkel. 
We hebben heel veel klanten mogen ontvangen en veel leuke 
dingen georganiseerd. Zoals de buurtlunches iedere maand, de 
buurt bbq die honderden mensen trok, de kindermiddagen, de 
grote actie met vv Nederhorst, één van de 30 beste Albert Heijns 
van Nederland mogen worden... En nog veel meer! 

Voor 2020 gaan we er weer voor, om niet alleen de beste
Albert Heijn van Nederland te worden, maar vooral om voor
U de beste te zíjn. Want dat is wat wij altijd voor ogen houden:
U als klant.  Het iedere dag net weer beter doen, om U te
verrassen, maar vooral de Albert Heijn te zijn waar U gewoon
de boodschappen kunt doen. Want dat is het lekkere van
Albert Heijn: Wij zijn er altijd! 

Wij wensen U het beste toe voor 2020, graag tot ziens.

Namens alle medewerkers van Albert Heijn Nederhorst den Berg,
Dominique Odijk, uw supermarktmanager 

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus
0626252434

Cito Transport: Lev: zand, grond, 
grind, ook in bigbags leverbaar. 
Gemalen veengrond, menggra-
nulaat, compost, boomschors, 

gebakken stenen/betonklinkers. 
Middenweg 106, Ned. Den 

Berg. 0294-251451.

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). 
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ 

Weesp. Tel. 0294-418722

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

035-6566623

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, praktijk-
kantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

Voor al uw schilderwerk
binnen- of buiten PMC Weesp

06-53148137 31 jr. ervaring!
Vrijblijvende offerte

T.kp. jonge Kortenhoefse
eikenhouten Roei/werkboot

evt. met 4pk yamaha bbm.
Info: 06-13981621

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!! 
Gratis waarde indicatie?

035 - 656 0235

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand

loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

www.inboedelsenzo.nl 
Koninginneweg 66, K’hoef.

KLOKKENMAKER
www.pendulehuis

030-7853826/06-11113421

Afwassers gezocht voor één 
of meerdere avonden per week. 

Interesse? Mail je cv naar 
info@restaurantvlaar.nl of 

bel voor een afspraak. 
RESTAURANT VLAAR, Noorder-

einde 129  in ’s-Graveland,
tel. 035-6561661.  

Aangeboden: Hulp in de
Huishouding - 0633590799

Kevercentrum Kortenhoef 
Uw adres voor APK, Airco

en Onderhoud aan uw auto.
www.kevercentrum.nl

035-69 38 454 

Bijna jarig? Vraag 
geen kado maar  
een donatie. 

Kijk op kadoneren.nl

www.weekbladwijdemeren.nl

Kom jij ons team
versterken in 
Kortenhoef

en
‘s-Graveland?!

Ben je
geïnteresseerd?
Neem dan contact op:

telefoon: 06- 136 678 48
Het team van

Tandheelkundig Centrum Kerkelanden
wenst u een gezond en voorspoedig 2020!

Endodontoloog

Tandprotheticus

Esthetisch tandarts

Preventie specialist

Tandarts

Mondhygiënist

Tandtechnieker

3D CAD/CAM kronen

Implantoloog

Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28 • www.thc-kerkelanden.nl 

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...

Een goede tandartspraktijk 
is als een goed gebit: 
compleet.

Endodontoloog

Tandprotheticus

Esthetisch tandarts

Preventie specialist

Tandarts

Mondhygiënist

Tandtechnieker

3D CAD/CAM kronen

Implantoloog

Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28 • www.thc-kerkelanden.nl 

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...

Een goede tandartspraktijk 
is als een goed gebit: 
compleet.
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Finaleweek bij Nederhorst on Ice 
Extra Disco-on-Ice met DJ Cas
NEDERHORST DEN BERG
De finaleweek is in aantocht, 
moe maar voldaan zoals zo-
velen zeggen; finale Curling, 
finale Bergse Winterspelen
en de finale van de 12e editie 
van Nederhorst on Ice.

Curling 
De 5e wedstrijd is inmiddels 
gespeeld en de Vuurvreters 
staan nog steeds bovenaan 
met 33 punten. De gebroeders 
Dijs volgen met 29 punten en 
de Polder Boys met 28 pun-
ten. Gaat het hen nog lukken 
om de 1e plaats over te nemen 
en/of hun podiumplaats te be-
houden? Hekkensluiter is het 
nieuwe team ‘’Nicks Chicks’’ 
met 10 punten. Aanstaande 
donderdagavond is de finale. 
Dan zal blijken wie er wereld-
kampioen van Nederhorst on 
Ice 2019-2020 wordt. En ook 

wie naar huis gaat met de prijs 
voor de mooiste bezem en 
meest originele teamkleding.
Komt u de teams aanmoedi-
gen aanstaande donderdag 
2 januari vanaf 19:30 uur?

Schaatsen
We zijn deze laatste week van 
de vakantie nog gewoon ge-
opend, elke dag vanaf 10.00 
uur (nieuwjaarsdag 12.00 
uur) uur en verder aangepas-
te sluitingstijden op Oud- en 

Nieuwjaarsdag, net als op 
donderdag: de curlingavond. 
Kijk voor de juiste tijden op
nederhorstonice.nl

Finale voor de vrijwilligers
De laatste zondagavond, 5 ja-
nuari, is de finale voor de vrij-
willigers, waar alle vrijwilligers 
vanaf 17.00 uur welkom zijn. 
Onder het genot van een hapje 
en drankje, gezellige muziek 
stoppen we de ijsmachine en 
zullen we weer een spectacu-
lair seizoen afsluiten… op naar 
alweer het 13e seizoen NOI. 
We hopen dat iedereen weer 
een fantastisch jaar heeft ge-
had en dat iedereen volgend 
jaar weer net zo enthousiast 
zal zijn; als gast, als vrijwilliger 
én als sponsor. De 13e editie is 
van 20 november tot en met 3 
januari 2021.

Spakenburgs Visserskoor
Op de zaterdagavond, zal tra-
ditiegetrouw het Spakenburgs 
Visserskoor de zaterdagavond 
inluiden met waarschijnlijk de 
klokken van Arnemuiden... van-
af 20.00 uur is iedereen weer 
welkom. Deze avond is er een 
extra Disco-on-Ice met dj Cas.

De foto’s en uitslagen
De foto’s kunt u allemaal terug-
vinden via de site. Ook de fo-
to’s van voorgaande jaren zijn 
daar nog te vinden. De uitsla-
gen van de Curling-competitie 
en de Bergse Winterspelen 
worden ook op de site vermeld. 
Natuurlijk houden we u ook via 
twitter, facebook en Instagram 

op de hoogte via 
@nederhorstonice

Finale Curling: donderdag 
2 januari 19.30 uur.
Finale Bergse Winterspelen: 
vrijdag 3 januari 19.00 uur.
Extra Disco-on-Ice:
zaterdag 4 januari 19.00 uur.

Openingstijden 
vrij-schaatsen
do.  02-01  10.00-17.00 uur
vrij.  03-01  10.00-23.00 uur
za.  04-01  10.00-00.00 uur
zo.  05-01  12.00-17.00 uurKijk voor de juiste tijden op

nederhorstonice.nl

do. 2 januari  
Finale Curling  19.30 uur

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

Laatste dagen ijsplezier!!!

zo. 5 januari
Schaatslessen 
10.00-12.00 uur

zo. 5 januari
Smeltfeest
voor de vrijwilligers

vr. 3 januari  
Finale Bergse 
winterspelen  19.00 uur
Spelletjesavond  20.00 uur

seizoen
2019/2020

Nederhorst 
on Ice wenst u 
een gelukkig 
nieuwjaar!

seizoen
2019/2020

za. 4 januari  
Disco-on-Ice: DJ Cas  19.00 uur
Spakenburgs Visserskoor
vanaf 20.00 uur

Nederhorst 
on Ice wenst u 
een gelukkig 
nieuwjaar! IJsclub Nederhorst den Berg 

Smeltfeest
voor de vrijwilligers

Nederhorst 
on Ice wenst u 
een gelukkig 

Spakenburgs Visserskoor

1898_NO_WeekbladWijdemeren_wk7-def.indd   1 29-12-19   22:31
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Rie Boeve

Het afgelopen jaar heb ik er-
varen hoe fijn het is om in een 
dorp te wonen. Het medeleven 
en de vriendschap bij het over-

lijden van Evert heeft me ge-
troost en gesterkt. En we wo-
nen in prachtige dorpen waar 
veel te doen en te beleven is, 

waar we naar theater en naar 
vele concerten kunnen gaan 
en deelnemen in allerlei ver-
enigingen. Maar de samenle-

ving is wel harder en individu-
eler geworden.
 
Mijn wens voor 2020 is dat we 
met z’n allen de samenleving 
in onze dorpen leefbaar en 
medelevend zullen houden en 
dat de vele verenigingen con-
certen en andere activiteiten 
blijven bloeien met hulp van 
veel vrijwilligers. Buiten ons 
land is het helaas niet overal 
vreedzaam met veel vluchte-
lingen, waar geen oplossing 
voor wordt gevonden. Het 
komend decennium zie ik wat 
dat betreft dan ook met zorg 
tegemoet. Het klimaat is een 
tweede zorg. Ik hoop dat we 
nationaal en internationaal zo 

verstandig worden om met z’n 
allen de klimaatdoelen aan te 
pakken en te halen zodat we 
onze planeet ook voor onze 
klein/ achterkleinkinderen 
leefbaar te houden. Gelukkig 
zijn er veel goede initiatieven. 
Maar ook moeten we onze 
omliggende kwetsbare natuur 
blijven beschermen. In de 
zestig jaar dat ik midden in de 
natuur woon, heb ik veel zien 
verdwijnen. Ik wil niet som-
ber eindigen. Gelukkig ligt er 
nu de uitspraak van de Hoge 
Raad die de regering vastpint 
op het milieubeleid. Ik wens u 
allen een gelukkig, gezond en 
blij 2020.

Crys Larson
Het afgelopen decennium 
heb ik op bijzondere wijze af-
gesloten door burgemeester 
te worden van de gemeente 
Wijdemeren. Als ik kijk naar 
het komende decennium dan 
verwondert het u vast niet dat 
mijn grootste wens is dat we 
kunnen blijven genieten van 
deze mooie gemeente. Daar 
ga ik vanuit mijn rol als burge-
meester hard aan werken.
 
Kijkend naar Wijdemeren 
hoop ik dat de hoeveelheid 
vrijwilligers en betrokken in-
woners zich het komende 
jaar blijven inzetten. Blijf ook 
goed naar elkaar omkijken. 
Kijkend naar ons land hoop 

ik op een stabielere samenle-
ving. Eén waarin we met el-
kaar in gesprek kunnen gaan 
over onderwerpen die ons ra-
ken, zodat we begrip kunnen 
opbrengen voor elkaar. Dat is 
niet altijd makkelijk, maar mijn 
overtuiging is dat het mogelijk 
is. Heb vertrouwen in de toe-
komst!
 
Mijn grootste wens op per-
soonlijk vlak is wat eenvoudi-
ger te realiseren: een huis vin-
den in het mooie Wijdemeren. 
Hiernaast wens ik natuurlijk 
dat mijn kinderen en kleinkin-
deren in goede gezondheid 
blijven en dat zij zich kunnen 
blijven ontwikkelen op de ma-

nier die het beste bij hen past.
 
Tot slot wens ik iedereen een 

gezond, gelukkig en vooral 
gezellig 2020 toe. We komen 
elkaar vast tegen. Wellicht 

op de nieuwjaarsreceptie op 
woensdag 8 januari? Ik kijk er 
naar uit.

Miranda Spaan
Ik wens dat 2020 een jaar 
wordt waarin de mensen van 
Wijdemeren genieten van hun 
eigen tuin en de natuur om ons 
heen.
 
Voor het plezier dat we zelf 
kunnen beleven in onze tuin, 
maar met een groene en kleur-
rijke tuin, ook ons steentje bij-
dragen. Aan het milieu, het 
water wat zo beter afgevoerd 
kan worden en opgenomen 
wordt door de beplanting. Voor 
de bijen, vlinders en allerlei in-
secten en alle dieren die lek-
ker door de tuin kunnen schar-
relen.
 
Ik hoop met mijn groene ach-

tergrond en kennis nog vele 
mensen te mogen inspireren 
om hun tuin aan te pakken. 
Dat ik voor de mensen ge-
zellige voor- en achter tuinen 
mag aanplanten, zodat we nog 
meer een groene gemeente 
worden. En als je door de stra-
ten wandelt, kunt genieten van 
al die leuke tuinen.
 
Wie weet stimuleert het ook 
een sociale factor, samen als 
buren te tuinieren en eens wat 
vaker bij elkaar buurten en 
een gezellig kletspraatje ma-
ken met elkaar. Al steeds meer 
zie ik leuke buurt initiatieven 
ontstaan, waar hele kleurrijke 
beplanting uit ontstaat!

Ik wens dat dit nog meer gaat 
ontwikkelen in 2020.

Heel veel tuinplezier toege-
wenst in 2020.

Graag maak ik ook uw wereld 
een beetje groener.
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Wael

Wael verliet als 21-jarige huis 
en haard in Homs, Syrië. 
Sinds 2014 is hij inwoner van 
Wijdemeren. Zijn wens is om 
in 2020 af te studeren aan de 

VU in Amsterdam. “Het wordt 
wel pittig, want ik hoop mijn 
3-jarige opleiding in twee jaar 
te voltooien.” Wael studeert In-
formatiekunde. Hij wil zo graag 

afstuderen, omdat hij ernaar 
snakt aan het werk te gaan, 
het liefst met z’n eigen bedrijf 
Sada Trainingen dat bedrijven 
adviseert op ict-gebied. Hij is 

verknocht aan het onderwerp 
‘kunstmatige intelligentie’. Hij 
programmeert sociale robots, 
onder andere om ouderen 
te ondersteunen. Wael vindt 
werk ook belangrijk, omdat 
hij vindt dat je dan pas echt 
thuis bent in de Nederlandse 
samenleving. “Ik zou ook wil-
len dat mensen iets minder 
afstand hebben tegenover bui-
tenlanders. Ze zwaaien wel, 
maar echt contact maken is er 
niet bij. Dat vind ik niet alleen, 
dat hoor ik van veel expats. 
De Nederlandse voordeuren 
zouden wat meer open mogen 
staan.” Hij hoopt ooit eens te-
rug te keren naar zijn vader-
land, gelukkig heeft hij wel 

regelmatig z’n moeder, broers 
en zussen aan de telefoon. 
“Die beelden van Syriërs in het 
NOS-journaal die in Aleppo 
in hun oude huis terugkeren, 
kloppen niet. Dat zijn geluk-
zoekers, geen echte vluch-
telingen. Het is er nog zeer 
gevaarlijk onder Assad. Het 
land is nog steeds in puin, nu 
de Russen zo vaak bombarde-
ren. Terugkeer is onmogelijk.” 
Naast de wens dat Nederland 
meer doet om het klimaat te 
verbeteren, hoopt Wael stie-
kem dat het boek ‘Wael’ dat hij 
samen met Suzanna Jansen 
schreef bij veel mensen inzicht 
geeft in zijn leven.

Maarten Steinkamp
2020. Een bijzonder getal. In 
Amerika wordt de term 20/20 
doorgaans geassocieerd met 
een kwalificatie over gezichts-
vermogen. Als je dat hebt, kan 
je op 20 ‘feet’ (= ongeveer 6 
meter) scherp zien op zo’n 
oog-meetkaart. Het geeft dan 
een zogeheten 20/20 visi-
on. Maar wat brengt het jaar 
2020? We leven in een wereld 
die op zijn best dynamisch te 
noemen is. De krantenkoppen 
vertellen ons dagelijks over 
spanningen met betrekking tot 
klimaat, vrede, welzijn en eco-
nomie. Dat kan soms best be-
angstigend zijn. Grote thema’s 
en vaak ongrijpbare proble-
men. Als vader van een 20-ja-

rige dochter maak ik me daar 
wel eens zorgen over. En te-
gelijkertijd ook weer niet. Want 
ik geloof dat je vooral energie 
moet steken in zaken die dicht-
bij je staan. Familie, vrienden, 
collega’s en je naaste (leef)
omgeving. Liefde en toewij-
ding zullen daar het verschil 
(blijven) maken. Altijd. Ik heb 
vele jaren over de hele wereld 
gewoond en gewerkt. Maar 
Kortenhoef is altijd in me ge-
bleven. Waarom? Omdat een 
dorp als het onze een aantal 
geweldige waarden herbergt. 
Divers, sterk sociaal karakter 
en een mooi verenigingsleven. 
Echte mensen dus. En daar 
gaat het altijd weer om. Als 

voorzitter van SFG verheug 
ik me op het feest op 8 en 9 
mei, kijk ik uit weer een aan-
tal mooie lokale evenementen 
te mogen presenteren en als 
vrijwillig brandweerman ben 
ik trots om deel uit te maken 
van een geweldig team dat pa-
raat staat als het moet. Geluk, 
liefde, gezondheid en hoop. 
Dat lijkt mij een mooie mix van 
wensbare dingen voor nieuwe 
jaar. Dat geeft 2020 pas echt 
visie.

Bart IJkhout
Ik hoop dat we allemaal een 
mooi 2020 gaan krijgen met 
veel gezondheid en plezier 
met elkaar. Daarnaast zou het 
mooi zijn voor alle ijsclubs en 
schaatsliefhebbers dat er een 
strenge winter komt en voor 
de waterrecreanten een hele 
mooie zomer. Ik ben er trots 
op dat Nederhorst den Berg, 
maar ook Wijdemeren, een 
enorme grote groep vrijwilli-
gers heeft. In 2020 hoop ik dat 
die inzet er weer zal zijn bij de 
vele evenementen. ‘Samen 
staan we sterk’.
 
Een zelfstandig Wijdemeren 
moet blijven voortbestaan, 
met veel activiteiten en eve-

nementen. Hopelijk in een 
samenleving met meer begrip 
en verdraagzaamheid. Mijn 
persoonlijke doelen richt ik op 
de nieuwe inzet van de brand-
weer, die naast brand, hulp-
verlening, duiken, reanimatie 
e.d. nu ook nog meer voor-
lichting gaat geven over veilig-
heid. Mooi voorbeeld hiervan 
is de wijkbrandweerman die in 
elke dorp beschikbaar is voor 
vragen of advies over brand-
veiligheid in uw woning of om-
geving. Verder zou ik voor de 
ijsclub een nieuw clubgebouw 
willen realiseren, de huidige is 
in zeer slechte staat.
 
Ik zie de toekomst zeker po-

sitief tegemoet. We moeten 
blijven kijken naar de mooie 
dingen die we doen, want wij 
wonen gelukkig nog in een 
heel sociaal betrokken Neder-

horst, maar dat is zeker niet 
overal meer zo. Het mooiste 
evenement van 2020 wordt 
ongetwijfeld de 13e keer Ne-
derhorst on Ice van de ijsclub 

Nederhorst den Berg en de 
Open Dag van de brandweer 
Nederhorst den Berg op zater-
dag 26 september.
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Nieuwjaarsrecepties   
Ouderenbonden
WIJDEMEREN  
De lokale ouderenbonden 
organiseren ook dit jaar 
nieuwjaarsrecepties.
 
Wij nodigen de leden van de 
KBO, PCOB en ANBO van 
harte uit om deze te bezoeken. 
Ook ouderen die (nog) geen 
lid zijn, zijn welkom. Zij kunnen 

even kennismaken met wat 
de ouderenbonden doen. De 
recepties vinden plaats in drie 
kernen:
 
Nederhorst den Berg: dinsdag 
7 januari (de Bergplaats) van 
14 -16 uur.
 
Loosdrecht: woensdag 8 janu-

ari (Emtinckhof Grand Café) 
van 14.30 tot 16.30 uur.
 
Kortenhoef: donderdag 9 ja-
nuari (in het Achterom) 14 -16 
uur.
 
Kom gewoon, dat is gezellig 
en prima voor de onderlinge 
contacten.

 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
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Warm Welkom in 
‘s-Graveland
‘S-GRAVELAND  
Breng samen met de bos-
wachters een toost uit op 
een mooi, nieuw natuur-
jaar! Kom op zondag 5 ja-
nuari tussen 11.00 en 15.30 
uur naar Bezoekerscen-
trum Gooi en Vechtstreek 
in ‘s-Graveland.
 
De boswachters trakteren alle 
grote en kleine wandelaars 
op een heerlijke kop warme 
chocolademelk. Voor deze 
activiteit hoef je je niet aan te 
melden. Kom gewoon naar 
Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek!
 
Winterse speurtocht.
Speciaal voor deze dag is de 
Warm Welkom winterse speur-
tocht uitgezet. Deze wandeling 
van een uur is voor kinderen 
van 4 t/m 12 jaar. Onderweg 
beantwoord je vragen over de 
bosdieren en doe je allemaal 
leuke opdrachten. Aan het ein-
de ga je marshmallows bak-

ken boven een vuurtje en krijg 
je een verrassing mee naar 
huis. Deze speurtocht is gra-
tis voor kinderen van OERRR 
en Natuurmonumenten leden 
mogen één kind gratis meene-
men. De prijs voor niet leden is 

€1,50,- per kind.
 
Sterrenwacht
Bij helder weer zal ook de 
sterrenwacht boven restaurant 
Brambergen geopend zijn van 
11.00 tot 15:30.

Koffieschenkers
KORTENHOEF  
In Veenstaete is er dage-
lijks gelegenheid voor de 
bewoners om ‘s morgens 
met elkaar een kopje koffie 
te gebruiken in de Brasse-
rie.
Om dit te realiseren zijn er 
Iedere dag vrijwilligers nodig, 
ook in het weekend. Nu is er 

een vacature ontstaan voor 
een weekendkoffieschenker 
die 1 x in de 6 weken op za-
terdag- en op zondagmorgen 
van kwart voor tien tot kwart 
voor elf wil assisteren. Graag 
ontvang ik reacties voor dit 
belangrijke en gezellige werk 
bij Ankie Hinloopen, tel. 035-
6560995

   

‘s-Graveland Nieuws
Afgelopen weekend verruilden 
alle teams de kicksen met nop-
pen voor gympies en sloten 
daarop het jaar 2019 af met 
onderlinge voetbalwedstrijdjes 
in sporthal de Fuik.
 
Traditioneel zal het nieuwe 
jaar geopend worden op de 
eerste zondag van het nieuwe 
jaar met de nieuwjaarsrecep-
tie. Zondagmiddag 5 januari 
wensen we elkaar het beste 
voor 2020. Maar dat niet al-
leen; jubilarissen vanaf 25 
jaar worden gehuldigd en het 
meest verdienstelijke lid van 
2019 zal worden uitgeroepen.
 
Voorafgaande aan de nieuw-
jaarsreceptie spelen de se-
nioren een onderling mix-
toernooi en daarmee start de 
voorbereiding op de tweede 
seizoenshelft. Voor het eerste 

elftal start deze op 26 janua-
ri met een uitwedstrijd tegen 
Zwaluwen Utrecht.
 
De competitie-indelingen 
voor de jeugdteams zijn be-
kend gemaakt en staan bij de 
teampagina’s op onze web-
site. JO19-1 zal uitkomen in 
de promotiepoule voor de 4e 
divisie. Een hele mooie uitda-
ging voor ons hoogst spelende 
jeugdteam met onder andere 
een mooie uitwedstrijd tegen 
een topamateurclub: GVVV uit 
Veenendaal.
 
De afgelopen week hebben 
de reporters van SVS TV een 
aantal opnames gemaakt over 
de kerstloop en het zaalvoet-
bal in de Fuik. Kijk op face-
book of instagram naar hun 
verslagen.

Geschokt en verdrietig hebben we kennis genomen 
van het overlijden van

 
Marian Erkelens-Korpádi

 
Juf Miep

 
 

Juf Miep was een begrip op de School met
de Bijbel en De Regenboog.

Ze heeft bij veel leerlingen voor prachtige
herinneringen gezorgd en bijgedragen aan hun

persoonlijke ontwikkeling.
Wij zijn haar daar nog altijd dankbaar voor.

 
Wij wensen haar man Bram en haar familie

veel sterkte met dit grote verlies!
 

Team van basisschool De Regenboog

Warm, liefdevol, met aandacht voor alle kinderen, 
creatief, vrolijk en met een hartelijke lach,
ze maakte van iedere schooldag een feest!

Lieve Truus,

Je was altijd vol warmte en gezelligheid 
en dat is ook wat je ons hebt gegeven.
Zolang je kon ben je bij ons gebleven, 
maar uiteindelijk heb je los moeten laten.

Voor altijd in ons hart.

Wij hebben, na een ziekbed, afscheid genomen 
van onze lieve en zorgzame moeder en oma

Geurtje Beatrix Jongsma-van Es
weduwe van Henk Jongsma

Wat zullen we je humor en belangstelling missen, 
maar gelukkig hebben we de laatste maanden nog veel 
van je kunnen genieten. We koesteren de herinneringen.

31 januari 1938  -  19 december 2019

Bianca en Jos

Raymond
Anne, Lisa en Elke

Pascal en Veronique
Siena en Noa

Overeenkomtig haar wens heeft de crematie in besloten kring 
plaatsgevonden op dinsdag 24 december 2019.

Wij willen Hospice Kajan heel hartelijk danken voor de liefdevolle 
verzorging van Truus en de steun die ze ons hebben gegeven.

Graaflandhof 9, 1244 RD Ankeveen

FAMILIEBERICHTEN
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NIEUWJAARSRECEPTIE ASV
4 januari

Het Bestuur van ASV Totaal wenst 
u een sportief en sprankelend 2020!
Tevens nodigen wij u hierbij uit 
voor onze Nieuwjaarsrecep-
tie op zaterdag 4 januari 2020.
Van 16:00 uur tot 18:00 uur in de kan-
tine op het sportveld van Ankeveen.
Voor aanvang is er om 14:30 uur een 
sportieve onderlinge voetbalwedstrijd.
Tijdens de receptie is er ook een gezelli-
ge pubquiz voor jong en oud. Mis het niet!

BIJZONDER NIEUWJAARSCONCERT IN
DE BEUKENHOF
4 januari
Gelegenheidskoor Nos Xunt-
os  zingt je grenzeloos het Nieuwe Jaar in.
In een dag van repetitie naar optreden. Dat gebeurt zater-
dag 4 januari 2020 in het Hoftheater van verpleeghuis de 
Beukenhof. Het gelegenheidskoor is Nos Xuntos,  Bas-
kisch voor ‘Wij Samen’. Het koor is samengesteld uit 16 
mannen en vrouwen van verschillende amateurkoren en 
mensen die workshops gevolgd hebben bij koorcoach 
Miriam Stern. Zij woont in Frankrijk en het is de derde 
keer dat ze hier zo’n speciaal Nieuwjaarsconcert geeft. 
Het bijzondere is dat de zangers thuis oefenen 
en op één dag repeteren en het concert geven. 
De ervaring is dat Miriam Stern in korte tijd met een groep muziek kan maken die het pu-
bliek raakt. Dit komt onder meer doordat zij eist dat de zangers uit het hoofd zingen en dat 
komt de emotie ten goede: de muziek gaat leven. Nos Xuntos neemt de luisteraar mee op 
reis en je hoeft geen paspoort mee te nemen: Spanje, Rusland, Israël, Ierland... Slaaplied-
jes, religieuze liederen, Jiddische liederen. Kortom, een afwisselend en origineel programma.
Zaterdag 4 januari 15.30 – 16.30 uur  Hoftheater verpleeghuis de Beukenhof, Loosdrecht

KUNST AAN DE DIJK – KORTENHOEF
9 januari
Lieve muziekvrienden, we beginnen het jaar swingend met één van de beste en populairste Ne-
derlandse jazzmuzikanten Benjamin Herman. We zijn zeer verguld dat hij op 9 januari weer komt 
optreden in Het Oude Kerkje. Deze keer neemt hij als FRENDS MEE: Miquel Rodriquez op de 
toetsen, Tomas Pol op contrabas en joost Patocka op drums. Wij verheugen ons op uw komst!
Donderdag 9 januari 2020, 20:15 uur, zaal open: 19:30 uur Locatie: Het Oude Kerkje Kortenhoef-
sedijk 168 Kortenhoef. Meer informatie op www.kunstaandedijk.nl

RENÉE VAN BAVEL ‘MENSENKIND’ ANKEVEEN
11 januari
Renee van Bavel (1981) is al jaren een vertrouwd gezicht in de theaters, concertzalen en op festivals. 
Sinds 2002 toert ze met haar eigen repertoire, solo aan de vleugel of met band, door Nederland. 
Vanaf 2009 richtte ze haar blik ook over de landsgrenzen en geeft ze veel concerten in België. Sinds 
2012 woont ze in Berlijn en geeft met haar Duitstalige repertoire ook concerten in Duitsland en Oos-
tenrijk. Een langgekoesterde wens komt nu uit: Renee van Bavel kijkt naar de wereld en bezingt haar 
met het repertoire van Herman van Veen. In ‘Mensenkind’ verbindt zij het werk van Herman van Veen 
met haar eigen verhalen en observaties, en zet op die manier klassiekers zoals ‘Liefde van later’, 
‘Suzanne’ en ‘Cirkels’ in een nieuw licht. Begeleid door pianist Dirk Flatau zingt Renee op eigen wijze 
met juweeltjes van teksten het vroege werk van Herman van Veen. Renee van Bavel raakt: Wanneer 
het de liefde betreft, weet zij de nuances met een verfijnde woordkeuze en in ragfijne composities te 
duiden. “Puur en prachtig!” aldus Herman van Veen. Zaterdag 11 januari 2020 vanaf 20:15 Theater 
De Dillewijn, Stichts End 57 Ankeveen. www.dedillewijn.nl

BURENMAALTIJD!
15 januari
De Emtinckhof aan de Eikenlaan 51 in Loosdrecht biedt een ontmoetingsplek waar u buurtgenoten 
ontmoet en nieuwe vrienden kunt maken. In het Ontmoetingscentrum worden diverse activiteiten 
georganiseerd die daar op zijn gericht. Op woensdag 15 januari tussen 12.00-14.00 uur organise-
ren we weer onze maandelijkse gezellige burenmaaltijd. Het menu bestaat uit een heerlijke erwten 
of bruine bonensoep met stokbrood en kruidenboter. Een toetje mag natuurlijk niet ontbreken:
Dit keer een verrassings ijsdessert! Kosten voor deze gezellige buurtmaaltijd bedragen slechts
€ 11,50.  Graag uiterlijk 7 januari aanmelden via 035-5888229 of via grandcafe@inovum.nl. 
We zien u en uw buurtgenoten graag de 15e!
www.inovum.nl

Elke woensdag en donderdag
’t Wijdehuis - Kortenhoef
Voor iedereen uit Wijdeme-
ren die zin heeft in gezellig-
heid, anderen te ontmoeten 
en iets actiefs te doen. Elke 
woensdag: Inloop: van 10.00 
tot 12.00 uur Elke donder-
dag: Samen eten: van 12.30 
tot 14.00 uur Workshop: van 
14.00 tot 16.00 uur Work-
shops november, december 
2019 en januari 2020: 9 jan 
Sjoelen 16 jan Kennisma-
king Yoga met yogalerares 
Grace Strieder 23 jan Vazen 
beschilderen 30 jan Lezing 
Vitaminen en mineralen met 
Joost Broers Kosten: 2,50 
euro Samen eten * 2,50 euro 
Workshop *  * (als dit be-
zwaarlijk is, bespreek dit dan 
a.u.b. met ons) Waar: Veen-
staete, ingang Parklaan, Kor-
tenhoef
Meer weten of aanmelden: 
Opgeven bij Christa Pos, 06-
21983314 of
c.pos@inovum.nl

Tot eind januari
Expositie Julia Grech-
kina
Julia Grechkina exposeert 
tot en met eind januari 2020 
in Bibliotheek Gooi en meer 
vestiging Loosdrecht. Zij 
woont sinds drie jaar in Ne-
derland en Nederland inspi-
reert haar. In Rusland heeft 
zij vijf jaar cursussen aan 
een schilderschool gevolgd 
en daarna een architectuur-
opleiding gedaan. Tijdens 
haar studie heeft ze een 
sterke basis ontwikkeld voor 
technisch tekenen, vorm en 
kleur. Julia schildert meest-
al met olieverf en pastels. 
Vooral landschappen en 
stedelijke vergezichten zijn 
onderwerpen die zij graag 
vastlegt.  Haar stijl heeft re-
alistische en impressionisti-
sche aspecten. De expositie 
is te zien tijdens openings-
tijden van Bibliotheek Loos-
drecht Tjalk 41, 1231 TT 
Loosdrecht.
w w w.b ib l i o theekgoo ien -
meer.nl

8 januari
Alzheimer Cafe
Hilversum 
Het Alzheimer Café is een 
trefpunt voor mensen met 
dementie, hun partners, fa-
milieleden en vrienden. Ook 
hulpverleners en andere be-
langstellenden zijn van harte 
welkom. U staat er niet alleen 
voor!
Woensdag 8 januari Wat kan 
een casemanager voor u be-
tekenen ?  Voor iemand met 
dementie en zijn familieleden 
is het krijgen van informatie, 
praktische hulp en bege-
leiding erg belangrijk. Een 
casemanager is een onaf-
hankelijke en vaste begelei-
der, die iemand met dementie 
en zijn/haar naasten met raad 
en daad ter zijde staat. Op 
welke wijze u een beroep op 
de casemanager kan doen en 
wat zij voor u kan betekenen 
daarover wordt u deze avond 
geïnformeerd. Gastspreker: 
Kerina Boelema ( casema-
nager dementie Amaris Zorg-
groep, netwerk Dementie 
Gooi en Vechtstreek). 

Plaats : Wijkcentrum de Koe-
pel, Kapittelweg 399a, Hilver-
sum. (parkeren, entree en het 
eerste kopje koffie/thee zijn 
gratis)  Tijd : 19.30–21.00 uur 
(zaal open vanaf 19.00 uur). 
Informatie : Arlyanne Kuipers 
06-2095.1875
www.alzheimer-nederland.nl/
gooi 
alzheimercafe.hilversum@
gmail.com 
a.vos-tabak@alzheimervri-
willigers.nl 06-14773182 

Aanleveradres

uitagenda@dunnebier.nl

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


