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Commissie: Bouw Dammerweg  
gaat (nog) niet door
Alleen Dorpsbelangen vóór

Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
De meerderheid van de 
commissie Ruimte en Eco-
nomie vond het ontwerp-
bestemmingsplan om zes 
woningen en drie apparte-
menten te bouwen achter 
het Spieghelhuys in Ne-
derhorst den Berg nog niet 
‘rijp’ om mee door te gaan. 
Alleen Ria Hennis van 
Dorpsbelangen was harts-
tochtelijk vóór.
 
De bespreking van het plan 
zorgde voor een volle publie-
ke tribune die regelmatig luid-
ruchtig reageerde. Eerder was 
er sprake van 14 woningen, 
later 8 en nu nog zes. Het gaat 
om twee x 2 onder-1-kap-wo-

ningen en 2 vrijstaande wo-
ningen. Boven het Spieghel-
huys zijn 3 sociale apparte-
menten gepland. De inspre-
kers waren alle tegen. Lydia 
van Deelen, die de oude pas-
torie op nr. 5 bewoont, had 
voornamelijk zorgen om het 
waterverlies en het grondwa-
terpeil. De funderingen van 
haar woning en de R.K. kerk 
zouden gevaar lopen. Boven-
dien vreesde ze een verdere 
aantasting van de natuur, na 
de rigoureuze bomenkap aan 
het Ankeveensepad. Jessica 
de Waaijer was sowieso tegen 
nog meer steen en verkeer.
 
Marius Knijff sprak namens 
de heer Brugman een tekst uit 
vóór natuurbehoud en tegen 
een ‘op winst gerichte project-

ontwikkelaar’. Niels Nijenhuis 
van Kondor Wessels Projecten 
was na de vergadering woe-
dend, hij beet mevrouw Van 
Deelen toe dat ze een ‘Rups-
je Nooitgenoeg’ is, gezien het 
feit dat het plan steeds weer 
is aangepast op verzoek van 
omwonenden.
 
EERDER WAS ER 
SPRAKE VAN   
14 WONINGEN, 
LATER 8 EN NU NOG 
ZES
 
Politiek
Gert Zagt van De Lokale Partij 
was voor inbreilocaties en te-
gen aantasting van de ‘kwets-
bare natuur’. Hij refereerde 
aan het bouwrijp maken van 
de grond die tientallen bo-

men het leven kostte. Stan 
Poels (PvdA/ GroenLinks) 
had het over de spanning tus-
sen natuur en woningbouw, 
maar vond deze woningen te 
massief. De toezegging van 
sociale appartementen vond 
hij ‘boterzacht’. VVD ‘er Sieta 
Vermeulen had haar twijfels 
over hotelkamers boven het 
Spieghelhuys die appartement 
zouden worden. Ook was de 
2,5 meter afstand tot de buren 
veel te kort. Namens het CDA 
zei Eric Torsing onomwonden 
dat de bomenkap iets zei over 
de eigenaar. Hij meende dat 
sociale woningbouw een kei-
harde eis was. Zes woningen 
vond Nanne Roosenschoon 
(D66) ‘acceptabel’, maar hij 
was wantrouwend over de 
sociale eenheden. De woord-

voerders hadden stevige kri-
tiek op de communicatie. Er 
was heel lang niet met omwo-
nenden gesproken.
 
Woningbehoefte
“Wat willen we nou?”, zei Ria 
Hennis “de hele raad is voor 
meer woningbouw. Aan alle 
voorwaarden is voldaan, na 
uitgebreid onderzoek. De pro-
vincie geeft toestemming. La-
ten we voortvarend gaan bou-
wen.” Mevrouw Hennis wees 
erop dat bij nog minder wonin-
gen (4) de sociale component 
niet meer noodzakelijk is. Ze 
vond dat de insprekers teveel 
hun zin willen doordrijven. 
Wethouder Jan-Jaap de Kloet 
zei dat sociale woningbouw 
een verplichting is. Er zou een 
uitwerking volgen, waarbij ook 
een communicatieplan hoort 
in de komende procedure. Het 
mocht niet baten. Hij moet op-
nieuw aan de slag.

De uitgave van het
Weekblad Wijdemeren 

van woensdag
25 december zal i.v.m. 

Kerst vervallen.

De eerste uitgave van 
2020 zal verschijnen op 
donderdag 2 januari a.s.

Wij wensen u hele fijne 
feestdagen!
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Uitvaartcentrum Myosotis
is gevestigd aan de 

Utrechtseweg 110-B te Weesp

Melding van overlijden: 
0294-412409

Dag en nacht bereikbaar
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

Charles

 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 uitvaart-
verzorging-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. 

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

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

ELBURG

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA:

VACATURE

Voor versterking van ons team zijn wij op zoek naar:

VACATURE

Voor versterking van ons team zijn wij op zoek naar:

AUTOTECHNICUS

RICHTLIJN

T (0294) 25 23 25 OF INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL

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? 

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

WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL

Breng de 

geschikte kandidaat

aan en krijg een grote beurt 

GRATIS!

Uitvaartverzorging Van Vuure
T.a.v. Familie Das
Melkpad 21a
1217 KA Hilversum

RK WIJDEMEREN

 OLV Hemelvaart
 Do. 12 december:  9.30 uur:
 J. Dresmé.
 Zo. 15 december:  9.30 uur:
 Liturgiegroep.

 H. Antonis
 Zo. 15 december:  9.30 uur:
 W. Balk.

 St. Martinus
 Za. 14 december:  19.00 uur:
 J. Dresmé.

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk 
 Zo. 15 december:  10.00 uur:
 Ds. E.J. van Katwijk.

 De Graankorrel 
 Zo. 15 december:  10.00 uur:
 Ds. E. Aarsen.

 Herv. Gem. ‘s-Graveland
 Zo. 15 december:  10.00 uur:
 Ds. G.J. van Meijeren.
 Ma. 16 december: 19.30 uur:
 Vesper.

 Herv. Gem. Kortenhoef 
 Zo. 15 december:  9.30 uur:
 J. Vierdewind.

 Oec. Streekgemeente
 Zo. 15 december: 11.15 uur: 
 Dienst van Woord en tafel 
 met Jan Greven.

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

FAMILIEBERICHTEN

Geef 
mij 
Geef 

ij 
Geef 

tijd.
ij 

tijd.
ij 

Geef voor nieuwe doorbraken
in kankeronderzoek.
Ga naar kwf.nl/doneer
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Rapport vaarverbinding ter inzage
WIJDEMEREN  
Het Milieu Effect Rapport 
(MER) over de mogelijke 
vaarverbindingen tussen 
de Loosdrechtse Plassen 
en het Hilversums Kanaal 
ligt vanaf half december 
officieel ter inzage. Dit 
hebben de stuurgroep 
Oostelijke Vechtplassen 
en het college van burge-
meester en wethouders 
besloten. In het rapport 
staat beschreven welke ef-
fecten de verschillende va-
rianten van een eventuele 
vaarverbinding hebben op 
natuur, recreatie, woon- en 
leefomgeving.
 
Een mogelijke vaarverbinding 
tussen de Loosdrechtse Plas-
sen en het Hilversums Kanaal, 
via de Wijde Blik, zorgt voor 
nieuwe (kortere) vaarroutes, 
waardoor de watersportmoge-
lijkheden in het gebied verbe-
teren. Het rapport geeft inzicht 
in zes alternatieven voor een 
vaarverbinding. Dit helpt bij de 
afweging of er een verbinding 
zou moeten komen en welke 

variant nader uitgewerkt moet 
worden. Of er daadwerkelijk 
een route komt en welke vari-
ant dan de voorkeur zou heb-
ben, staat niet in dit rapport.
 
Ter inzage
Op dinsdag 17 december 
wordt de gemeenteraad geïn-
formeerd over de inhoud van 
het MER. Ook inwoners zijn 
tijdens deze avond welkom 
om in gesprek te gaan met de 
verschillende raadsfracties. 
Vanaf woensdag 18 decem-
ber ligt het rapport ter inzage 
en start de procedure voor het 
indienen van een zienswijze. 
Die kunnen t/m woensdag 12 
februari ingediend worden. Te-
gelijkertijd gaat het MER ook 
naar de Commissie voor de 
m.e.r. Deze commissie kijkt of 
het MER dat nu voorligt alle 
informatie bevat die nodig is 
om verdere stappen voor te 
bereiden.
 
Besluitvorming
Nadat alle reacties zijn ver-
werkt, volgt de besluitvorming. 
Na afloop van de procedure 

besluiten de stuurgroep Oos-
telijke Vechtplassen en de 
gemeenteraad van Wijdeme-
ren of zij een vaarverbinding 
verder willen laten onderzoe-

ken. Het onderzoek naar de 
mogelijkheid van een nieuwe 
vaarverbinding is onderdeel 
van het gebiedsakkoord Oos-
telijke Vechtplassen. Inwoners 

die de stukken alvast willen 
lezen, kunnen de documenten 
vinden op www.wijdemeren.nl/
oostelijkevechtplassen.

‘s- Gravelandse Vaart niet bij
federatie
Georkestreerde kakofonie
Door: Herman Stuijver
 
‘S-GRAVELAND  
De Stichting Behoud Erf-
goed ‘s-Gravelandse Vaart 
zal niet toetreden tot de 
bewonersfederatie. Deze 
stichting wenst geen vaar-
verbinding door de ‘s- Gra-
velandse Vaart. Na diverse 
protesten was de stuur-
groep Oostelijke Vecht-
plassen bereid om een 
federatie van diverse be-
wonersverenigingen toe te 
laten tot de stuurgroep. Die 
eindverantwoordelijk is 
voor het Gebiedsakkoord 
Oostelijke Vechtplassen, 
het plan om voor 77 mil-
joen natuur en recreatie in 
het gebied te verbeteren, 
waaronder ook deze vaar-
verbinding.
 

In een lange brief leggen de 
vaartbewoners uit waarom ze 
niet mee willen doen. In de 
eerste plaats worden ze ge-
acht het programma van het 
Gebiedsakkoord te erkennen. 
Dus ook verantwoordelijkheid 
te nemen voor de vaarbinding. 
Dat vindt men niet bespreek-
baar. Ze willen zich absoluut 
niet aansluiten bij dit uitgangs-
punt. De totale bewonersfe-
deratie krijgt twee zetels in de 
regiegroep en één zetel in de 
stuurgroep, terwijl alle onder-
tekenaars (21) elk een eigen 
zetel in beide groepen hebben. 
Een scheve verhouding vindt 
de stichting, waarbij ze boven-
dien vrezen ondergesneeuwd 
te raken bij de andere bewo-
nersbelangen. Ze denken 
ook dat de opgave voor één 
vertegenwoordiger die alle 
deelprojecten moet behan-

delen veel te groot is. En wat 
weet iemand uit bijvoorbeeld 
uit Loosdrecht nu van ‘s-Gra-
veland en andersom hoe kan 
een vaartbewoner meedenken 
over het baggerproject? Ook 
wil de stichting zich niet actief 
inzetten om met voorstanders 
in gesprek te gaan. Dat wordt 
wel van hen verwacht en dat 
willen ze dus niet.
 
Unaniem
Stuurgroep en regiegroep kie-

zen voor unanieme besluitvor-
ming. Dat lijkt de tegenstan-
ders juridisch onmogelijk. Wat 
gebeurt als de bewonersfede-
ratie vóór de vaarverbinding 
‘s- Gravelandse Vaart stemt 
en de stichting wil niet? Er zou 
dan een geschillenregeling in 
werking treden die eindigt bij 
de rechter. Dat vindt de stich-
ting onduidelijk.
 
Tot slot hebben de ‘s- Grave-
landers hun twijfels over de 

motieven van de stuurgroep. 
Het lijkt een gebaar om de be-
zwaren te laten verstommen 
in ‘een georkestreerde kako-
fonie’. De Stichting Behoud 
Erfgoed ‘s-Gravelandse Vaart 
wil liever apart en rechtstreeks 
met bestuurders overleggen 
over dit ene project. Want ze 
willen best op een construc-
tieve manier meedenken over 
alternatieven.

 Foto: artist impression vaargeul langs Horndijk
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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.
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Enerverende dorpsderby

Door: Herman Stuijver
 
NEDERHORST DEN BERG 
Wat Nederhorst had uit-
geroepen tot Super Sun-
day kwam er misschien 
niet uit qua resultaat voor 
de thuisclub, de sfeer op 
sportpark Meerzicht was 
echter optimaal. Veel pu-
bliek, een wedstrijd vol 

emoties, muziek en ver-
broedering na afloop. Door 
een 1-4 overwinning van 
SV ‘s-Graveland op VV Ne-
derhorst staan de Bergers 
na elf wedstrijden stijf on-
deraan in de 3e klasse (4 
ptn.), terwijl de blauwwit-
ten in de buurt van de mid-
denmoot komen (12 pt.).
 

Onder opzwepende klan-
ken betraden de elftallen het 
kunstgrasveld waar Bergse 
jongens en meisjes de spe-
lers ontvingen met roodgele 
rook. De jonge scheidsrech-
ter Sam van de Graaf leidde 
de ‘enige echte derby’ die 
vooraf door ex- Nederhorst-
vedette Jesse van Huis-
stede werd betiteld als een 
strijd tussen ‘de lamme en 
de blinde’. Inderdaad was 
het niveau niet fantastisch, 
maar de spanning was des 
te groter. De belangen waren 
groot voor beide clubs. Al in 
de 8e minuut kwam ‘s-Grave-
land op voorsprong, Jessy de 
Birk kopte door op Jorn Kerk-
hof die met een simpel lob-

je de keeper verschalkte. De 
jonge thuisploeg van Wesley 
Geerlings had weliswaar een 
veldoverwicht, maar kon dit 
niet uitdrukken in goals. Zowel 
Pepijn Schols, Rijk Bruins als 
Ismail Akchich speelden hun 
tegenstander uit, maar misten 
het doel. Bij een spaarzame 
uitval van de gasten raakte de 
supersnelle spits Jorn Kerk-

hof de paal, waarna Ramon 
Bouwman uit de rebound de 
0-2 kon aantekenen. Neder-
horst bleef vlot combineren 
waarbij de ‘s-Gravelandverde-
digers hun handen vol hadden 
aan de vaardige Alkaisy en 
Akchich. De derde goal viel na 
een half uur weer aan ‘s-Gra-
velandzijde, uit de tweede lijn 
kreeg De Birk een loepzuive-
re steekpass die hij bekwaam 
afrondde. Even later kwam de 
hoop terug bij Nederhorst toen 
Job van Wijk een terechte pe-
nalty benutte, na vasthouden 
door Mark van Enk.
 
Ervaren bank
Na rust steeg het niveau niet. 
Veel lange ballen die mede 
door de wind in het niets be-
landden. Plus dat Neder-
horst- aanvoerder Jeffrey 
Terlien en centrale verdediger 
Pepijn Schols niet langer dan 
één helft konden spelen. Het-
geen betekende dat trainer 
Geerlings wat mindere goden 
moest inzetten. Het reservoir 
aan potentiële eerste elftal-
spelers is momenteel beperkt 

bij de Bergers, terwijl ‘s-Gra-
veland juist beschikte over een 
kwartet ervaren bankzitters. 
Neem alleen al Vincent van 
Vuure die het slot op de deur in 
handen had. Terwijl Job Rom-
viel en Alex Poort (32) na rust 
vrij mee konden tikken. Neder-
horst leek machteloos, temeer 
daar het laatste kwartier met 
10 man werd uitgespeeld na 
een rode kaart. Wout Romeijn 
vergrootte met een strafschop 
de voorsprong naar 1-4.
 
Spiegel
Trainer Wesley Geerlings mis-
te bij z’n team de passie en 
de strijd. “In de eerste helft 
waren we zwaar de bovenlig-
gende partij, maar we hebben 
geen dodelijke afmakers voor 
de goal.” Hij zou willen dat z’n 
spelers wat vaker in de spiegel 
kijken met de vraag of ze er 
wel alles aan gedaan hebben. 
Uiteraard was ‘s-Graveland-
trainer Leon Roorda tevreden 
met de uitslag. “Ik zag bij ons 
meer creativiteit en meer diep-
te in het spel. Dit biedt hoop.”

Vuurwerk moet leuk zijn
Belangrijke les brandweer
Door: Anja Lodder
 
KORTENHOEF  
Als burgemeester Crys 
Larson groep 8 van mees-
ter Erik op basisschool De 
Regenboog binnenkomt 
valt haar oog meteen op 
de kaarten van de Verenig-
de Staten. Ze vertelt dat ze 
in Michigan is opgegroeid, 
maar al lang in Nederland 
woont.
 
René Wollaars en Bianca IJ-
dens van brandweer Gooi- en 
Vechtstreek zijn aanwezig om 
vuurwerkvoorlichting te ge-
ven. Vorig jaar moesten er in 
Nederland 396 gewonden in 
het ziekenhuis worden behan-
deld en meldden zich ruim 800 
personen bij de huisarts. 42% 
Hiervan bleken omstanders te 
zijn.
Tijdens de presentatie van 
Wollaars blijkt dat de kinderen 
goed op de hoogte zijn van 
de regels: alleen afsteken op 

31 december tussen 18.00 en 
02.00 uur, niet naar andere 
mensen en dieren gooien, niet 
in je broek- of jaszak stoppen, 
afstand houden en bescherm-
bril op. Verdere tips: siervuur-
werk tussen bakstenen zetten, 
niet uit je hand afsteken en 
niet opnieuw aansteken als 
het niet afgaat en mocht het 
toch mis gaan, meteen 112 
bellen. Nieuw is dat vuurpijlen 
niet uit een fles maar vanaf 
een lanceerstandaard moeten 
worden aangestoken. Legaal 
vuurwerk herken je aan de Ne-
derlandse beschrijving, het CE 
keurmerk en de F categorie. 
F1 is voor bijvoorbeeld knal- 
erwten (vanaf 12 jaar) en F3 
groot vuurwerk (vanaf 18 jaar). 
Wollaars: “Koud vuurwerk be-
staat niet. De temperatuur van 
een sterretje kan oplopen tot 
boven de 1100 graden.”
 
‘NIET VERBIEDEN, 
MAAR DE REGELS 
VOLGEN’

Wollaars vraagt de kinderen 
wat ze willen worden. Dit va-
rieert van modeontwerper en 
uitvinder tot voetballer en juf. 
Vervolgens laat hij een leerling 
op tafel klimmen, de veters 
losmaken en dan proberen 

deze zonder duim en wijsvin-
ger weer vast te maken. De 
ernstige gevolgen van vuur-
werkletsel worden zo wel heel 
duidelijk gemaakt. De burge-
meester meldt dat er vorig jaar 
€ 4.500 euro vuurwerkschade 

was. Alles wat dit jaar onder 
dit bedrag blijft wordt gebruikt 
voor jeugdactiviteiten. 
Een mooie aanmoediging!

 Groep 8 Regenboogschool met burgemeester en brandweer.
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CLUB 4711
Uitslag + stand herfstcompe-
titie Biljartclub 4711 Maandag 
2 dec.: Mw. D. Giavarra – M. 
Zieleman 3-0, B. Worp – E. 
Vernooij 1-3, J. van Greunin-
gen – W. Clements 3-0.
Stand aan kop: Mw. D. Giavar-
ra 10-31, Mw. T. Bos 10-22, M. 
Zieleman 10-22
Uitslag + stand onderlinge 
competitie BV Overmeer
Donderdag 5 dec.: M. v.d. Vel-
den – M. Verlaan 2-0, P. van 
‘t Klooster – B. Worp 3-0, W. 
Clements – H. Stalenhoef 2-0
Stand aan kop: P. van ‘t Kloos-
ter 10-27, M. v.d. Velden 10-

26, M. Verlaan 10-24
Uitslag BV Geinburgia – Bil-
jartclub 4711: 6-7
Vrijdag 6 dec.: J. Coenraads 
– M. Zieleman 0-2, T. Hemel-
rijk – A. de Bruin 0-2, N. de 
Vries – B. Worp 3-0, T. Boots 
– R. Knegt 3-0, K. Bijl – Mw. D. 
Giavarra 0-3
 
Programma
Donderdag 12 dec. 19.30 
uur: onderlinge competitie 
BV Overmeer, vrijdag 13 dec. 
14.30 – 20.30 uur: bar open 
+ vrij biljarten, zaterdag 14 
dec.19.30 uur: 4711-maand-

toernooi koppelklaverjassen 
(locatie Café Die2), maandag 
16 dec. 20.00 uur: Biljartclub 
4711 – BV Overmeer
 
Contact: 06.20.40.80.58

   

GooiTV
Va. wo. 11 dec. 2019 zendt 
GooiTV het volgende pro-
gramma uit: Ruud Bochardt 
praat in In Derde Termijn over 
de te ontwikkelen kustvisie 
voor Gooise Meren met Al-
exander Luijten (wethouder 
Gooise Meren), Thijn Wes-
termann en Marianne den 
Hartog (Groen Muiderberg). 
TV Magazine heeft diverse 

onderwerpen, waaronder de 
Tattoo-shop in Bussum, Jorrit 
Eijbersen, de boksende wet-
houder en diverse activiteiten 
rondom de ijsbanen in Bus-
sum en Nederhorst den Berg. 
Toos en Frits gaan nog kijken 
naar de bijzondere figuren in 
Sijpestein.

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:

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

Alice & José

UW VAKANTIE, 
ONZE UITDAGING!

uw persoonlijke reisadviseurs

Kom jij ons team versterken?!

Weekblad Wijdemeren zoekt een
bezorger om  op woensdag in

Kortenhoef en ‘s-Graveland ons
weekblad te bezorgen. 

Ben je
geïnteresseerd?

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

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Proef de kerst!
Proefstolletjes

€ 1,78
3 + 1 gratis € 5,34

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

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.

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

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

Weesp. Tel. 0294-418722

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of

woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende

offerte: 06-10717202. 
www.abfaasverhuizingen.nl

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

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

en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598

MET NAALD EN DRAAD 
Voor al uw gordijnen en

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

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

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

035-6566623

Kevercentrum Kortenhoef 
Uw adres voor APK, Airco

en Onderhoud aan uw auto.
www.kevercentrum.nl

035-69 38 454 

OPRUIMCOACH-ORGANIZER 
www.easyorganizing.nl 

06-46390848

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

035 - 656 0235

Diverse soorten kerstbomen
o.a. Abies, Nordmann en Picea

en kerstartikelen.
Kwekerij Krijn Spaan

Kortenhoefsedijk 171 Kortenhoef

Aangeboden: Hulp in de
Huishouding - 0633590799

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Te huur 3 kantoorunits-
locatie Horstermeerpolder

Nederhorst den Berg
oprit/parkeerplaatsen
afz. pantry/airco/toilet 

afzonderlijk/gez. te huur
Opp.: 75/75/90 M2

Zwagerman Onroerend Goed 
0294-253377 

Kijk op
toegift .nl en ontdek 

hoe uw idealen kunnen 
voortleven door na te 

laten aan een goed doel.

‘ Om mijn vrouw 
te eren koos ik een 
fonds op naam.’
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Stichting Buurt-  
kamer 3D opgericht
WIJDEMEREN  
Sinds de zomer is stichting 
Buurtkamer 3D een feit: 
een vervolg op het huiska-
mer in de buurt-project.
 
Buurtkamer 3D staat voor de 
drie dorpen Kortenhoef, ‘s-Gra-
veland en Ankeveen. De afge-
lopen twee jaar is er gewerkt 
aan een projectplan. Dorps-
bewoners hebben hun ideeën 
over een ontmoetingsplek ge-
deeld tijdens de jaarmarkt, NK 
Palingroken, een stand op de 
Meenthof en de ouderenmarkt 
in de Dobber. Andere dorpsbe-
woners hebben hun kennis en 
ervaring beschikbaar gesteld 

en meegedacht hoe een ont-
moetingsplek eruit zou kunnen 
zien. Het gaat om drie pijlers. 
De eerste pijler betreft een bi-
bliotheekservicepunt met een 
huiskamerfunctie. De tweede 
pijler behelst een buurtpunt 
voor ondersteuning, financië-
le hulp en voorzieningen, een 
loket voor energiebesparing 
en -opwekking en werk- en 
leertrajecten. De derde pijler 
bestaat uit een Barista café, 
flexplekken, locatieverhuur, 
huiswerkinstituut en (kook)
workshops. Het bestuur heeft 
het projectplan voor een ont-
moetingsplek in november met 
wethouder Rosalie van Rijn 

en beleidsmedewerkers be-
sproken. Een vervolggesprek 
vindt in januari 2020 plaats. 
De komende tijd voert het be-
stuur gesprekken met politieke 
partijen om te peilen hoe zij 
tegenover het projectplan voor 
een ontmoetingsplek staan.
 
Wil je meehelpen om een ont-
moetingsplek in Kortenhoef 
of ‘s-Graveland te realiseren? 
Dat kan als bestuurslid, lid 
van de meedenkgroep, door 
een financiële bijdrage te leve-
ren of op een andere manier. 
Alle hulp is welkom! Zie www.
buurtkamer3d.nl voor meer in-
formatie.

   

Cosmattic  
Beautystudio
KORTENHOEF  
Cosmattic Beautystudio is 
8 jaar geleden begonnen op 
een knusse zolder vandaar 
de naam Cosmattic, een 
combinatie van “attic” (zol-
der in het engels) en cos-
metisch. Door verhuizing 
begin dit jaar nu gevestigd 
achter het woonhuis. In-
middels een professionele 
schoonheidssalon die be-
handelingen aanbied met 
uitsluitend 100% natuur-
lijke producten.”Hier kom 
je voor pure ontspanning, 
een momentje voor jezelf,” 
aldus schoonheidsspecia-
liste Meriël Sneep.

Meriël werkt in haar salon met 
Weleda, LakShmi en Dr.Haus-
chka, allen geheel natuurlij-
ke merken. Meriël heeft be-
wust gekozen voor producten 
zonder parfum, parabenen, 
conserveringsmiddelen en 
minerale oliën. De producten 
bevatten louter wat de huid 
van nature nodig heeft.
 
Wil je huidverbetering of liever 
een ayurvedische behandeling 
met klankschalen? Voor ieder-
een is er wel een behandeling, 
ja, ook voor de man!
 
Alle behandelingen bij Cos-
mattic Beautystudio zijn afge-

stemd op het huidtype van de 
klant en je krijgt een persoon-
lijk advies mee voor thuis.
 
Feestmaand aanbieding
Nu Cosmattic Beautystudio 
verhuisd is, een nieuwe web-
site heeft en we in de feest-
maand zitten krijg je bij een 
boeking in december 15% 
korting op een behandeling en 
je ontvangt een leuke attentie. 
Wil je iemand echt verrassen 
met kerst? Denk aan een ca-
deaubon of een leuk product-
pakket. Nieuwsgierig gewor-
den? Kijk gerust rond op www.
cosmattic.nl

Prijsvraag nieuwe 
naam wooncomplex 
Voorstraat
Georganiseerd door Het Gooi en Omstreken

NEDERHORST DEN BERG 
Het voormalige gemeen-
tehuis aan de Voorstraat 
in Nederhorst den Berg 
maakt plaats voor twaalf 
sociale huurappartemen-
ten en vijf eengezinswo-
ningen. En bij een nieuw 
gebouw hoort natuurlijk 
een nieuwe naam. Woning-
corporatie Het Gooi en 
Omstreken roept daarom 
alle inwoners van Neder-
horst den Berg op om mee 
te denken.
 
Bouw in volle gang
De bouw is op dit moment in 
volle gang en naar verwach-
ting wordt het bouwplan in 
het voorjaar van 2020 opge-
leverd. Alle woningen worden 
zonder aardgasaansluiting 
gerealiseerd. Deze worden 
door bouwbedrijf Van Driesten 
Harskamp gebouwd en door 
Het Gooi en Omstreken ver-
huurd. Ontwikkelingsmanager 
Martijn Ketelaar: ‘Een nieuw 
gebouw op deze centrale plek 
in Nederhorst den Berg ver-

dient een nieuwe naam en 
daarom hebben we deze prijs-
vraag in het leven geroepen. 
Dus heeft u een goed idee? 
Laat het ons weten!’
 
 
Uitreiking tijdens oplevering
Deelnemen aan de prijsvraag 
kan nog tot 25 januari 2020 via 
www.gooienom.nl/prijsvraag-
voorstraat. Een jury bestaan-
de uit Studio V architecten en 
Woningcorporatie Het Gooi en 
Omstreken beoordeelt de in-
zendingen. De leukste, mooi-
ste of meest unieke inzending 
wordt beloond met een diner-
bon ter waarde van €100. Bo-
vendien wordt de winnende 
naam tijdens de officiële op-
levering onthuld. De bedenker 
van de winnende naam wordt 
hier ook voor uitgenodigd.
 
Meer informatie
Kijk voor meer informatie en 
de actievoorwaarden op www.
gooienom.nl/prijsvraagvoor-
straat

   

Twee keer winst ODIS
REGIO    
Vrijdag 6 december speel-
den zowel Dames-1 als 
Heren- 1 uit. Dames -2, 
Meisjes-C en de recrean-
ten konden uitbuiken van 
Sinterklaas.
 
DS1 reisde af naar Almere 
Buiten. En dat was niet voor 
niets. De dames wisten deze 
wereldreis met 1-3 winnend af 
te sluiten. De eerste set verliep 
moeizaam. Daarna herpakte 
DS1 zich en ging steeds beter 
spelen (setstanden: 25-18, 19-
25, 22-25, 8-25). Met speciale 
dank aan de trouwe suppor-
ters die zijn meegereisd.
 
ODIS /Gemini HS1 had nog 
nooit verloren van Tovo, ook 
nog nooit eerder tegen hen ge-
speeld. Tovo staat nr. 1 in de 
competitie. Het beloofde een 
spannende vrijdagavond te 
worden in Lunetten. Nadat het 

net op een voor beide partijen 
acceptabele hoogte was ge-
hangen, kon de wedstrijd van 
start gaan. Beide zijden sloe-
gen de aanvallen snoeihard 
naar beneden. Iedereen van 
HS1 heeft op zijn eigen manier 
een bijdrage geleverd. Diver-
siteit is een kracht. HS1 won 
met 2-3 (setstanden: 25-27, 
25-19, 25-23, 22-25 en 12-15).
 
Het programma voor komen-
de week: vrijdag 13 december 
speelt Recreanten-2 uit. Zater-
dag 14 december speelt MC1 
hun laatste wedstrijd van deze 
seizoenshelft ook uit. Thuis 
spelen HS1 en DS2 om 15.30 
uur en DS1 om 18.00 uur. DS2 
speelt daarnaast ook maan-
dag 16 december om 20.30 
thuis.
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Kom werken bij het 
leukste bedrijf 

van de regio

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

www.bvintersell.nl
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Karin Lit – de Jong
Karin Lit- de Jong vierde een 
half jaar geleden haar koperen 
jubileum bij Inovum, de laatste 
zeven jaar als wijkverpleeg-
kundige. “Ik vind de vrijheid 
om zelfstandig de cliëntenzorg 
te regelen en de tevredenheid 
bij cliënten en familie het aan-
trekkelijke van mijn werk”, zegt 
Karin. Verder is ze blij met de 
kleine teams met goede on-
derlinge sfeer. Voorts wijst ze 
op mogelijkheden om door te 
groeien d.m.v. van opleiding-
en.
 
“Het mooiste is als de cliënt tot 
einde van het leven in zijn of 
haar eigen woning kan blijven 
met ondersteuning van fami-

lie, mantelzorg en wij als thuis-
zorgteam.”
 
Het werk van Karin bestaat 
voor ongeveer 30% uit zorg. 
Het is gevarieerd, ondersteu-
nen bij het douchen maar ook 
injecteren, een infuus, een 
pijnpompen of wond- en sto-
mazorg horen erbij. Verder 
besteedt ze 40% aan intake-
gesprekken, coördineren van 
zorg, kwaliteit van zorg verbe-
teren, leerlingen begeleiden, 
deelnameparticipatie en werk-
overleggen. De rest van haar 
tijd is ze dementieverpleeg-
kundige. “Het werk wordt niet 
zwaarder, maar de druk wordt 
wel hoger. Je hebt de taakver-

schuiving van huisarts naar 
wijkverpleegkundige. Plus dat 
mensen steeds langer thuis 
blijven wonen. Ook is er een 
verschuiving in de rol van de 
mantelzorgers”, vindt Karin. 
Daarentegen wordt de regel-
druk vanuit overheid en zorg-
verzekeraars groter. “We heb-
ben een tekort aan collega’s.” 
Ze voegt eraan toe dat Inovum 
nog vacatureruimte heeft voor 
HBOV ‘ers, verpleegkundigen, 
VIG ‘ ers en Helpende +. Die 
kun je terug vinden op www.
inovumwerkt.nl. “Het is echt 
prachtig werk, met veel vrij-
heid. We hebben leuke teams 
bij Inovum, die veel voor el-
kaar over hebben.”

Marianne Haaima
Marianne Haaima is al 10 
jaar als wijkverpleegkundige 
bij Buurtzorg Kortenhoef e.o. 
werkzaam. Haar werk is ge-
richt op warme, betrokken, 
persoonlijke en verpleegkundi-
ge zorg. Buurtzorg werkt met 
kleine zelfstandige teams die 
zo snel mogelijk inspelen op 
zorgvragen. Het team wordt 
ondersteund door de landelij-
ke organisatie Buurtzorg Ne-
derland. Dat gebruik maakt 
van moderne ICT-toepassing-
en waardoor de administra-
tieve kosten tot een minimum 
worden beperkt.
 
“Het fijne vind ik het thuis ko-
men bij klanten in hun eigen 

woonomgeving en het ver-
pleegtechnische handelen. 
Ook de palliatieve zorg vind ik 
mooi werk. Daar krijg ik ener-
gie van.”
Marianne werkt 18 uur per 
week met circa 35 à 40 klanten 
die ze verdeelt in drie routes, 
overdag 3 routes en één in de 
avond. De werkzaamheden 
van de wijkverpleegkundige 
variëren: onder andere het 
ondersteunen bij wassen en 
douchen, het aanreiken van 
de medicatie, infuustherapie, 
wondzorg en sondevoeding. 
Het werk van de Buurtzorger 
wordt steeds zwaarder. Mari-
anne noemt meerdere rede-
nen. Zoals de toename van de 

zorg rondom chronisch zieken 
die langer thuis wonen. Dat 
komt mede door het verdwij-
nen van de verzorgingshui-
zen. Ook lastig zijn de stren-
gere toelatingscriteria tot de 
Wet Langdurige Zorg. Verder 
worden, volgens haar, patiën-
ten (te) snel ontslagen uit het 
ziekenhuis. Wat weer leidt tot 
een toename van klanten voor 
de wijkverpleegkundige. On-
danks de werkdruk genieten 
Marianne en haar collega’s 
van Buurtzorg van het werk. 
Marianne: “De afwisseling 
maakt het fijn, plus het contact 
met de klanten in hun eigen 
woonomgeving.” De keerzijde 
is dat ze weleens ‘nee’ moeten 

verkopen. Door een gebrek 
aan oproepkrachten kunnen 

ze helaas wat minder flexibel 
zijn.

Sabine van Neunen
Wijkverpleegkundige Sabine 
van Neunen werkt al vijf jaar 
bij Amaris. Ze maakt ander-
half jaar deel uit van het Ama-
ris-wijkteam Wijdemeren. Dat 
bestaat uit ongeveer 10 mede-
werkers van verpleegkundigen 
en verzorgenden. Ze werken in 
Nederhorst den Berg, Korten-
hoef, ‘s- Graveland en Anke-
veen. “Iedere cliënt is anders 
en heeft andere verpleging en 
verzorging nodig. Het is echt 
een uitdaging om de cliënt
zelf de regie laten houden. 
We moeten niet alles van hen 
overnemen, maar samen met 
hen naar een manier zoeken 
om met hun beperking om te 
gaan.” Sabine heeft naast haar 

werk als wijkverpleegkundige 
ook een coördinerende taak.
 
Het gaat om de dagelijkse 
zorg. Daarnaast heeft het wijk-
team veel contact met andere 
zorgverleners als ziekenhuis 
en huisartsen. De wijkver-
pleegkundige bepaalt samen 
met de cliënt welke zorg ver-
leend dient te worden. In totaal 
bedient het wijkteam 80 cliën-
ten in dit gebied.
 
Sabine: “De zorg in de wijk is 
niet fysiek zwaar. Mensen in 
de wijk wonen zelfstandig en 
kunnen vaak nog veel zelf. 
Wel is de zorg misschien druk-
ker, vanwege een personeels-

tekort, maar daar hebben we 
in ons team niet vaak mee te 
maken. We helpen elkaar tij-
dens ziekte of vakantie.” Ze 
wijst erop dat binnen Amaris 
veel aandacht is voor het ver-
lichten van de administratieve 
last van het werk.
 
“Werken in de wijk betekent 
improviseren en creatief zijn. 
Ons werk is elke dag anders. 
We genieten van ons werk 
en het contact met cliënten.” 
Volgens Sabine is het werk 
niet lastig, omdat het altijd erg 
gewaardeerd wordt door cliën-
ten.
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Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken

HSB B.V. Rijksstraatweg 3    3631 AA Nieuwersluis   Tel: 0294 - 23 13 96   www.hsbbv.nl   Email: info@hsbbv.nl 

HSB voor al uw plannen en ideeën: 
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer   van zand, grind, grond  en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen

Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken, 
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.

Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve  oplossing te vinden die 
zowel prijstechnisch uitstekend  als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.  

Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois 
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook fi nancieel 
beheersbaar blijft.

Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op 
met Harry Spruijt    tel.: 0294-23 13 96          email: info@hsbbv.nl 

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN

U W  V I S S P E C I A L I S T
H I LV I S D I N S D A G  2 4  E N  3 1  D E C E M B E R  

S TA A N  W I J  VA N  9 : 0 0  T O T  1 5 : 0 0  U U R  
I N  K O R T E N H O E F,  C U R T E V E N N E W E G  

( B I J  J U M B O )  

AKTIE! 

€25,00 
500 GRAM

H O L L A N D S E  
G A R N A L E N

AKTIE! 

€50,00 
4-6 personen

V I S S C H O T E L  
H I LV I S

W I J  H E B B E N  E E N  
U I T G E B R E I D E  F O L D E R  

L I G G E N  I N  D E  
V I S K R A A M .   

U  V I N D T  O N S  I E D E R E  
D I N S D A G  E N  V R I J D A G  

A A N  D E  
C U R T E V E N N E W E G  I N  

K O R T E N H O E F.   

WIJ WENSEN U GEZELLIGE EN GEZEGENDE KERSTDAGEN EN EEN GEZOND 2020!
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Nederhorst redt het niet
Na een lange serie zonder 
overwinning was er bij Neder-
horst alles aan gelegen om in 
de Wijdemeerse derby tegen 
‘s- Graveland voor een omme-
keer te zorgen.
Helaas voor de Bergse forma-
tie is dit niet gelukt. Het werd 
uiteindelijk 1-4 voor de bezoe-
kers in een niet hoogstaand 
duel. Zie pagina 5.
 
Nederhorst -2 ging met 0-1 
onnodig onderuit tegen 
WVHEDW. Een gelijkspel had 
de verhouding beter weerge-
geven. Nederhorst -3 wist niet 
te winnen in Bussum. BFC- 2 
was net aan de gelukkige en 
won met 2-1. Nederhorst- 4 
had een hele kluif aan het om 

de bovenste plekken strijden-
de Baarn 2.
Vrouwen 18+ versloegen 
op vrijdagavond VVU Adra-
hanspor met 4-0 en deden 
op zondag mee met Super 
Sunday. Muiderberg was de 
tegenstander die met een 4-1 
nederlaag naar huis mocht.
 
Najaarskampioenen
Bij de jeugd zijn een paar 
teams kampioen geworden in 
de najaarscompetitie. Zowel 
de JO11-1 als JO12-1 werden 
ongeslagen kampioen. Een 
uitstekende prestatie van de 
beide teams. JO15-1 kunnen 
dit ook nog bereiken door de 
inhaalwedstrijd tegen NVC 
winnend af te sluiten. Als dit 

lukt worden ze op doelgemid-
delde kampioen.
JO17-2 verspeelde een kans 
op het kampioenschap door 
met 3-3 gelijk te spelen tegen 
De Vecht JO17-1. De JO17-1 
blijven het goed doen maar 
moeten Nieuwland voor zich 
dulden. Nu werd er met 2-5 ge-
wonnen bij Geinburgia JO17-
1. De meidenteams deden 
het goed dit weekeinde. Zo 
versloegen de MO19-1 Zuid-
vogels MO19-1 in Huizen met 
maar liefst 1-10. De MO15-1 
verloren nipt met 0-2 van VOP 
maar de dit seizoen gestarte 
MO11-1 versloegen knap Bui-
tenveldert MO11-3 met 0-3. 
Voor meer nieuws www.vvne-
derhorst.org of facebook.

   

S.V. ‘s-Graveland nieuws
Het eerste elftal heeft de derby 
tegen VV. Nederhorst gewon-
nen. Zie voor een verslag onze 
site en elders in dit Weekblad.
Het 2e beleefde een zware 
zondag en verloor ruim met 
7-1 bij Saestum. Het 4e won 
na een 0-3 met 4-3 van SDO. 
Een mooie prestatie leverde 
ook 35+2 dat met 6-3 won van 
PVC.
 
ZAT2 zette de afgelopen twee 
maanden een prima reeks met 
slechts een nederlaag in ze-
ven wedstrijden. Met een 1-3 
overwinning op ‘t Gooi 5 gaat 
het met een lekker gevoel de 
winterstop in.
 

Na twee toppers speelde VR1 
tegen een lager op de rang-
lijst staande tegenstander. ST 
Kockengen/Kamerik werd met 
5-0 verslagen. Aanstaande za-
terdag bekert VR1 thuis tegen 
DHSC.
 
Na twee voetballoze weekein-
den kwam VR2 weer in actie 
en het won van hekkensluiter 
NITA met 0-2.
 
MO13-1 hield Zuidvogels tot 
de rust op 0-0. In de tweede 
helft waren er kansen over 
en weer. Zuidvogels benutte 
er twee van en won met 2-0. 
MO13-2 speelde een leuke en 
goede wedstrijd tegen SCH’44 

en verloor maar net met 3-4. 
JO13-1 speelde ook sterk en 
won knap met 2-1 van SDO. 
Dat lukte JO13-2 net niet en 
verloor met 1-2 van Laren ‘99.
 
Nog een speelronde en dat zit 
het competitie- en bekervoet-
bal er op dit kalenderjaar. Er is 
nog wel een wedstrijd van O23 
op dinsdag 17 december en 
het zaalvoetbal in de kerstva-
kantie voor alle teams.
 
Op tweede kerstdag organi-
seren we de traditionele kerst-
loop, het sportieve tussen-
doortje tijdens de kerstdagen. 
Inschrijven op de dag zelf van-
af 9.30 uur, start om 10.30 uur.

   

Gemakkelijke middag ASV
Na de complimenten van vo-
rige week met als resultaat 
0 punten was het vandaag 
zaak om de 3 punten thuis te 
houden, VIOD uit Tienhoven 
kwam op bezoek.
 
Om 14.30 uur werd er afge-
trapt op een prima grasmat, 
VIOD had in de openingsfase 
wat meer de bal zonder echt 
gevaarlijk te worden, ASV had 
wat mogelijkheden. Een schot 
van Van der Greft ging over en 
Logali miste met zijn chocola-
debeen. Toch kwamen de An-
keveners op een verdiende 1-0 
voorsprong, Antonius benut-
te de strafschop na een zeer 

fraaie aanval via de rechterzij-
kant die met de hand beroerd 
werd. ASV zette door en had 
de wedstrijd in deze fase kun-
nen beslissen, VIOD beperkte 
zich tot het hanteren van de 
lange bal. Na een schandali-
ge overtreding op Schouten, 
slechts geel, besloot een VI-
OD-speler de bal te gooien 
op de op de grond liggende 
Schouten: rood. ASV op voor-
sprong en met een man meer. 
Logali sloeg 3 minuten voor 
rust toe en zette de thuisploeg 
op een comfortabele 2-0 voor-
sprong. Trainer Van Laar zette 
de boel op scherp tijdens de 
thee, benadrukte het baltempo 

omhoog te gooien en goed via 
de zijkanten te spelen. Dit was 
niet tegen dovemansoren ge-
zegd, Antonius, niet te stoppen 
vandaag, zette na 15 minuten 
de thuisploeg op een verdien-
de 3-0. In deze fase hadden 
er zeker meer doelpunten 
kunnen vallen, het bleef er bij 
één. Logali bediende Antonius 
op zijn wenken en rondde be-
kwaam af, 4-0. ASV kan drie 
punten bijschrijven en mag 
zich volgende week meten te-
gen SVM, de nummer 2 van 
de ranglijst. Dank aan Morris 
Broeke, Koen Schouten en 
Fabian Blokker die vanuit het 
2e elftal meededen.

‘The best wine is the one you drink with friends.’

Intens verdrietig geven wij u kennis 
van het overlijden van

Tom Balder
* Bussum, 1 april 1933 † Naarden, 2 december 2019

Els

Erwin en Hetty
Thomas

Martin en Alice
Max, Iris

Robin

Wij hebben in besloten familiekring 
afscheid genomen van Tom.

Bloemen zijn voor even. Een gift is voor het leven.
Een donatie aan ‘KWF Kankerbestrijding’ 

stellen wij zeer op prijs. Dit kan door een gift 
over te maken op bankrekeningnummer
NL92INGB0000012817 o.v.v. Tom Balder.

In Memoriam Uitvaarten, t.a.v. familie Balder
p/a Blomstraat 5a, 1382 AJ  Weesp

FAMILIEBERICHTEN

Lindelaan 8 te Loosdrecht  
ariedekloetuitvaartverzorging.nl 24 uur per dag bereikbaar

06 1035 8100

Zorgzaam 
    & Betrokken

Geef 
mij 
Geef 

ij 
Geef 

tijd.
ij 

tijd.
ij Geef voor nieuwe 

doorbraken in 
kankeronderzoek.
Ga naar 
kwf.nl/doneer
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Nederhorst on Ice draait op volle toeren
Vrijdagavond = spelletjesavond
NEDERHORST DEN BERG-
Vrijdagavond is dé avond 
van de spelletjes bij Neder-
horst on Ice. 

Vrijdag 13 december vanaf
17.00 uur de kinderbingo, hier-
na om 19.00 uur de Bergse 
Winterspelen op het ijs. Prik-
sleeën, Jeu de Puck en nog 
meer ‘spelletjes’ worden er 
bedacht zodat in competitie-
verband uiteindelijk zes weken 
wordt gestreden om de titel 
(voor 1 jaar!) Bergse Winter-
spelen kampioen te winnen. 
Om 20.00 uur is iedereen 
welkom die het leuk vindt om 
spelletjes te spelen. Gewoon 
gezellig met z’n allen aan tafel; 
kezen, scrabble of klaverjas-
sen. Dit jaar hebben we twee 
keer t.w. 6 en 20 december 
een avond ijshockey voor de 
16+ ers. Vanaf 21.00 uur kan 

iedereen die graag wil ijshoc-
keyen meedoen met een klei-
ne ijshockeycompetitie. Deze 
avond is de baan dus vanaf 
21.00 uur alleen voor de ijs-
hockeyliefhebbers.

Curling 
Aangezien de buitentem-
peratuur z’n 9 graden la-
ger was dan vorige week 

was de baan een stuk gladder 
woensdagavond 4 december. 
Alle teams zijn inmiddels van 
de nul af. Het Bergse brand-
weerkorps (de Vuurvreters) 
staan samen met de Horster-
meerpolder Boys aan kop met 
14 punten. De Pirates of The 
Black Curl zitten hier met 13 
punten vlak achter. Hekken-
sluiter is momenteel IceKoud-

HetLekkerst maar er zijn nog 
4 spannende en vooral gezel-
lige speelavonden te spelen. 
Deze week wordt er gewoon 
weer op donderdag gespeeld 
(12-12) en u bent van harte 
welkom om de teams aan te 
moedigen.

Koffieuurtje voor de ouderen
Het is een behoorlijk succes 
het koffieuurtje voor de 70+. 
Natuurlijk is er geen specifieke 
leeftijdsgrens voor dit uurtje. 
Lijkt het je leuk om een beetje 
aanspraak te hebben, gewoon 
gezellig een bakkie te gaan 
doen, beetje gezelligheid of 
gewoon eens kijken hoe dat 
Nederhorst on Ice er nu ei-
genlijk uit ziet, dan bent u van 
harte welkom zaterdagmorgen 
vanaf 10.30 uur. Natuurlijk 
bent u ook op andere tijden 
van harte welkom, er is geen 
entree bij de Bergstube.

Ouderendiner
18  december vindt het zeer 
succesvolle ouderendiner 

weer plaats in samenwer-
king met groep 8 van de 
Jozefschool. Dit kerstdiner
is voor ouderen met een zorg-
indicatie. Vanaf 16.00 uur 
ontvangen we de ouderen in 
de Bergstube, we zijn echter 
de hele middag bezig met de 
voorbereidingen, waardoor er 
wellicht voor de andere gas-
ten iets overlast kan zijn.

Openingstijden 
vrij-schaatsen
wo. 11-12  13.00-21.00 uur
do.  12-12  14.30-17.00 uur
vrij.  13-12  14.30-23.00 uur
za.  14-12  10.00-23.00 uur
zo.  15-12  12.00-19.00 uur
ma.  16-12  14.30-21.00 uur
di.  17-12  14.30-18.00 uur
wo.  18-12  13.00-21.00 uur
do.  19-12  14.30-17.00 uur
vrij.  20-12  14.30-23.00 uur

za. 14 december

Koffi e uurtje voor de ouderen  10.30 uur
Disco-on-Ice: DJ Klaaz 19.00 uur
Muziekbingo 20.00 uur

vr. 13 december  
Kinderbingo  17.00 uur
Bergse winterspelen  19.00 uur
Spelletjesavond  20.00 uur

16+ ers. Vanaf 21.00 uur kan hockeyliefhebbers.

Aangezien de buitentem-
peratuur z’n 9 graden la-
ger was dan vorige week 

staan samen met de Horster-
meerpolder Boys aan kop met 
14 punten. De Pirates of The 
Black Curl zitten hier met 13 
punten vlak achter. Hekken-
sluiter is momenteel IceKoud-

hockeyliefhebbers.

Curling 
Aangezien de buitentem-
peratuur z’n 9 graden la-
ger was dan vorige week 

Elke zondag familiedag!

zo. 15 december
Jean’s sax band
vanaf 15.00 uur

do. 12 december
Curling 19.00 uur

Bergse winterspelen 
Spelletjesavond 

zo. 15 december
Schaatslessen 
10.00-12.00 uur

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

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

14 december

Koffi e uurtje voor de ouderen  10.30

ma. 16 december  
Kunstschaats clinic 
19.00 uur

IJsclub Nederhorst den Berg 
www.nederhorstonice.nl

16 december  
Kunstschaats clinic 

IJsclub Nederhorst den Berg 

Kunstschaats clinic 
19.00

seizoen
2019/2020

Kinderbingo: 13 december
Disco-on Ice: speciale gast DJ 
14 december: DJ Klaaz
Muziekbingo: 14 december
Jean’s sax band: 15 december

1898_NO_WeekbladWijdemeren_wk5-def.indd   1 09-12-19   09:02
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Muzikaal kerstfeest in Ankeveen
Klassiek met eigentijdse twist!
ANKEVEEN  
In deze donkere dagen 
aan het eind van het jaar 
is het heerlijk om je hele-
maal onder te dompelen 
in de gezellige kerstsfeer. 
En wat is er dan mooier 
dan het bijwonen van een 
prachtig kerstconcert met 
een fantastisch orkest, 
een enorm koor en een ge-
weldige meestergitarist? 
Dat kan op zondagmiddag 
22 december in de sfeer-
volle Martinuskerk in An-
keveen.
 
Het met een aantal ‘friends’ 
uitgebreide blaasorkest van 
Muziekvereniging de Vriend-
schapskring onder leiding van 
dirigent Ronald de Haan, pre-
senteert een muzikale mid-
dag om nooit te vergeten. Met 
naast het orkest optredens 
van klassiek meestergita-
rist Tatakh Huismans en een 
maar liefst zestig man/vrouw 
sterk Kerstprojectkoor.

Kerst op zijn best!
Voor en na de pauze (met 
glühwein) staan er oorstre-
lende bekende en onbeken-
de muzikale arrangemen-
ten op het programma die u 
stuk voor stuk in de perfecte 
kerststemming brengen. We 
gaan daarbij zelfs een paar 
honderd jaar terug, met een 
door het koor gezongen Iers 
kerstlied uit de 14e eeuw! 
Ook staan er Scandinavische 
en Franse kerstliederen op de 
muziekstandaard en brengen 
koor en orkest zowel solo als 
gezamenlijk bekende swin-
gende en klassieke ‘Christ-
mas songs’ die natuurlijk op 
geen enkel kerstmatinee mo-
gen ontbreken.
 
Een primeur is het optreden 
van meestergitarist Tatakh 
Huismans die zowel samen-
speelt met koor en orkest, 
maar ook een drietal korte 
duetten uitvoert, geschreven 
voor gitaar en alt saxofoon.

Met dit afwisselende pro-
gramma wordt dit een ‘kerst 
op zijn best!’ Aanvang con-
cert: 15.00 uur. Deur open om 

14.30 uur. Toegangskaarten à 
€ 10,- (incl. pauzedrankje) zijn 
aan de deur verkrijgbaar en 
kunt u vooraf reserveren via 

info@vriendschapskring.nl of 
telefoonnummer:
06-42 40 62 63.

Warm winterconcert Amicitia
Toegankelijke muziek met een 
verhaal
Door: Herman Stuijver
 
KORTENHOEF  
Op een niet-winterse de-
cemberavond gaf fanfare 
Amicitia afgelopen zater-
dagavond een concert in 
de Antoniuskerk dat door 
een kleine 100 bezoekers 
met enthousiasme werd 
ontvangen.
 
Vooraf had dirigent Henrie 
Pastoor al aangegeven te kie-
zen voor toegankelijke muziek 
met een verhaal. In ruim een 
uur passeerden heerlijke me-
lodieën de revue die door de 
muzikale leidsman werden 
voorzien van achtergrondin-
formatie. Bohemian Rhapso-
dy is een oude bekende die 
al decennia door het publiek 
steevast op nr. 1 wordt gezet 
in de top 2000. Deze geva-
rieerde mini-opera blijft het 
gehoor boeien. De blazers 

en het slagwerk speelden de 
compositie van Philip Stark 
zoals het hoort, soms groots 
en massaal, dan weer heel 
klein met minuscule toontjes. 
“Hé, waar ken ik dat van?”, 
zei de dirigent. Daarmee ver-
wijzend naar de formule Ami-
citia & Talent waarop Esther 
Luijer ook excelleerde op haar 
dwarsfluit. De Aria and Dance 
klonk zuiver. Op de verjaardag 
van Amalia kon natuurlijk de 
Maximamars niet ontbreken. 
Het glinsterende koper speel-
de ook een paar Latino-ele-
menten die thuishoren bij de 
Argentijnse. Het koper was 
trouwens zichtbaar, maar niet 
bijzonder goed. Door de fel-
le lampjes op de lessenaars 
werd het podium op het altaar 
van de fraaie neogotische kerk 
een baaierd van licht. Het oog 
wil ook wat.
 
 

‘ZOLANG DE MUZIEK 
NOG KLINKT, HOU-
DEN WE DE WERELD 
BUITEN’
 
Bij The Witch and the Saint 
kon je je fantasie de vrije loop 
laten. Na het onheilspellende 
klokgelui werd je meegevoerd 

in het trieste lot van de tweeling 
Sybilla en Helena die uit elkaar 
groeiden, heks en heilige. Het 
was duidelijk dat dit stuk van 
ruim 10 minuten het uiterste 
vergde van de muzikanten. 
Een uitdaging die ze goed 
oppakten. De Tribute to Amy 
Winehouse geven de liefde 

en het verdriet prachtig weer. 
‘Zolang de muziek nog klinkt, 
houden we de wereld buiten’, 
zingt Van Dik Hout. Een erva-
ring die je ook op deze mooie 
avond gewaar werd.
 
 
 

 Foto: Het blaasorkest van de Vriendschapskring met het Kerstprojectkoor St. Martinus uit Hoogland.

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

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

   

Knutselmiddag in Ankeveen

ANKEVEEN  
De kinderen van ‘Diana’s 
knutselclub’ in Ankeveen 
hebben al lichtpotjes ge-
maakt voor Sint Maarten, 
T-shirts versierd en yoga- 
en zelfverdedigingles ge-
had.
 
Vorige week maandag zon-
gen ze, terwijl ze zelf allerlei 
percussie instrumentjes be-
speelden, sinterklaasliedjes 

onder ritmische begeleiding 
van Richard Wanders, big-
band drummer bij de Vriend-
schapskring. Diana Metz deed 
als kind mee aan knutselmid-
dagen en kwam met het idee 
deze ook in Ankeveen te orga-
niseren. “We gaan nog kerst-
bomen van vilt versieren en 
een keer een ‘dromenvanger’ 
maken.” Meedoen? Mail naar: 
hamersdiana@gmail.com

   

Kerk in kerstsfeer
NEDERHORST DEN BERG 
De OLV Hemelvaartkerk 
in Nederhorst den Berg 
is helemaal in kerstsfeer. 
Loop gerust even binnen 
om te luisteren, tot rust te 
komen, te genieten of om 
een kaarsje aan te steken. 
Achterin de kerk staat een 
kerstkraam waar leuke 
kerstspulletjes en kerst-

stukken verkocht worden.
 
De kerk is open in het week-
end van 14 en 15 december 
en 21 en 22 december. De 
openingstijden zijn op zater-
dag van 11.00 uur tot 16.00 
uur en op zondag van 11.00 
uur tot 14.00 uur. Wij verwel-
komen u graag met een glas 
glühwein of chocolademelk.

Het Kerstdiner!

ANKEVEEN  
Lekker eten met de Kerst-
dagen is tegenwoordig 
meer regel dan uitzonde-
ring. Iedereen vult dat op 
zijn eigen manier in, maar 
steeds vaker gaan men 
of uit eten of maakt men 
gebruik van een ‘afhaal’ 
menu. Zo ook bij Restau-
rant Lekr te Ankeveen.
 
We spreken met Stijn Kren-
ning, eigenaar-kok van Res-
taurant Lekr. “We merken de 
laatste jaren een opgaande 
lijn in de vraag naar afhaal-
menu’s tijdens de feestdagen 
alsmede ons Kerstdiner in het 
Restaurant.” Hoe werkt dat nu, 
zo’n afhaalmenu? We leggen 
deze vraag neer bij Stijn en 
zijn chef-kok Bart. “Wat tien 

jaar geleden vanuit onze wijn-
winkel in Kortenhoef als klein-
schalig gebeurde, is tegen-
woordig een hele logistieke 
organisatie. Niet alleen vanuit 
de kooktechnische kant, maar 
ook vanuit de leveranciers. We 
zijn inmiddels gegroeid naar 
meer dan 150 menu’s, welke 
allemaal op dezelfde dag af-
gehaald worden” aldus Stijn. 
Bart vult aan: “zelfs voor onze 
leveranciers zijn dat, inclusief 
de aantallen van het Restau-
rant zelf, enorme aantallen. 
We serveren hert en dit is een 
gewild product met de feest-
dagen. Dit vlees reserveren 
we dan ook al begin decem-
ber, om er zeker van te zijn 
voldoende te hebben.” Om op 
de vraag terug te komen, men 
krijgt een doos met daarin het 

gehele menu mee naar huis. 
Alles is verpakt en heeft een 
eigen kleur. Deze kleur hoort 
bij de omschrijving van het 
gerecht. Als men precies doet 
wat er staat, kan er bijna niets 
fout gaan. Uiteraard blijven er 
de variabelen van de eigen 
keuken, maar dat is makkelijk 
op te lossen.
 
Ook op de vraag qua allergie-
en of andere voorkeuren, blijkt 
Lekr voorbereid. “Dit is geen 
enkele probleem” volgens 
Bart “en ook een ander hoofd-
gerecht als ossenhaas wordt 
aangeboden.”
U hoort het, geen zin om zelf 
aan de slag te gaan, maar wel 
lekr willen eten met de Kerst?
Restaurant Lekr staat voor u 
klaar. www.restaurantlekr.nl

   

Klaverjassen
REGIO   
De nieuw opgerichte kla-
verjasclub LOEVRE (Loos-
drecht-Loenen en Vreel-
and) heeft op 1 december 
een zondagmiddag toer-
nooi georganiseerd in het 
Web in Loenen. De organi-
satie is goed gelukt, er wa-
ren 68 inschrijvingen. Er 
zijn 3 rondes geklaverjast.

De sfeer was goed en heel 
gezellig. De koffie en thee met 
koude en warme hapjes waren 
inbegrepen. Er waren kaart-
prijzen te winnen en een lote-
rij. De prijzen zijn uitgedeeld 
door de Pieten van de Sint. 
Dank aan de vele sponsors en 
winkeliers voor hun mooie ca-
deaus. De klaverjasclub LOE-
VRE spelen op dinsdagavond 

van 20.00 tot 22.30 uur, van 
september t/m mei. In het cul-
tureel centrum het Web, Spin-
nerie 15 Loenen a/d Vecht.
 
Nieuwe leden en oproepba-
re spelers zijn welkom. In-
lichtingen bij Joke de Jong 
0615310846 en/of Freddy Ver-
voort 0612830511.

   

Wintermarkt Landgoed de Rading
REGIO   
Natuurlijk wordt het kou-
der en natuurlijk komt er 
niet veel verse groente 
meer uit de tuin. Maar dat 
neemt niet weg dat er nog 
heel wat te beleven valt 
op zaterdag 14 december 
2019!

Van 10:00 tot 16:00 uur staan 
we voor je klaar om alles te 
vertellen over onszelf, onze 
leveranciers en de projecten 
waar we in 2020 weer mee 
gaan samenwerken. Dat zijn 
partners uit de regio die alle-
maal met een ‘duurzaam’ hart 
naar onze leefomgeving kijken 

en een bijdrage leveren aan 
beter geproduceerd voedsel, 
gezondere producten en aan-
dacht voor mens en dier.
 
Landgoed de Rading, Rading 
1b in Hilversum (vanaf ge-
meentehuis Wijdemeren rich-
ting vliegveld, na 200 m. links).

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

Open: elke vrijdag en op afspraak

www.galeriewijdemeren.nl



Woensdag 11 december 2019
15UITAGENDA

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | In samenwerking met
DE NIEUWSSTER

KERSTWEEK BIJ KUNST-
KAMER WIJDEMEREN
- HET GEZELLIGSTE 
EVENT VAN HET JAAR!
15 december
KERSTMARKT op 2 locaties! Aan de 
Angstelkade in Nieuwersluis in onze 
brocante-outlet bent u welkom op za-
terdag 14 december tussen 10-15 uur. 
Op vrijdag 13 december wordt u warm 
onthaald in onze galerie te Breukele-
veen. U vindt op beide locaties unieke 
kerstcadeaus, kerstdecoraties en heel 
veel inspiratie. Op zondag sluiten wij de 
kerstweek af met een gezellige KERST-
FAIR in Galerie Wijdemeren. Omlijst 
met glühwein, chocolademelk, warme 
haardvuren en veel gezelligheid kunt 
u rondneuzen tussen onze uitgebreide 
collectie kunstwerken en vele andere 
hebbedingetjes. Komt u ook? Wij heb-
ben er zin in! Meer info: www.galerie-
wijdemeren.nl of www.stockenco.com 

OERRR WINTERS STRUINEN EN BROODJES BAKKEN MET DE 
BOSWACHTER
15 en 22 december
Wandel zondag 15 of 22 december mee 
met de boswachter over de winterse 
buitenplaatsen van ‘s-Graveland. Deze 
gezinswandeling is speciaal voor gezin-
nen met kinderen vanaf 4 jaar en duurt 
anderhalf uur. Ga samen met de bos-
wachter op ontdekkingsreis door de ’s-
Gravelandse Buitenplaatsen Boekesteyn 
en Schaep en Burgh. Neem je camera 
mee om onderweg foto’s te maken.
In de winter is het koud en is er min-
der voedsel te vinden voor de dieren. 
Hoe komen ze aan voldoende voed-
sel? Hoe houden zij hun huisje lekker 
warm? De boswachter weet antwoord 
op al je vragen. Zorg dat je een tasje bij 
je hebt voor bijzondere vondsten. In het 
bezoekerscentrum krijgen de vondsten 
een plek in de interactieve natuurwand.
Na afloop bak je een broodje boven een knapperend vuur. Voor meer 
informatie www.natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek

KERK IN KERSTSFEER - NEDERHORST DEN BERG
14/15 december en 21/22 december
De OLV Hemelvaartkerk in Nederhorst den Berg is helemaal in kerstsfeer. Loop gerust even bin-
nen om te luisteren, tot rust te komen, te genieten of om een kaarsje aan te steken. Achterin de 
kerk staat een kerstkraam waar leuke kerstspulletjes en kerststukken verkocht worden. De ope-
ningstijden zijn op zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur en op zondag van 11.00 uur tot 14.00 uur. 
Wij verwelkomen u graag met een glas glühwein of chocolademelk.

KERSTSAMENZANG - NEDERHORST DEN BERG
15 december
Traditionele kerstsamenzang gehouden in de R.K. O.L.V.  Hemelvaartkerk aan de Dammerweg 
in Nederhorst den Berg. Medewerking wordt verleend door de Willibrordcantorij van de Pro-
testantse gemeente onder leiding van dirigent Peter den Ouden. Organist Bas Groenewoud, 
de organist van de St. Jansbasiliek in Laren en de Willibrordkerk in Utrecht zal de samenzang 
begeleiden. En ook trompettist Rembrandt Zegers zal zijn kunsten laten horen.
Natuurlijk is er ruim gelegenheid voor samenzang van bekende kerstliederen, zoals dat hoort bij 
een Kerstsamenzang. Het belooft weer een mooie avond te worden en wij nodigen u van harte 
uit om op 15 december a.s. te komen meezingen en luisteren. We beginnen om 19.30 uur.  De 
kerk is open vanaf 19.00 uur. De toegang is vrij; bij de uitgang van de kerk zal een collecte worden 
gehouden ter bestrijding van de onkosten.
Komt allen tezamen!

13 december
ZinCafé met live-muziek
Het ZinCafé op vrijdagavond 
13 december gaat over win-
terse stilte. Om niet te veel 
met bibbers thuis te komen, 
gaan we genieten van warme 
livemuziek door Fieke Neijsen, 
met onder andere accordeon. 
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 Graan-
korrel, Zuidereinde 15 in ‘s-
Graveland. Meer info www.
pioniersgroep-wijdemeren.nl

21 december
Kerstsamenzang
Sijpekerk 21 december 20 u. 
Blazers Ensemble Wijdeme-
ren. Muzikale leiding Gert Jan 
van den Dolder Organist Bart 
van Loenen Komt U Allen Zin-
gen In De Kerstwinternacht? 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 171, 
1231 KS Loosdrecht

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

24 december
Kerstnachtdienst met All 
Directions in de kerk van 
Ankeveen
In de Katholieke kerk van 
Ankeveen zal op kerstavond 
om 21.30 uur een kerstnacht-
dienst zijn met het Ankeveen-
se koor All Directions.

16 december
Avondgebed Stalpaert-
kerk
Behoefte aan even stilte en 
toeleven naar naar Kerst? Op 
maandagavond 16 decem-
ber om 19.30 wordt er in de 
Stalpaertkerk, Noordereinde 
14,  een avondgebed geor-
ganiseerd. Stilte, luisteren, 
zingen. Van harte welkom! 
In fo:dominee@her vorm -
degemeentesgraveland.nl

14 december
De Spotjes in de IJshal 
– Nederhorst den Berg
Dit jaar gaan de kinderen op 
14 december een KERST-
BOOM TIMMEREN en die 
vervolgens te versieren met 
allerlei zelf gemaakte kerst-
ballen, sterren, pieken en slin-
gers. Het Spotjesteam heeft 
wat versiering achter de hand 
en zorgt dat iedere boom met 
lichtjes de deur uit gaat. Heb 
je ook zin om zelf een mooie 
kerstboom te maken? Kom 
dan 14 december naar de 
Bergstube in de ijshal en neem 
je vriendje of vriendinnetje 
mee. Deels worden de Spot-
jes in december gesponsord, 
waarvoor onze hartelijke dank 
aan de Spotfabriek en de IJs-
club. Ook u mag ons steunen 
in de vorm van een vrijwillige 
bijdrage in het spaarvarken. 
Alvast heel erg bedankt.
We starten dit keer om 10.00 
uur en werken tot 12.00 uur. 
Na 12.00 uur kun je, met 
toestemming en onder ver-
antwoording van je ouders, 
schaatsen. Tot ziens in de ijs-
hal.

14 december
Mini winterfair - Albert 
Heijn Kortenhoef
Kom zaterdag 14 december 
tussen 10:00 uur en 16:00 
uur naar Albert Heijn in Kor-
tenhoef en proef de sfeer 
van Kerstmis. Geniet van een 
heerlijke, winterse barbecue 
onder het genot van een be-
ker warme chocolademelk of 
een lekker glaasje glühwein. 
Voor de jonge kerstfanaten 
is er een mogelijkheid om de 
Kerstman te ontmoeten en 
met hem op de foto te gaan. 
Mis het niet en kom helemaal 
in de kerststemming. Gewoon 
bij Albert Heijn Kortenhoef. 

14 en 21 december
Open atelier-Ankeveen
Emma van der Meulen zet de 
deur van haar pottenbakkerij 
open.Keramiek met prachtige 
eigen glazuren. Van harte wel-
kom tussen 11.00 en 17.00 uur.
Herenweg 50 Ankeveen.

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
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