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DORPENBELEID  OP 
DE RAILS

RUSTIGE  
JAARWISSELING

SMELTFEEST NESCIO-LEZING UITAGENDA

Nieuwjaar bij 
voetbalclubs
Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
Bij de Wijdemeerse voet-
balclubs werd het Nieuw-
jaar op verschillende ma-
nieren ingeluid. Natuurlijk 
werd er bij alle clubs ge-
voetbald, een wedstrijd of 
een mixtoernooi vooraf-
gaand aan de receptie.
 
Bij ASV ‘65 was er ook een ‘lol- 
wedstrijd tussen het 2e elftal 
en een gezelschap veteranen. 
Er was een receptie van zowel 
de voetbal-, handbal- als pe-
tanque-afdeling. Voetbalvoor-
zitter Dick Blom keek terug 
en vooruit. Na het 0- punten-
seizoen 2018-2019 draait het 
eerste elftal nu goed mee in de 
4e klasse. Dat heeft te maken 
met de komst van veel spelers 
van buiten Ankeveen. En de in-
zet van trainers/ leiders Stefan 
van Laar, Herman Blokker en 
Jeroen van Voorst. Deze week 
was er een gesprek met de 
eerste elftalspelers, want de 

discipline moet beter worden, 
zei Blom. Hij zag met de twee 
jeugdteams een goede basis 
voor de toekomst. Norber-
tus Meisner werd als onder-
houdsvrijwilliger uitgeroepen 
tot ‘Man van het Jaar’, terwijl 
spelers Patrick van Voorst en 
Puck Loggen werden geëerd 
als Leden van Verdienste. De 
receptie werd verluchtigd door 
de vrouwen van de handbalaf-
deling. Roos en Peggy hadden 
een gevarieerde PubQuiz ge-
maakt, met 32 pittige vragen.
 
SV ‘s-Graveland
Voorzitter Marc Degekamp 
sprak de wens uit dat de ver-
eniging voor velen ook in 2020 
een rol blijft spelen en ook 
dit jaar kleur zal geven. Maar 
ook dat S.V. ‘s-Graveland de 
vereniging blijft voor mannen/
vrouwen, jongens/meisjes, 
(groot)ouders, sponsors en 
vrijwilligers om de voetbalsport 
actief of passief te beleven. Hij 
hoopte op een 2e kunstgras-
veld. Ook keek hij vooruit naar 

het eeuwfeest van de blauw-
witten in 2021.
 
Er werden drie nieuwe jubila-
rissen verwelkomd: Tom van 
Rijn, Richard Bierens en Ro-
bert Voges ontvingen, voor 
hun 25-jarige lidmaatschap, 
de jubileumspeld. Het dubbe-
le aantal verenigingsjaren be-
reikten Eric Janmaat en Bert 
de Kloet. Tot verdienstelijkste 
lid van het afgelopen jaar werd 
Kees Langerak uitgeroepen. 
Hij werd omschreven als voet-
balromanticus, die wekelijks 
de lijnen ‘kalkt’, wedstrijden 
fluit, diverse trainersfuncties 
bekleedde en thans assis-
tent-trainer bij de selectie is.
 
VV Nederhorst
Voorzitter Gerhard Otten me-
moreerde dat Nederhorst vo-

rig seizoen met een tikkeltje 
geluk na één wedstrijd na-
competitie zich in de 3e klasse 
kon handhaven, nu staat het 
eerste elftal onderaan met 4 
punten. Het bestuur vertrouwt 
erop dat de jonge ploeg, die 
veel inzet toont en goed traint, 
in de 2e seizoenshelft meer 
punten gaat pakken. Blij was 
Otten met vijf jonge leden die 
zich hebben aangemeld voor 
de commissie Voetbalzaken. 
Hij wees op een wisselwerking 
met vrijwilligers waarbij je je 
kunt afvragen ‘wat kun je voor 
elkaar betekenen’. Hoewel de 
meerderheid van de spelers 
graag op zaterdag wil spelen, 
moeten er aan voorwaarden 
qua velden en organisatie wor-
den voldaan. In een buitenge-
wone ledenvergadering zal 
het besluit nog dit jaar vallen. 

Naast de huldiging een viertal 
jubilarissen werd de sponsor-
commissie uitgeroepen als 
‘Vrijwilligers van het Jaar’, dat 
zijn Diana Šabanovic, Patrick 
van der Helm en Mark de Hiep.

 Foto: Diana Šabanovic en Patrick van der Helm, sponsorcommissie VVN

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

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

Spreekuur
Administratie voor Elkaar

Wijdemeren
Elke vrijdag gratis inloop van 9.30 -11.00: Lindelaan 98

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

Privacy is gewaarborgd.

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

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.

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

RK WIJDEMEREN

 OLV Hemelvaart
 Za. 11 januari:  19.00 uur:
 J. Dresmé.

 H. Antonius
 Zo. 12 januari:  9.30 uur:
 J. Dresmé.

 St. Martinus
 Za. 12 januari:  9.30 uur:
 Liturgiegroep.

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk 
 Zo. 12 januari:  10.00 uur:
 Ds. E. van Leersum.

 De Graankorrel 
 Zo. 12 januari:  10.00 uur:
 Ds. A. Parmentier.

 Herv. Gem. ‘s-Graveland
 Zo. 12 januari:  10.00 uur:
 Ds. G.J. van Meijeren.

 Herv. Gem. Kortenhoef 
 Zo. 12 januari:  9.30 uur:
 Ds. F.A.J. Heikoop.

 Oec. Streekgemeente
 Zo. 12 januari: 11.15 uur: 
 Dienst met
     Godelieve van Liebergen.

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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Vertraging 2e IKC Loosdrecht
Pas na 1 januari 2022
Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
In Loosdrecht komen twee 
Integrale Kind Centra (IKC) 
waarbij basisonderwijs en 
kinderopvang in één ge-
bouw samenkomen. Het 
IKC RehobothTerpstra van 
de protestantse stichting 
Proceon kan in oktober 
2020 geopend worden. 
De samenvoeging van de 
openbare scholen De Ster-
renwachter en de Linde-
school plus kinderopvang 
Eigen&Wijzer vergt meer 
tijd en kan pas in 2022 ge-
realiseerd worden.
 
Voor het IKC van de stich-
ting Talent Primair (openbaar) 
geldt dat er sprake is van 
een samenvoeging van twee 
scholen met ieder een eigen 
identiteit en onderwijsvisie, 
waarbij het de bedoeling was 
om beide scholen in één ge-
bouw onder te brengen. De 

Sterrenwachter werkt vanuit 
het Jenaplan- onderwijsmodel, 
waar de kring en de gemeng-
de stamgroep (3,4,5 en 6,7,8) 
belangrijke uitgangspunten 
zijn. Inmiddels zijn de inzich-
ten echter gewijzigd en is be-
sloten dat de twee scholen 
niet ‘alleen maar’ samen onder 
één dak opereren, maar dat zij 
ook organisatorisch moeten 
gaan fuseren. Er komt een 
gezamenlijke onderwijsvisie 
(februari 2020). Dit betekent 
dat er een ander ruimtelijk pro-
gramma voor de nieuwbouw is 
opgesteld en dat er een ander 
ontwerp van de school moet 
worden gemaakt dat hierbij 
past. In het gunstigste geval 
kan de nieuwbouw pas starten 
vanaf januari 2022.
 
Gevolgen
Door de vertraging komen de 
lege schoolgebouwen van de 
Terpstra en De Linde later vrij 
voor woningbouw (of andere 
ontwikkelingen). Daarnaast is 

bij het IKC van Proceon geble-
ken dat de prijzen in de bouw 
de afgelopen twee jaren aan-
zienlijk zijn gestegen. Dat be-

tekent dat de latere bouw van 
het IKC van Talent Primair ook 
kan leiden tot kostenstijging. 
De stand van zaken voor IK-

C’s in Nederhorst den Berg en 
Kortenhoef is nog onduidelijk.

Dorpenbeleid op de rails
2 coördinatoren voor 6 dorpen
Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
Het ‘Dorpenbeleid’ kan nu 
officieel beginnen. Alles 
ligt vast in een document 
van bijna 20 pagina’s. Ver-
antwoordelijk ‘dorpen’- 
wethouder Rosalie van 
Rijn wil nadrukkelijk con-
tact met dorpsbewoners 
en organisaties om tot een 
goede samenwerking te 
komen.
 
Het toekomstbeeld is een ge-
meente met 6 dorpen die hun 
eigen identiteit behouden. Het 
gaat om Ankeveen, Korten-
hoef en Nederhorst den Berg, 
‘s-Graveland, Oud- Loos-
drecht en Nieuw-Loosdrecht 
(incl. Muyeveld, Boomhoek, 
Breukeleveen). Die visie moet 
in 2022 zijn uitgewerkt in een 
Dorps Ontwikkelings Plan per 
dorp. Er komen twee dorpsco-
ördinatoren, die ieder 3 dorpen 
zullen beheren. Saskia Hille is 

al benoemd, zij is bekend van 
de Appelboom- projecten. Van 
buitenaf is er een tweede op 
komst, de naam wordt nog 
even op de achterhand gehou-
den.
 
HET WORDEN DE
AMBASSADEURS 
VOOR DE GEMEENTE
 
De dorpscoördinatoren zijn op 
de hoogte van alles wat in het 
dorp speelt. Zij zijn het aan-
spreekpunt voor initiatieven 
die uit de dorpen komen (incl. 
De Appelboom). Het worden 
de ambassadeurs voor de 
gemeente. Uiteraard is er ook 
een budget om plannen te on-
dersteunen.
 
1 ton
Hiervoor is een Dorpenfonds 
van in totaal 1 ton, variërend 
van € 5000,- voor Breukele-
veen tot 26.000 voor Korten-
hoef. Daarnaast kunnen ook 
andere geldpotjes van de ge-

meente worden aangespro-
ken, als het plan daarin past. 
Denk aan wegen, groen en 
recreatie. In elk dorp wordt 
gevraagd om een vorm van 
dorpsraad te kiezen om als ge-
sprekpartner te functioneren. 
Daarnaast worden de reeds 
aanwezige structuren van or-

ganisaties en verenigingen in 
hun rol als behartiger van de 
dorpsbelangen versterkt.
 
Dorpsavonden
In oktober en november 2019 
waren er 5 dorpsavonden in 
de dorpen. Die werden over 
het algemeen goed bezocht. 

Bewoners schetsten een 
beeld hoe zij de toekomst van 
hun kern zagen. Dat heeft veel 
opgeleverd waarmee de ge-
meente aan de slag kan. Op 
www.wijdemeren.nl/dorpenbe-
leid kunt u de verslagen lezen.

 Foto: De Sterrenwachter wordt gesloopt

 Foto: 
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Nieuwjaarsduik     
Ankeveen succes
ANKEVEEN  
De eerste Nieuwjaarsduik 
in Ankeveen was zeer suc-
cesvol.
 
Vanaf een speciaal gebouwde 
steiger, gefabriceerd door
Pascal Koster en André Vrak-
king, doken ongeveer 50 man-
nen en vrouwen op een wa-
terkoude Nieuwjaarsochtend 
in het polderwater. Gadege-
slagen door 120 à 150 Anke-
veners. Voor de veiligheid was 
ook gezorgd, want duiker Vi-
ctor Willems Ettori dook in de 
diepte om afgedwaalde zwem-
mers op te speuren, terwijl 
Margriet Holdinga en Jolanda 
Spoor van de EHBO ‘s-Gra-
veland eerste hulp verleenden 
aan eventueel afgekoelde of 
anderzijds gekwetste deelne-

mers. Vader en zoon Johan en 
Frank van Ruitenbeek hadden 
een speciale warme douche 
geïnstalleerd, zodat eenie-
der zijn of haar verkleumde 
ledematen kon opwarmen na 
afloop. Voorts zorgden de or-
ganisatoren van Het Wapen 

van Ankeveen voor gratis cho-
comel, glühwein en snert in 
het plaatselijk etablissement. 
Het was een prachtige start 
van 2020. Waarin een klein 
dorp groot kan zijn (foto’s: Ton 
Weimer en Stéphanie Thou-
vignon). Zie ook Achterpagina.

   

Onverwachte Nieuwjaarsduik
Ingezonden brief

Wij wonen in ‘s-Graveland al 
zo’n 14 jaar aan de Vaart, maar 
wat wij op oudjaarsavond mee 
maakten leek meer op een 
oorlogsgebied dan het anders 
zo vredige straatje.
 
Vuurwerk (lees veel illegaal) 
werd van aan het begin van de 
avond tot vroeg in de ochtend 
afgestoken. Tegen 3 uur leek 

alles wat rustiger te worden 
en om half vier waagde ik mij 
de tuin in met onze hond. Uit 
het niets een enorme knal, ons 
oude hondje schrok zo erg dat 
zij vluchtend de vaart in sprong 
en het enige wat ik kon doen 
was er achteraan springen. Ze 
was toen al zo’n 10 meter weg, 
gelukkig kon ik haar nog op 
tijd pakken, maar dit had heel 

anders kunnen aflopen in het 
donkere en ijskoude water.
 
Plaatselijke of landelijke poli-
tiek doe hier iets aan, zeker in 
een landelijke gemeenten als 
Wijdemeren met veel huisdie-
ren, boerderijen, maneges en 
wild?
 
Frank Valkenhoff

eroen
Ontbijtkoek
naturel

Eierkoeken4 Mouten 
Volkorenbrood

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

www.bakkerjeroen.nl

Geldig van donderdag 9 januari t/m  zaterdag 25 januari.

van € 3,40
met rozijnen of appel.
4 stuks van € 3,00van € 3,35

NieuwjaarsNieuwjaars
VoordeelVoordeel

van € 3,40

€ 2,50
voor

€ 2,50
voor

4 stuks van € 3,00

€ 2,50
voor

ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

SEAN Lid ABAN

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

Kom jij ons 
team

versterken in 
Kortenhoef, 
‘s-Graveland 

en
Ankeveen?!

Ben je
geïnteresseerd?
Neem dan contact op:

telefoon: 06- 136 678 48

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:
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Rustige jaarwisseling Wijdemeren
WIJDEMERN  
De jaarwisseling is in Wij-
demeren rustig en zonder 
grote incidenten verlopen.
 
Inmiddels is een eerste in-
ventarisatie van de vuur-
werkschade gedaan. Vooral 
verkeersborden (16 stuks) en 
prullenbakken (3 stuks) zijn 
beschadigd. Het schadebe-
drag aan gemeentelijke eigen-
dommen ligt vooralsnog rond 
de 6000 euro.
 
Hoger dan gemiddeld In de 
afgelopen vijf jaar was het ge-
middelde schadebedrag 4600 
euro. Met 6000 euro is de 
schade dit jaar dus hoger dan 
gemiddeld. Als het schadebe-
drag onder dit gemiddelde was 
uitgekomen, zou de gemeente 
geld beschikbaar stellen voor 
jongerenactiviteiten in Wijde-
meren. Helaas heeft deze po-
sitieve stimulans geen effect 
gehad op het schadebedrag.
 
Voorzorg
Net als voorgaande jaren is er 
veel gedaan om de schade aan 

gemeentelijke eigendommen 
te beperken. Prullenbakken en 
andere objecten die gevoelig 
zijn voor vernieling werden op 
diverse plekken verwijderd of 
afgesloten met een klep en er 
gold een vuurwerkverbod bij 
scholen, sportcomplexen en 

dierenweiden. Ook werden er 
twee extra toezichthouders in-
gezet om preventief toe te zien 
op vuurwerkoverlast.
 
Voorlichting basisscholen
De brandweer gaf vooraf-
gaand aan de jaarwisseling 

voorlichting over het veilig ge-
bruik van vuurwerk op de Wij-
demeerse basisscholen.
 
Schade melden
Inwoners die vuurwerkschade 
in hun omgeving zien, kunnen 
dit bij de gemeente melden 

via www.fixi.nl of via de Fixi-
app. De gemeente zet de her-
stelwerkzaamheden direct in 
gang.

Veel gezelligheid bij ART CrossFit
Want het draait niet alleen om 
hard trainen
KORTENHOEF  
Stilzitten met de feestda-
gen doen ze niet bij ART 
CrossFit, want op eerste 
kerstdag deden leden fana-
tiek mee tijdens de kerst-
workout met een gezellige 
brunch.
 
Bij ART Crossfit gaat het na-
melijk niet alleen om het fysiek 
bezig zijn. Het gaat juist ook 
om gezelligheid, waardoor de 
drempel om te komen sporten 
lager wordt. Een kerstworkout 
met aansluitend een bring-
and-share brunch past daar-
om perfect bij hun visie. 
 
Na een uitgebreide war-
ming-up gingen leden op eer-
ste kerstdag de strijd aan in 
de WOD (Workout of the day). 
In de WOD kwamen veel ver-
schillende oefeningen voorbij. 
Zo zagen we o.a. conditie ge-
relateerde oefeningen, zoals 

burpees en box jumps, maar 
bijvoorbeeld ook deadlifts en 
cleans, oefeningen waarbij de 
focus meer ligt op kracht en 
uithoudingsvermogen.
 
Mocht je als lezer benieuwd 
zijn naar deze oefeningen, 
plan dan een keer een proef-
les in en laat je verrassen. En 
geen zorgen om je leeftijd of 
fitheid, want alle oefeningen 
worden zo aangepast dat ie-
dereen mee kan doen! Tijdens 
de kerstworkout deed dan ook 
iedereen mee.
 
Ben je nieuwsgiering gewor-
den? Neem een kijkje op art-
crossfit.nl en boek daar jouw 
gratis proefles. Je bent na-
tuurlijk ook van harte welkom 
in onze box op de Koninginne-
weg 63A.

 Foto: 
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Driesterrenchef Jacob Jan 
Boerma komt koken bij 
Vlaar
‘S- GRAVELAND  
In 2020 gaat restaurant 
Vlaar in ‘s-Graveland gast-
chefs uitnodigen voor een 
aantal bijzondere culinaire 
evenementen. Driesterren-
chef Jacob Jan Boerma 
bijt deze maand het spits 
af. Op woensdag 15 janu-
ari bereidt hij samen met 
het keukenteam van res-
taurant Vlaar een speciaal 
4-gangen tasting menu in 
het Gooische restaurant.
 
Net als bij Vlaar is de keuken 
van Boerma gebaseerd op 
de Franse keukenleer maar 
modern uitgewerkt. En wordt 
er veel met lokale en pure in-
grediënten gewerkt. Op twee-
de kerstdag sloot Boerma na 
17,5 jaar definitief de deuren 
van zijn restaurant De Leest 

in Vaassen, een van de drie 
driesterrenrestaurants in Ne-
derland. Eigenaar Arlo Vlaar: 
“Wij zijn enorm trots dat een 
van de beste chefs van Ne-
derland bij ons in ‘s-Graveland 
komt koken en verwachten dat 

dit voor onze gasten een zeer 
bijzondere avond gaat wor-
den.” De kosten voor dit tasting 
menu inclusief amuses zijn € 
95 per persoon. Reserveren is 
verplicht en kan enkel telefo-
nisch via tel. 035-6561661.

   

Welke keuzes gaan wij dit 
jaar maken?
Ingezonden artikel

Meer dan €77 miljoen voor 
vuurwerk of de wereld daad-
werkelijk gaan veranderen? 
Deze foto’s confronteren ons 
met een keuze.

De twaalfjarige Fatima Ibra-
him Hadi zit op een bed in een 
kliniek in Aslam, in het noord-
westen van Jemen. Het meisje 
weegt nog maar tien kilo

(foto: Khaled Abdullah/Reu-
ters).
 
E. IJsselmuiden

Woensdag  juli 10 Weekblad Wijdemeren

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

Prijzen Spektakelloterij afhalen   

Lotnummer

003352

000595

001238

001222

000796

000660

001255

000105

000203

002254

000026

001693

000777

000371

000874

001016

001453

000875

000876

001233

000951

002126

001206

001416

002127

001082

002338

001173

000793

000138

001690

Prijs

HOOFD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

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.

‘ Ik laat niet alleen geld maar 
ook mijn hele jazzcollectie na.’

Kijk op
toegift .nl en ontdek 

hoe uw idealen
 kunnen voortleven.

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Goede voornemens?

Koolhydraat-
arm brood

€ 2,10
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

NATUUR IN 
NEDERLAND
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Smeltfeest slot van 6 weken
ijsplezier
 
Door: Herman Stuijver
 
NEDERHORST DEN BERG 
Op zondagavond zette bur-
gemeester Crys Larson 
om 17.55 uur de ijsmachi-
ne uit. Daarmee kwam een 
einde aan 6,5 weken ijsple-
zier bij Nederhorst on Ice.
 
Voorzitter Bart IJkhout had 
bijna woorden tekort om het 
bijzondere van deze ijshal 
te kenschetsen. “Nee, het is 
niet gewoon”, zei hij “ook niet 
na 12 seizoenen. Het is een 
prachtige ervaring, met zoveel 
vrijwilligers en zoveel plezier.” 
Crys Larson was present bij 
de opening, toen ze drie da-
gen burgemeester van Wijde-
meren was, ruim zes weken 
later voelde ze zich een stuk 
ervarener. Ze sprak van een 
‘uniek evenement’. “Dit zul je 
nergens aantreffen, met zo’n 
samenwerking, in een goede 
sfeer. Echt, dit is bewonde-

renswaardig.” Ze zag uit naar 
een 13e en vele opeenvolgen-
de edities.
 
Volgens IJkhout was dit jaar 
prima verlopen, met slechts 
twee kleine storingen: een ka-
pot tosti-ijzer en een gehavend 
suikerspinapparaat. De mooie 
verwarmde toiletten, met een 
aparte ruimte voor gehandi-
capten en baby’s zijn een aan-
winst. Namen noemen is altijd 
balanceren op een scheve 
schaats, maar penningmees-
ter Ruud Versluis is en blijft 
een topper die ondanks zijn 
wankele gezondheid altijd lo-
yaal is. Er waren dit seizoen 
meer dan 3000 schoolkinde-
ren op de overdekte baan en 
de DJ’s uit eigen stal draaiden 
zeven spetterende discoparty-
’s op zaterdagavond.
 
De lijst met traditionele en 
vernieuwende activiteiten is 
schier oneindig: schaatsles-

sen, ijshockeytraining, kunst-
schaatsen, curlingcompetitie, 
Bergse Winterspelen naast 
het vrije schaatsen. Plus de 
vele sociale activiteiten: kof-
fie-uurtje, ouderendiner, bingo, 
spelletjesavond, Kerstman, 

Sinterklaas, Hollandse Avond, 
Spakenburgs Visserskoor, 
enz.
 
Vrijwilligers
Dat allemaal met ruim 200 vrij-
willigers. Van baandweilers tot 

barpersoneel, van bouwers tot 
schoonmakers. Ze kwamen 
nog een keer samen afgelo-
pen zondagavond. Om hand 
in hand ‘You’ll Never Walk Al-
one’ te zingen, smeltend naar 
het einde.

Tasjesbibliotheek van start
Zaterdag 11 januari opening
Door: Anja Lodder
 
KORTENHOEF  
Al ruim een jaar zijn Anja 
Verbruggen en Madelin-
de Winnubst met andere 
vrijwilligers bezig met de 
voorbereidingen voor de 
‘Tasjesbibliotheek Korten-
hoef’. Zaterdag 11 januari 
is het dan zover. In De Blin-
ker aan de Parklaan zal de 
opening worden verricht 
door de 11-jarige Shaimaa, 
oorspronkelijk afkomstig 
uit Eritrea en nu woonach-
tig in Kortenhoef.
 
De opzet is kleinschalig. Anja: 
“De bibliotheek is bedoeld 
voor nieuwkomers, ouderen 
en andere dorpsbewoners om 
een boek te lenen of om hun 
Nederlands te verbeteren.”
 
De Tasjesbibliotheek werkt net 
als een grote bieb: inschrij-
ven met je ID en je krijgt een 
pasje mee. Je mag 2 boeken 

per keer meenemen en om 
de drempel zo laag mogelijk 
te maken is het lidmaatschap 
helemaal gratis. Als je iets wilt 
doneren dan kan dat natuur-
lijk. Madelinde: “De bibliotheek 
is elke woensdag van 13.00 – 
17.00 uur geopend.
 
We willen niet alleen het lezen 
bevorderen maar er een echte 
sociale plek van maken waar 
kinderen en volwassenen el-
kaar kunnen ontmoeten en 
spreken, eventueel met een 
kopje thee erbij. Hopelijk kun-
nen we in de toekomst ook 
enkele activiteiten gaan ont-
wikkelen zoals bijvoorbeeld 
(voor)lezen door bekende au-
teurs”. De boekencollectie is 
zeer veelzijdig, van literatuur 
tot non-fictie, kinderboeken, 
stripboeken en taalboeken. 
“Iedereen krijgt een eigen 
boekentasje mee met daarop 
een gezeefdrukte tekening, 
ook door kinderen gemaakt, 
vandaar dat we op de naam 

Tasjesbibliotheek zijn geko-
men” vertelt Anja. Het belooft 
een vrolijke happening te wor-
den aanstaande zaterdag. Om 
13.30 uur is er de grote ope-
ning door Shaimaa waarna om 
14.00 uur Peter Hendriks met 

liedjes zal optreden, begeleid 
door gitaar.
 
‘DE TASJESBIBLIO-
THEEK MOET EEN 
FIJNE ONTMOETINGS-
PLEK WORDEN’

 
 

Vanaf 15.00 uur zal er worden 
voorgelezen. Wilt u iets bij-
dragen aan dit mooie initiatief 
dan kunt u natuurlijk een (liefst 
nieuw) boek meenemen als 
cadeau, informatie hierover 
ook bij de CW boekhandel.

 Foto: SET Fotografie

 Foto: Anja Verbruggen en Madelinde Winnubst met de bibliotheektasjes
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OERRR Spoorzoeken en broodjes bakken met de boswachter
‘S-GRAVELAND  
Wandel zondag 12 januari 
mee met de boswachter 
over de buitenplaatsen van 
‘s-Graveland. Deze gezins-
wandeling is speciaal voor 
gezinnen met kinderen 
vanaf 4 jaar en duurt an-
derhalf uur. Na afloop bak 
je een broodje boven een 
knapperend vuurtje.
 
Ga samen met de boswachter 
spoorzoeken op de ‘s-Grave-

landse Buitenplaatsen Boe-
kesteyn en Schaep en Burgh. 
Een pootafdruk, etensresten 
of een veer. Deze vertellen je 
het verhaal van welk dier hier 
is geweest en wat hij heeft ge-
daan. De boswachter leert je 
deze sporen te vinden en te 
herkennen.
Zorg dat je een tasje bij je hebt 
voor bijzondere vondsten. In 
het bezoekerscentrum krijgen 
de vondsten een plek in de in-
teractieve natuurwand. Na af-

loop bak je een broodje boven 
een knapperend vuurtje.
 
Handig om te weten
Dit is een gezinsexcursie, zo-
wel volwassenen als kinderen 
melden zich aan als deelne-
mer. Deze activiteit is geschikt 
voor gezinnen met kinderen 
vanaf 4 jaar. Koop van tevo-
ren je tickets online. Honden 
kunnen niet mee. Informatie: 
www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek
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Dressuurwedstrijd 
bij Stal de Bergen

NEDERHORST DEN BERG 
Zaterdag 4 januari organi-
seerden Irene en Egbert 
een dressuurwedstrijd 
op hun pensionstal. Maar 
liefst 19 deelnemers schre-
ven zich met hun paard of 
pony in voor de diverse 
klassen variërend van de 
ponyklasse tot en met de 
middelzware groep van de 
paarden.

Gelukkig waren de weergoden 
goed gestemd en om 13.00 
uur ging de jury Anne Zwage-
man in het juryhokje zitten en 
Laura van de Berg mocht de 
protocollen schrijven en de re-
sultaten optellen. En de volg-
orde van de prijzen indelen. 
Na de laatste deelnemer ging 
iedereen naar de garage van 
de familie van de Berg voor 
de Nieuwjaarsborrel en de 

lekkere hapjes. Lies Beuker 
was ringmeester en hielp waar 
nodig was. Ponykinderen: 
1.Summer met Meintje, 2.Finn 
met Fleur. Ponyklasse B/L1: 
1.Manon met Amy. Paarden 
klasse B: 1.Rena met Claes-
ke, 2.Lisanne met Namomi, 
3.Laura met Amstella. Paar-
den klasse L2/M2: 1.Leoni met 
Brave.

   

Nieuwjaarsspringen 
bij Rijvereniging   
Nederhorst 2020
NEDERHORST DEN BERG 
Traditiegetrouw startte het 
nieuwe jaar weer met een 
springwedstrijd op de ma-
nege aan de Laanhoeve. 
Maar liefst 35 deelnemers 
gingen van start in deze 
wedstrijd , die uiteraard 
weer gejureerd werd door 
Gerrit Bergman en Marco 
Grotendorst.
 
Allereerst was er de deelname 
van twee ruiters in de A-klas-
se. Als zij een goede rit zou-
den rijden, dan mogen zij in 
het vervolg starten in de klas-
se 1. Zowel Ilse Reimus als 
Amelie van Oorschot slaagden 

hier ruimschoots in. In de klas-
se 1 wisten bij de ruiters op 
pony zich 13 te plaatsen voor 
de barrage. Bij de ruiters op 
paard waren dat er 3.

Uiteindelijk werd de uitslag in 
deze klasse: 1: Lieke Esser 
op Polly. 2: Fleur Zieleman op 
Polly. 3: Emma Gijzen op Ca-
maron.4: Manon v/d Berg op 
Amy. 5: Anne Marie van Rijn 
op Tyrona. In de klasse 11 
startten 6 deelnemers op pony 
en 2 op een paard. In deze 
groep wisten zich te plaatsen 
voor de barrage. Uitslag: 1: 
Maud v/d Marel op Trigger. 2: 
Demy Simons op Trigger. Ten-

slotte volgde klasse 111.

Van de twee starters werd hier 
de winnaar: 1: Ilayda Buldac 
op Verena. Het wedstrijdse-
cretariaat werd weer geregeld 
door Astrid Hagen.

Het algemene secretariaat 
door Marti Bergman. Ring-
meester was Jolanda van Ak-
ker. In het parcours stonden 
Monique Bruinsma en Sander 
Prinssen. Na de prijsuitreiking 
volgde de gezellige Nieuw-
jaarsreceptie. De volgende 
wedstrijd is op 19 januari. 
Dressuur B, L en M.

Nederhorst Nieuws
NEDERHORST DEN BERG 
Op de druk bezochte 
nieuwjaarsreceptie viel er 
weinig echt nieuws te ver-
nemen. De gebruikelijke 
overzichten over het spor-
tieve, financiële en overige 
zaken werden kort belicht 
door de voorzitter. Ook 
werden er 4 jubilarissen 
gehuldigd en kregen zij 
naast bloemen de Neder-
horst- speld. Voor 50 jaar 
was dit Alois Hageman en 
de 25e jarigen waren Ralf 
van Leeuwen, Jeroen van 
de Burg en Dennis Keizer. 
Als vrijwilliger(s) van het 
jaar werd het sponsorteam 
in het zonnetje gezet. Een 
zeer terechte waardering. 
Hierna was er tijd en ruim-
te voor een drankje en af-
sluitend stampottenbuffet.
 
Voorafgaand aan de receptie 
werd er een onderling toer-
nooi gehouden waaraan alle 
seniorleden zowel heren als 
dames aan mee konden doen. 
Met een 7 tal teams was dit 
goed bezet.
 
Zaalvoetbaltoernooi
Alle jeugdteams van de club 
zijn op zaterdag 4 januari het 
jaar 2020 goed begonnen 
met het traditionele onderlin-

ge zaalvoetbaltoernooi. Vanaf 
8.30 tot 18.30 werd er enthou-
siast gestreden door de ver-
schillende leeftijdscategorieën 
op deze geweldige voetbaldag 
in sporthal De Blijk.
 
Selectie trainingskamp
Donderdagmorgen 9 januari 
vertrekt de selectie en techni-
sche staf vroeg naar Spanje 
voor een te houden trainings-
kamp in Salou. Naast enkele 
trainingen zal er ook een wed-
strijd worden gespeeld tegen 
Union Deportiva Salou.
De competitiestart van Neder-
horst zal op 25 januari zijn. In 
Amsterdam is dan Nieuw West 
United de tegenstander.
 
Jeudteams
Alle jeugdteams zijn opnieuw 
ingedeeld voor de voorjaars-
competitie. Naast leuke wed-
strijden zal de ontwikkeling 
en plezier weer voorop staan. 
Kampioenen net als in de af-
gelopen najaars reeks komen 
dan vanzelf. Nieuw meisjes-
team van start. Direct na de 
winterstop start er een nieuw 
meisjes team aan de compe-
titie. Een enthousiaste groep 
gaat het als MO13-1 proberen. 
Veel succes. Voor meer info 
www.vvnederhorst.org of face-
book.

   

S.V. ‘s-Graveland 
nieuws
‘S-GRAVELAND  
We wensen alle lezers van 
Weekblad Wijdemeren en 
onze volgers een gelukkig 
en gezond nieuwjaar.
 
Met een onderling toernooitje 
voorafgaand aan de nieuw-
jaarsreceptie hebben ruim 60 
senioren en junioren het jaar 
2020 afgetrapt. Aanstaand 
weekend staan de eerste wed-
strijden al weer op het pro-
gramma.
 
De beide JO16 teams spelen 
een vriendschappelijke wed-
strijd en in Amsterdam speelt 
VR2 voor de competitie tegen 
De Meer. Op zondag spelen 
het 2e en 1e een oefenwed-

strijd tegen respectievelijk 
PVCV uit Vleuten en de Am-
sterdamse tweedeklasser 
Zeeburgia. Volgend weekend 
hervatten de meeste teams de 
competitie.
 
Op zaterdag wordt het eerste 
‘s-Gravelandse Dartkampi-
oenschap gehouden. Maxi-
maal 24 deelnemers zullen de 
strijd met elkaar aangaan.
 
Over de drukbezochte nieuw-
jaarsreceptie valt elders in het 
Weekblad te lezen. Voor een 
reportage van SVS TV, foto’s 
en het jaaroverzicht van 2019 
verwijzen we naar onze site: 
www.svsgraveland.nl

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
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EHBO ‘s Graveland start AED cursus
KORTENHOEF  
EHBO vereniging ‘s Gra-
veland e.o. start in febru-
ari 2020 met een nieuwe 
reanimatie – AED cursus 
conform richtlijnen van het 
Oranje Kruis! De cursus 
wordt gegeven op 17 fe-
bruari 2020. De avond start 
om 19:00 uur en sluit af om 
22:00 uur. De cursus wordt 
gegeven in de brandweer-
kazerne aan de Eslaan in 
Kortenhoef.
 
De kosten voor deze cursus 
bedragen €50,00 en wordt 
door sommige zorgverzeke-
raars (deels) vergoed.
U kunt zich per mail aanmel-
den bij Margreet Holdinga via 
ehbosgraveland@gmail.com
 
Eenmaal in het bezit van het 
diploma, bent u van harte wel-

kom om bij onze vereniging 
jaarlijks een herhalingsles te 
volgen om bekwaam te blijven 

in deze levensreddende han-
deling! De contributie hiervoor 
bedraagt €15 per jaar.

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

06 1035 8100

Uitvaartzorg
        vanuit het hart

FAMILIEBERICHTEN

Met grote droefheid, maar ook met grote
dankbaarheid voor het mooie en veelzijdige leven
dat  we ruim 52 jaar met elkaar hebben gedeeld,

deel ik u mee dat op 2 januari plotseling in alle rust 
is ingeslapen mijn lieve vrouw

 
Leny van Wijk-Welling

De crematie heeft plaats gevonden op 8 januari
in Albi, Frankrijk.

Hans van Wijk, Lieu dit Calmon, 9 Route du Pont,
81190 Sainte Gemme, la France.

Wij_well@hotmail.com

 
De vele blijken van medeleven na het overlijden

van onze vader, schoonvader, opa en opi

Bram Schriek
 

hebben ons zeer getroffen.
 

Al de uitingen van deelneming, persoonlijk schrijven
en uw aanwezigheid bij de uitvaartplechtigheid

waren voor ons een grote steun.
 

Onze oprechte dank hiervoor.
 

Mede namens verdere familie:    
W.J. Schriek    

    Nederhorst den Berg, januari 2020

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus 
0626252434

GOEDE VOORNEMENS?
Slender You studio kortenhoef

wenst u een gezond en sportief
2020!

SLENDER YOU STUDIO
KORTENHOEF

Dé andere manier van bewegen!
Winkelcentrum Meenthof
Telefoon 035 – 656 61 13

Bel vandaag nog voor een
afspraak voor een proefsessie

bij Slender You!

Cito Transport: Lev: zand, grond, 
grind, ook in bigbags leverbaar. 

Gemalen veengrond, meng-
gra-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

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

035-6566623

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of

woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202. 
www.abfaasverhuizingen.nl

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

werk 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

Kevercentrum Kortenhoef
Uw adres voor APK, Airco

en Onderhoud aan uw auto. 
www.kevercentrum.nl

035-69 38 454

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

035 - 656 0235

Aangeboden: Hulp in de
Huishouding - 0633590799

TIMMERBEDRIJF BOSSON 
Aanbouw, Verbouw en Renovatie 

Telefoon: 06-237 41 94

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.  

Onafhankelijk financieel advies? 
www.smitvernooij.nl 

0294-253444

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

Scheiden los je samen op 
www.scheidenopmaat.nl

0294-253444

Te koop: twee kaarten Joris
Linssen&Caramba. Dille-
wijn dd. 29 maart 2020.
tel: 0629298202 mail: 

antilla@casema.nl

NATUUR IN 
NEDERLAND



Lions Club: 
‘Bridge aan de 
Dijk’
LOOSDRECHT  
Voor de 11e keer organi-
seert Lions Club Loos-
drecht e.o. het evenement 
‘Bridge aan de Dijk’ op 
zaterdag 1 februari. De op-
brengst van dit toernooi 
komt elk jaar ten goede 
aan een goed doel. Voor 
2020 is o.a. gekozen voor 
Stichting Kinderboerderij 
De Vechtse Hoeve. In de 
vorm van een kroegen-
tocht langs verschillende 
locaties van de Oud- Loos-
drechtsedijk in Loosdrecht 
spelen de paren 24 spellen 
in 6 rondes. De start is om 
10:45 uur.
 
Er zijn nog plaatsen vrij. Aan-
melden kan via de website 

www.loosdrecht.lions.nl. Deel-
name is uitsluitend mogelijk 
per paar. Inschrijving vindt 
plaats op basis van volgorde 
van betaling en is definitief na 
ontvangst van het inschrijfgeld 
op rekeningnummer: NL78RA-
BO033.69.37.075 t.n.v. Lions-
club Loosdrecht e.o., met ver-
melding van de achternamen 
van het bridgepaar. Deelname 
aan het toernooi kost € 69,50 
per paar. In dit bedrag is inbe-
grepen een kopje koffie of thee 
bij de start op de eerste loca-
tie, een eenvoudige lunch op 
de locatie van de 3e ronde en 
borrelhapjes bij de prijsuitrei-
king bij KWVL ‘de Vereeniging’ 
aan de Oud-Loosdrechtsedijk 
151-153.

   

CLUB 4711
Uitslag + stand onderlinge 
competitie Biljartclub 4711
 
Maandag 30 dec.: J. van Greu-
ningen – B. Worp 3-0, E. Ver-
nooij – Mw. D. Giavarra 0-3, M. 
Zieleman – W. Clements 3-0
Stand aan kop: Mw. D. Giavar-
ra 12-37 (herfstkampioen), M. 
Zieleman 12-31, Mw. T. Bos 
12-25, J. van Greuningen 12-
24
 

Uitslag + stand onderlinge 
competitie BV Overmeer
Donderdag 2 jan.: M. Verlaan 
– T. Otten 0-2, M. v.d. Velden 
– H. Stalenhoef 2-2, W. Cle-
ments – P. van ‘t Klooster 0-2
Stand aan kop: M. v.d. Velden 
12-33, P. van ‘t Klooster 12-32, 
M. Verlaan 12-29
 
Programma + contact
Donderdag 9 jan. 19.30 uur: 
onderlinge competitie BV 
Overmeer, vrijdag 10 jan. 
14.30 – 20.30 uur: bar open + 
vrij biljarten, zaterdag 11 jan. 
19.30 uur: 4711-maandtoer-
nooi koppelklaverjassen (lo-
catie Café Die2), maandag 13 
jan. 20.00 uur: Biljartclub 4711 
tegen BV Geinburgia
Contact: 06.20.40.80.58

Geslaagde You2Club2000 in      
De Dillewijn
Door: Marc Degekamp
 
ANKEVEEN  
Twee presenatoren die 
met hun Sgt. Peppers ou-
tfit de twee nog in leven 
zijnde Beatles eerden, 
een Top 20 met een grote 
verscheidend aan muziek-
stijlen, een Kahoot mu-
ziekquiz, de Ankeveense 
All Star band, een verras-
singsoptreden bij het orgel 
en een werelds buffet van 
Gerben Bos, chef-kok van 
het Wapen van Ankeveen. 
Het waren de ingrediënten 
van een heerlijke middag/
avond aan het einde van 
2019 in Theater De Dille-
wijn, dat de sfeer had van 
een ware muziektempel.
 
Uit een lijst van bijna 100 in-
zendingen hadden muziek-
liefhebbers de Ankeveense 
Top 20 samengesteld. Adele 
opende de lijst op nummer 20 
met Someone like you, dat net 
als alle andere nummers op 
groot beeld te zien en te ho-
ren was. Opvallend was dat 

Nederlandse producties zeer 
goed vertegenwoordigd waren 
met De Dijk, Chef’s Special 
en Ramses Shaffy. Maar ook 
Danny Vera met Rollercoas-
ter stond hoog genoteerd, net 
als in de echte Top2000 van 
NPO2. Klassiekers als Hotel 
California en Bohemian Rhap-
sody ontbraken eveneens niet 
in de lijst net als Kashmir van 
Led Zeppelin.
 
Tussen het aftellen naar num-
mer 1 door werd er over drie 
ronden een muziekquiz ge-
speeld en bracht de Anke-
veens All Star band nummers 
ten gehore die de Top20 niet 
hadden gehaald. Dat er in An-
keveen voldoende muzikaal 
talent aanwezig is, bewees het 
optreden van de pas 14 jaar 
geworden Pien Hilhorst, die 
op drums de band op fantas-
tische wijze leidde tijdens het 
nummer Saturday Night van 
Herman Brood.
 
Terecht werd zij geëerd door 
Martine, die als ze zingt als 
stewardess Mar10air heet, 

maar nu vanuit de hemel van 
de kerk zong tot de aanwezige 
muziekliefhebbers en een ode 
bracht aan Pien met A Star is 
Born van Lady Gaga.
 
Het was een van de onderde-
len van een aaneenschakeling 
van muzikale (en culinaire) 
hoogtepunten die werd beslo-
ten met het voor de tijd van het 
jaar toepasselijke Happy New 
Year van ABBA, maar niet 
nadat de nummerrrrrr 1 van 
de Ankeveense lijst was ver-
toond: Avond van Boudewijn 
de Groot.

   

Biljarten in Ankeveen
ANKEVEEN  
Maar liefst 18 deelnemers 
hadden donderdag 2 janu-
ari het voornemen om het 
jaar 2020 goed te beginnen 
en de eerste punten voor 
de Tien van Rood- compe-
titie bij elkaar te spelen.
 
Voor de helft van de deelne-
mers lukte dat, want zij won-
nen hun eerste ronde partij. 
Met 18 deelnemers was er 
geen sprake van een ide-

aal knockout systeem, want 
daarvoor zijn 16 of 32 biljar-
ters nodig. Daarom deed een 
nieuw fenomeen zijn intrede: 
de lucky loser. Degenen die 
verloren, hielden kans om toch 
in de volgende ronde ingeloot 
te worden en behielden daar-
mee toch kans op de eindze-
ge. Maar ook om twee keer te 
verliezen op een avond. Na 
mooie partijen, de krachts-
verschillen zijn uiterst klein, 
plaatsten Robur Schouten, 

Dick Bouwman, Peter Spoor 
en Oscar Schouten zich voor 
de halve finale. Tot een fami-
lie-onderonsje kwam het niet; 
Robur won van Dick en Oscar 
verloor van Peter, die het bil-
jartjaar het beste begon, want 
hij won de finale glansrijk. De 
volgende afspraak Tien van 
Rood is op donderdag 6 fe-
bruari. Nieuwe ronde, nieuwe 
kansen. Ook voor de unlucky 
losers. Aanvang 21.00 uur in 
het Wapen van Ankeveen.

   

Kerstmaaltijd vraagt om vervolg
KORTENHOEF  
De kerstmaaltijd die op 14 
december jl. in de Curte-
venneschool is georgani-
seerd was mede door de 
sponsors en vrijwilligers 
een succes. De organisa-
toren hebben veel posi-
tieve reacties ontvangen. 
Dat vraagt om een vervolg. 
Heb je ideeën en sugges-

ties of wil je meehelpen 
met de organisatie? Bel 
of mail Corrie Ockhuijsen, 
tel. 06-54712857 of e-mail 
mijnnaamiscorrie@hot-
mail.com
 
Wij willen graag de sponsors 
bedanken: gemeente Wijde-
meren – De Appelboom, Wij-
demerenfonds, ‘s-Graveland-

se Apotheek, Tatakh Huismans 
– gitaar- en ukeleles, Pos Ser-
vice Holland (PSH), BV Inter-
sell, Wijnkoperij De Meenthof, 
Bakkerij Jeroen, Den Hertog 
koffie, slagerij Hergo (Beet-
hovenstraat Amsterdam), 
De Groentehal (Vinkeveen), 
poelier De Haan (Vinkeveen), 
Coolways BV (Nieuwersluis).

 Foto: Pien Hilhorst op drums

Woensdag 20 maart 2019
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Een graat in de keel van de Eeuwige
Nescio-lezing
KORTENHOEF  
Op zondag 19 januari is 
er bij de Oecumenische 
Streekgemeente om 11.15 
uur een Nesciolezing met 
koffieconcert in het Oude 
Kerkje in Kortenhoef. Ra-
bijn Tamarah Benima zal 
een lezing met de titel: 
‘Een graat in de ‘keel’ van 
de Eeuwige’. De entree is 
€10,-, scholieren: vrij.
 
De religieuze praxis begint 
voor een Jood en Jodin met 
het openen van de ogen na 
het wakker worden. Vanaf dat 
moment zijn handelingen van 
het lichaam, of handelingen 
ten behoeve van het lichaam, 
ingebed in zegenspreuken: 
wassen, aankleden, ontlas-
ten, eten. Zelfs zien en horen 
kunnen hun zegenspreuken 
krijgen. Hoewel het Jodendom 
diepgaand door het Platonis-
me en sterker nog door het 

Aristotelianisme is beïnvloed, 
heeft het Jodendom de Bij-
belse eenheid van lichaam en 
geest nooit opgegeven. Rab-
bijn Benima zal een poging 
doen het spectrum aan Jood-
se opvattingen over de ver-
houding tussen ‘lichaam’ en 
‘geest’ te belichten. Maar wat 
heeft een vissengraat daar-
mee te maken? Kom luisteren 
en oordeel zelf.
Tamarah Benima is rabbijn 
van twee Joodse gemeenten: 
de Progressief Joodse Ge-
meenten in Noord-Nederland 
(synagoge in Zuid- Laren, 
Drenthe) en de onafhankelijke 
Joodse gemeente Beit Ha’Chi-
dush te Amsterdam. Ook leidt 
zij eens per maand een zgn. 
Open Synagogedienst er-
gens in het land, in kerken, 
scholen etc. , zoals vorig jaar 
in het kerkje van Kortenhoef. 
Het concert rond deze lezing 
wordt verzorgd door Trioforte, 

bestaande uit Francien Post, 
fluit, Sander Westphal, cello 

en Corien van den Berg, pia-
no. Zij zullen werken uitvoeren 

van o.a. Joh.S. Bach, Carl P.E. 
Bach, Pierné en Gounod.

 Foto: Tamarah Benima

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
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Mooie afsluiting bij Nederhorst on Ice 
6 weken ijspret weer voorbij
NEDERHORST DEN BERG
Elk jaar op de laatste zondag 
vanaf 17.00 uur komen alle 
vrijwilligers bijeen (dit jaar 
weer ca. 250) om het seizoen 
onderling af te sluiten. Voor-
afgaand hieraan was een 
zeer spannende finaleweek.

Curling 
De Vuurvreters (brandweer-
post Nederhorst den Berg) 
hebben de 1e plek tijdens 
de finale-avond niet meer uit 
handen gegeven.! Zij nemen 
de wisselbeker mee naar de 
kazerne. De Gebroeders Dijs 
eindigde op de tweede plaats. 
Zij droegen de trofee op aan 
Aad Dijs (overleden in 2019).  
De Horstermeer Polderboys 
eindigde op plek nummer 3. 
De volledige uitslag is terug te 
vinden op de website. Zoals 
elk jaar waren de teams be-
hoorlijk uitgedost en hebben 
we een prijs voor de mooiste 
bezem; en die was dit jaar 
voor Team Glühwein met hun

bezem van onze mascotte
Snowy. De prijs voor de leuk-
ste kleding was voor The 
Sweeping Beauties in verband
met hun sweeping Bodyguard.

Bergse Winterspelen
Vrijdagavond 3 januari om 
19:00 was de finale-avond van 
de Bergse Winterspelen. Zes 
weken lang op de vrijdagavond 
streden vele kinderen tegen 
elkaar om punten bij elkaar 
te sprokkelen voor het klas-
sement. Aansluitend was de 

prijsuitreiking in de Bergstube 
waarbij de beste 1, 2 en 3 in 
de 4 verschillende categorieën 
een trofee in ontvangst moch-
ten nemen. Voor diegene die 
helaas niet aanwezig kon zijn 
bij de prijsuitreiking wordt de 
trofee bewaard. Om deze op 
te halen, kun je contact zoeken 
door een e-mail te sturen naar
info@ijsclubnederhorst.nl

De winnaars zijn: Jongens t/m 
9 jaar: 1. Andy Kikken, 2. Fin-
ley Kikken, 3. Sebastiaan Krul, 

Meisjes t/m 9 jaar: 1. Jana v/d 
Broeck, 2. Meike v/d Linde, 3. 
Nikki Hamming Jongens va 10 
jaar: 1. Casper v/d Linden 2. 
Jesse Hamming, 3. Bjorn Sie-
gersma, Meisjes va 10 jaar: 1. 
Iris Borstlap 2. Ilse Reimus, 3. 
Summer van Sligtenhorst.

Social Media
We hebben dit jaar veel recla-
me gemaakt via Social Media, 
we willen hierbij iedereen be-
danken die hierop gereageerd,  
gedeeld of geliked hebben. Er 
zijn ook weer veel foto’s ge-
maakt die iedereen via onze 
site nederhorstonice.nl terug
kan vinden op de Flickr site.

Voor jong en oud
De nieuwe evenementen 16+ 
ijshockey en het koffieuurtje 
voor ouderen is een zeer groot 
succes geweest en krijgt zeker 
navolging. De soms eenza-
me ouderen of mantelzorgers 
kunnen op deze manier op de 
zaterdagmorgen gezellig een 
kopje koffie drinken en ook ge-

nieten van de schaatsers op de 
ijsbaan. Nederhorst on Ice is er 
om jong en oud te verbinden. 
Ook de oudere jeugd was en-
thousiast over de 16+ ijshoc-
keycompetitoe. Alle leeftijden 
zijn welkom op de ijsbaan, in 
de Bergstube, als vrijwilliger en 
als sponsor. Tot volgend jaar!

Iedereen bedankt!
We willen natuurlijk weer ieder-
een bedanken voor de gezelli-
ge dagen, die we met zijn allen 
bij de ijsbaan hebben gehad. 
We gaan volgend jaar naar het 
13e seizoen. We kunnen het 
niet genoeg blijven benadruk-
ken; zonder alle vrijwilligers en
sponsoren is er geen Neder-
horst on Ice! We hopen van 
harte dat we volgend seizoen 
weer een beroep mogen doen 
op beide. BEDANKT!!

NOTEER IN JE AGENDA!
13e seizoen 2020/2021
Vrijdag 20 nov. 2020 

t/m zondag 3 jan. 2021

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

Blijklaan 1a 
         U kunt ons ook vinden op 

seizoen
2019/2020

1898_NO_WeekbladWijdemeren_wk8-def.indd   1 06-01-20   09:48
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Cursus ‘Baby in huis’ 
voor kersverse ouders
Tips & informatie

REGIO  De eer-
ste maanden met een 
baby kom je voor allerlei 
nieuwe situaties te staan. 
Leuk en tegelijkertijd ook 
spannend. Wat heeft mijn 
baby nodig? Doe ik het wel 
goed? Hoe pakken andere 
ouders dit aan? Speciaal 
voor kersverse ouders 
biedt Jeugd en Gezin Gooi 
en Vechtstreek de cursus 
Baby in huis.
 
Baby in huis is bedoeld voor 
ouders van kinderen tussen de 
4 weken en 4 maanden oud. 
Tijdens de cursus ontvang je 
informatie over de ontwikke-
ling van een baby en hoe je 
deze kunt stimuleren. Zo krijg 
je tips over praten, spelen en 
contact maken met je kind. 
Hoe sluit je daarbij aan bij zijn/
haar ritme qua slapen, voeding 
en huilen? Hoe combineer je 
je werk met het zorgen voor je 
kind en hoe ga je om met een 
zieke baby? Verder is er ruim-
te voor het bespreken van de 
beleving van het ouderschap 

en het delen van ervaringen 
met andere ouders. Dat geeft 
vaak herkenning en zelfver-
trouwen. Dat is fijn voor jezelf 
en ook voor je baby.
 
Start in januari
De cursus start 20 januari in 
Huizen (Holleblok 2A) en vindt 
plaats op vier opeenvolgende 
maandagen tussen 10.00 en 
11.30 uur. Aan het volgen van 
deze cursus zijn geen kosten 
verbonden. Ouders uit de hele 
regio Gooi en Vechtstreek zijn 
welkom. Kom indien mogelijk 
beiden, zodat je samen kunt 
toepassen wat je hebt geleerd. 
Ook je baby is van harte wel-
kom, die kun je eventueel na 
afloop nog even wegen.
 
Aanmelden en informatie
Voor informatie en aanmelden 
kun je terecht op de website 
van Jeugd en Gezin Gooi en 
Vechtstreek: www.jggv.nl (cur-
sussen). Ook kun je bellen 
naar 035 69 26 350 of een mail 
sturen naar  
cursussen@jggv.nl.

The G-age Jazzmen
Swingend het nieuwe jaar in!

HILVERSUM  
Op 12 januari van 16.00 – 
19.30 uur Nieuwjaarsborrel 
in de culturele broedplaats 

De Meentwerf, Mieren-
meent 122 in de Hilversum-
se Meent! Met live optreden 
van de funk/soul/jazzband 

G-age Jazzmen. Eten, drin-
ken, gezelligheid! Toegang 
gratis.

   

Het Ankeveens Havenloos 
Mannenkoor wenst U een 
prachtig 2020!

ANKEVEEN  
Op zondag 19 januari 2020 
zal het Ankeveens Haven-
loos Mannenkoor weer af-
meren in café Het Wapen 
van Ankeveen. Vanaf 15.00 
uur zullen de nodige zee- 
en meezingliedjes galmen 
door dit gezellige dorps-
café in het hart van Anke-
veen.
 
Maar het zullen niet alleen 

zeemannen zijn die op het po-
dium staan… Naast de man-
nen zal het prachtige vocaal 
ensemble ESPERANTO dit 
jaar meevaren!
 
Esperanto is al eerder te be-
wonderen geweest in de Dil-
lewijn in Ankeveen en ook bij 
dit voorjaarsoptreden zullen zij 
de nodige bekende hits uit hun 
repertoire laten horen.
 

Kortom: zeemannen en meer-
minnen samen goed voor een 
mooie zondagmiddag in Anke-
veen!
 
De toegang is een vrijwillige 
bijdrage!
 
Het wapen van Ankeveen is te 
vinden op het Stichts End 41 
1244 PK Ankeveen (parkeren 
op het marktterrein bij de Mar-
tinuskerk).
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Renée van Bavel ‘Mensenkind’ – Ankeveen
Renee van Bavel (1981) is al jaren 
een vertrouwd gezicht in de thea-
ters, concertzalen en op festivals. 
Sinds 2002 toert ze met haar eigen 
repertoire, solo aan de vleugel of 
met band, door Nederland. In ‘Men-
senkind’ 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 tek-
sten het vroege werk van Herman 
van Veen. “Puur en prachtig!” aldus 
Herman van Veen.

Kijk voor het volledige programma, kaartverkoop en meer info op www.dedillewijn.nl
De Dillewijn Stichts End 57, 1244 PL  Ankeveen

14 januari 
Creatieve ontwerpsessie energie – Wijdemeren
Heb je een goed idee om energie te besparen in je huis? Een aanpak voor verbruik, tips voor 
een energiezuinige woning of een actie met jongeren of 65plus? Doe dan mee aan de Prijsvraag 
Duurzame Dorpen.
Kom op 14 januari 19:30 - 22 uur 
naar de creatieve ontwerpses-
sie in het gemeentehuis Wijde-
meren. Samen met anderen en 
begeleid door een ontwerper, 
werken we jouw idee verder uit 
tot een aanpak voor je straat 
of het hele dorp! De drie beste 
ideeën ontvangen een geldprijs 
van 1.000, 1.500 of 2.500 euro.
Meld je aan via: info@ecwijde-
meren.nl of bel voor informatie 
naar Anne-Marie Poorthuis van 
de energiecoöperatie Wijdeme-
ren 06-12395394. Heb je al een 
idee stuur dan vast een korte omschrijving. Zoek je aansluiting bij een team of wil je gewoon 
meehelpen? Kom dan ook! 

15 januari
Themaochtend over Barcelona - Loosdrecht
Woensdag 15 januari van 10.00-12.00 uur bij Bibliotheek Gooi en meer vestiging Loosdrecht 
Themaochtend over Barcelona door Henk Butink. Barcelona een architectonisch wonder De oor-
sprong van de stad is Romeins; toen Barcino genoemd. Barcelona heeft prachtige middeleeuw-
se en modernista architectuur (de Catalaanse versie van de Jugendstil stijl). De stad staat be-
kend om de vele parken, plaças (pleinen) en de Ramblas met zijn menselijke beelden. Barcelona 
heeft negen bouwwerken die op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO staan. Een aantal van 
deze gebouwen ga je in de presentatie zien. De bouw van Gaudí’s Sagrada Família (1882-2026) 

wordt belicht, omdat het heel 
bijzonder is dat wij hetzelfde 
meemaken als de middeleeu-
wer, toen er ook generaties 
lang aan een kathedraal werd 
gebouwd. Catalaanse gebrui-
ken en feestdagen komen 
aan bod, zoals de bouw van 
menselijke torens (de zoge-
heten castellers), de nationa-
le volksdans Sardana en de 
speciale manier van kerst-
viering. De grandeur van de 
stad is helemaal zichtbaar 
als de avond valt, wanneer 
de gebouwen prachtig ver-
licht zijn!
Iedereen is van harte wel-
kom, de entree is vrij!
www.bibliotheekgooienmeer.nl

11 januari
Tuintje maken met de 
Spotjes - Nederhorst 
den Berg
Allereerst wensen wij alle 
kinderen en hun ouders een 
geweldig nieuw jaar toe! Wij 
gaan in januari goed van start. 
Je zou er niet zo gauw aan 
denken nu het seizoen nog 
koud en nat is en de plantjes 
diep weggedoken onder de 
grond zitten, maar we gaan 
een mini tuintje maken. Dit 
tuintje kan je binnen in huis 
zetten zodat je de bloemetjes 
kunt zien groeien. Zoals je 
van de Spotjes gewend bent 
wordt er weer volop geknut-
seld en daarbij ga je zelf de 
plantjes in je tuintje zetten. 
Dus lekker met een schepje 
en je handen in de aarde! Dit 
beloofd weer een gezellige 
ochtend te worden. Kom je 
ook?
Wij  zijn op zaterdag 11 janu-
ari tussen 9.30 uur en 11.30 
uur op de bovenverdieping 
van Kidswereld. De kosten 
zijn €3. Wij zorgen weer voor 
wat lekkers en alle benodigd-
heden. Tot dan!
www.despotfabriek.nl

16 Januari
Programma Parkinson 
Café Laren
Donderdag 16 januari 2020 
wordt aandacht geschonken 
aan RGM bewegingstherapie 
door Ingrid Zalme. We hou-
den ook de Nieuwjaars recep-
tie. Hierna kan men vragen 
stellen. Na afloop weer een 
gezellig samenzijn met een 
drankje. Adres: Amaris The-
odotion Ridderzaal, Werkdro-
ger 1, 1251CM Laren  Toe-
gang: gratis. Aanvang 14.30 

uur. Zaal open om 14.00 uur, 
waar u de informatie-tafel 
van de Parkinson Vereniging 
kunt bezoeken. Koffie en thee 
staan voor u klaar.
www.parkinsoncafelaren.nl
Toegang: gratis. 

Elke woensdag
’t Wijdehuis - Kortenhoef
Voor iedereen uit Wijdemeren 
die zin heeft in gezelligheid, 
anderen te ontmoeten en iets 
actiefs te doen. Waar: Veen-
staete, ingang Parklaan, Kor-
tenhoef. Meer weten of aan-
melden: Opgeven bij Christa 
Pos, 06-21983314 of c.pos@
inovum.nl

t/m eind januari
Galerie Wijdemeren in 
Wintersferen - 
Loosdrecht-Breukeleveen
Onze jaarlijkse winter-ex-
positie is weer gestart! We 
hebben alle expositieruimtes 
omgetoverd tot een fantas-
tisch winterwonderland. U 
kunt genieten van prachtige 
sneeuw- en ijsgezichten en 
andere fijne winterse tafere-
len. Wij zijn al in de stemming, 
het is bij ons heerlijk warm, 
de open haard staat aan en 
we schenken met liefde een 
kopje koffie of thee voor u in. 
Afbeelding: W.G.F. Jansen, 
Wintergezicht met molen. 

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

Kunst a/d vijfde Plas
In-/v���oop �uns� & �n���
��s��u����- / lijs��n���li��

������s n�l���nsch�p / v��z����ing

Op�n: �l�� v�ijd�g �n op �fsp����
H���nw�g 73, B��u��l�v��n

Op�n: �l�� v�ijd�g �n op �fsp����

www.g�l��i�wijd�m���n.nl
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Nieuwjaarsfeesten in 
Wijdemeren
ANKEVEEN- NEDERHORST DEN BERG - LOOSDRECHT
De 1e dag van het nieuwe decennium werd op 3 plekken in Wijdemeren uitbundig 
gevierd. In Ankeveen doken ongeveer 50 deelnemers in het koude polderwater. 
In Nederhorst den Berg waren de leden van lokale brandweerpost voor de zoveelste 
keer present om in het thema ‘Oranje’ de Spiegelplas te bestormen. En in Loosdrecht 
supte een grote groep over een mistige plas. (met dank aan fotografen: Ton Weimer, 
Stéphanie Thouvignon, Nick IJkhout en Margriet Broekman).


