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HET EXCELLENTE KOOKBOEK van
doctor Carolus Battus
Proef de smaak van de 16de eeuw
Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF
Liefhebbers van culinaire
geschiedenis kunnen hun
hart ophalen met ‘HET EXCELLENTE
KOOKBOEK
van doctor Carolus Battus
uit 1593’. De in Kortenhoef
woonachtige neerlandica
Christianne Muusers hertaalde samen met neerlandica Marleen Willebrands
dit historische kookboek
in modern Nederlands. Het
boek verleidt je om te lezen, kijken, koken en proeven, en te ontdekken hoe
de Nederlandse keuken
was in de late middeleeuwen.
Het oorspronkelijke Cocboeck
van Carolus Battus was in
1593 het eerste gedrukte
kookboek in de Nederlandse
Republiek. En hoewel Battus
arts was, was zijn verzameling
van driehonderd recepten niet
zozeer gericht op gezondheid
en ziekte. Het voornaamste
aspect was genieten van lekker eten. Zo zijn de feestelijke
gerechten veelal zoet en bevatten weinig groente. “Groente speelde in die tijd een ondergeschikte rol,” legt Christianne
Muusers uit. “Het had een lage
status, je scoorde er niet mee.
Als je indruk wilde maken, dan
zette je een groot stuk vlees of
vis op tafel. Men zag groente
toen ook als niet zo gezond.
Daarentegen werd suiker bijna
als een wondermedicijn beschouwd. Het werd aan allerlei
gerechten toegevoegd. Er was

indertijd ook geen onderscheid
in hartige en zoete gerechten.
Gelijk met de pastei met kwartels kwam de appeltaart op tafel. Pas vanaf de zeventiende
eeuw nam de populariteit van
groente en salades toe.”
Jarenlange research
Muusers en Willebrands zijn
jaren bezig geweest om het
400 jaar oude kookboek te
hertalen. “Het is geen solowerk
geweest,” benadrukt Christianne. “Ik vond de samenwerking heel fijn. Om samen met
Marleen de teksten te bespreken en steeds verder te verfijnen. Soms kwamen we ingrediënten tegen waarbij we ons
afvroegen: ‘Wat wordt daar nu
mee bedoeld?’ Het behelsde
veel research en het raadplegen van andere werken en publicaties.” In het boek beschrijft
kunsthistorica Alexandra van
Dongen de gedekte tafel en de
tafelmanieren uit die tijd. De
bijpassende foto’s zijn afkomstig van de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen.
Muusers: “Als de coronapandemie voorbij is, dan hopen
we in het Dordrechts Museum
lezingen en een tentoonstelling te organiseren. Dat is de
plek waar Battus heeft gewerkt
en waar zijn boek is gedrukt en
uitgegeven.”

“ALS JE INDRUK
WILDE MAKEN, DAN
ZETTE JE EEN GROOT
STUK VLEES OF VIS
OP TAFEL.”

18
ILLEGAAL VUURWERK

Onze lopers
zijn kanjers
Zoals u gemerkt heeft zat
er twee weken geleden
een speciale decemberbijlage bij uw Weekblad of
Nieuwsster. Een lijvig blad
met een flink gewicht.
Het is voor de lopers een
hele toer geweest om al deze
zware bijlages bij u in de bus
te krijgen. Een bedankje voor
deze voorbeeldige inzet is dan
ook meer dan op zijn plaats
Beste jongens en meisjes, namens de uitgeverij heel hartelijk bedankt.

Foto: Karnemelksekaas Fotograaf: Christianne Muusers

Dertig recepten
Naast de volledige vertaling
bevat het kookboek uitgebreide achtergrondinformatie over
Battus, zijn gezondheidsleer,
de keukeninrichting en kookkunst. Van de driehonderd
recepten zijn er dertig opgenomen in het boek. “Er zijn zoveel geweldige recepten. We
konden niet alles opnemen,
maar hebben ze met veel plezier bereid,” vertelt Christianne
enthousiast. “Je kunt een recept op verschillende manieren interpreteren. Die vrijheid
is er. In historische recepten
staan ook geen hoeveelheden
en ontbreekt de bereidingsduur. Recepten werden, en
worden nog steeds, niet op
één manier klaargemaakt.” Op

de website battus.nl is ruimte
ingericht voor suggesties en
reacties. Muusers: “We delen
hier graag wat mensen zelf
maken uit het kookboek. Het
zou mooi zijn als hier een soort
Battus-fanclub ontstaat.” Nou,
de eerste fan is er al. Want
Battus’ appeltaart met kaneel,
gember, venkelzaad en rozenwater – gebakken door Christianne – smaakte heerlijk!
HET EXCELLENTE KOOKBOEK van doctor Carolus
Battus | Marleen Willebrands,
Christianne Muusers, Alexandra van Dongen | Sterck & de
Vreese | 9789056156497 | €
29,95.
O.a. te koop bij boekhandel
CW’76

De lopers bellen ook weer bij
u aan!
Zoals elk jaar willen de lopers u
ook dit jaar weer het allerbeste wensen voor de feestdagen
en het nieuwe jaar. U kunt dan
uw waardering voor de lopers,
voor het elke week door weer
en wind bezorgen van uw blad,
tot uiting brengen door middel
van een klein bedrag te geven.
Diverse charitatieve instellingen hebben dit ingeregeld
door middel van een QR-code scanner om contactloos te
kunnen betalen. Dat is voor
onze lopers niet mogelijk daar
zij, in tegenstelling tot deze organisaties, allemaal een eigen
rekeningrummer hebben.
Wij vragen u om enige coulance en ondanks corona toch
de kaartjes in ontvangst te nemen. Misschien kunt u ervoor
zorgen wat kleingeld bij de
hand te hebben ?
Namens onze lopers alvast
onze hartelijke dank
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

1-1-2

Huisartsen

M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis)
Dokterscentrale (alleen overdag)
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum

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

Buiten de openingstijden, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl)
088 - 130 96 00

Oogarts

C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19

035 - 656 47 62

Verloskunde Wijdemeren
Verloskunde Praktijk kortenhoef

06 - 454 06 022
06 - 238 08 670

Tandartsen

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

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

Dierenarts

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

035 - 656 21 88
035 - 656 91 28
0294 - 25 34 56
0294 - 25 27 14
0900 -15 15
035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
035 - 533 06 07

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

Maatschappelijk

Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek (consultatiebureau)
035 - 692 63 50
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
Aanbod aan zorg en welzijn in Ankeveen,
‘s-Graveland en Kortenhoef
www.zorginkortenhoef.nl
Humanitas ‘t Gooi
tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93

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

0294 - 25 13 51
0294 - 25 15 22
0294 - 25 33 36
035 - 656 10 19
035 - 656 04 08
035 - 656 13 70
035 - 656 10 67

Gemeente

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht
14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek
0900 - 8844
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Manuel Kummer
emmanuel.kummer@politie.nl
Wijkagent K’hoef/’s-Graveland
merel.dorresteijn@politie.nl
Wijkagent NdB/Ankeveen (waarnemend)
tamara.pompies@politie.nl

Sport

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

WEE

035 - 656 18 66
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St. Martinus

Za. 12 december: 19.00 uur:

W. Balk.

OLV Hemelvaart
Do. 10 december: 9.30 uur:
W. Balk.
Zo. 13 december: 9.30 uur:
W.Vlooswijk.
(Aanmelden: op ma. en do.
ochtend 8.30-11.30 via tel.
0294 - 251315)
 H. Antonius
Za. 12 december: 19.00 uur:
R. Simileer.
Zo. 13 december: 9.30 uur:
J. Dresmé en W. Balk.
Wo. 16 december: Antnuis
school. W. Balk.
(Aanmelden: op di. en do.
ochtend 9.00-12.00 via tel.
035 - 6561285)
Reserveren moet, dit kan bij het
parochiesecretariaat.

Bereken online uw uitvaartkosten op onze
website met de uitvaartcalculator.
Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

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

za. Markt in Ankeveen weer zonder koffietent!!
van 8.00-12.30 uur met groenten,
brood, kaas, noten, olijven, siroop,
bloemen, brood, vis (vooraf te

PKN GEMEENTEN


Willibrordkerk
Zo. 13 december: 10.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk.
Vooraf melden verplicht, via:
scriba@kerkopdeberg.nl
info: www.kerkopdeberg.nl

bestellen op 035-694 8197)

Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar

 Hervormde

gemeente
‘s-Graveland
Zo. 13 december: 10.00 uur:
Ds. G.J.van Meijeren

 Hervormde

Administratie / financiën
Karin Oxfoort: 06 461 565 53, ma, di, do en vr
Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers: 06 524 601 77, ma, di, do en vr

gemeente

Kortenhoef

Maatjescontacten / ANWB Automaatje en een praatje
Samen 06
komen
wemaer
Iris Klarenbeek:
516 412 59,
t/mwel
do

Zo. 13 december: 9.30 uur:

Ds. W.M. Schinkelshoek

ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is

• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto
Wonen- / welzijn/ mantelzorgondersteuning en een praatje
• Tegen een kleine onkostenvergoeding
Nicole van Huisstede: 06 823 34 406, di t/m do

Colofon

Meer informatie of meedoen?

Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

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

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
www.versawelzijn.nl
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd 1

U kunt bij ons terecht voor alle merken

vrijdag voor 12.00 uur.
Aanleveren, info en/of prijzen:
advertentie@dunnebier.nl
0294 25 62 00
10

14-10-19 12:48

Autobedrijf Jansen & Jansen

Aanlevering advertenties

Eindredactie
035 - 656 00 66
0294 - 25 29 28
06 - 112 387 77

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.
Zelf uw uitvaartwensen vastleggen?
Maak geheel vrijblijvend een afspraak met ons
voor een voorbespreking of informatiegesprek.



Weekblad Wijdemeren

Dunnebier Print
Kijk voor meer informatie op:

www.weekbladwijdemeren.nl

● APK
● Onderhoud
● Reparatie

● Airco service
● Banden service
● Banden opslag

Ga met een veilig gevoel de weg op!

Monteer tijdig u Winterbanden

Woensdag  juli 

Middenweg 82 - Nederhorst den Berg
Telefoon: 0294 - 253556

info@autobedrijfjansenenjansen.nl
www.autobedrijfjansenenjansen.nl
Prijzen Spektakelloterij afhalen

Meer informatie? Bel 035 623 11
00
NEDERHORST DEN BERG- Niet alleen won Olivier van den Berg de eerste prijs in de Spektakellote-

Aanmelding burendag
2018 geopend

NIEUWSSTER
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Raakt Wijdemeren Jan
WEEKBLADWIJDEMEREN
Klink kwijt aan de				
landelijke politiek?
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De VVD maakte de advieskandidatenlijst
bekend
voor de komende verkiezingen voor de Tweede
Kamer in maart 2021. Opvallende nieuwe naam is
die van Jan Klink (35) uit
Loosdrecht, nu wethouder
van Wijdemeren.
Klink staat op een kansrijke
35e plaats. Mocht het succes
in de polls van Rutte c.s. daadwerkelijk worden omgezet in
30+ zetels op het Binnenhof,
dan maakt de Loosdrechter
een reële kans, gezien het
feit dat tal van VVD- Kamerleden dan mogelijk minister of
staatssecretaris worden. Jan
Klink is sinds april 2018 wethouder voor financiën, economische zaken, onderwijs en

Omgevingswet. Na een half
jaar
fractie-assistentschap
stoomde Klink na de gemeenteraadsverkiezingen
direct
door naar het pluche van het
wethouderschap.
Daarvoor
had hij al een gevarieerde
carrière, van melkveehouder met 230 koeien in Boven
Pekela, tot diverse ambtelijke
jobs op ministeries, Europees
parlement en in de Tweede
Kamer.
Het is inmiddels de vierde
achtereenvolgende keer, na
Jeanine Hennis-Plasschaert
uit Nederhorst den Berg in
2010, 2012 en 2017, dat een
kandidaat uit Wijdemeren op
een kansrijke positie op de
landelijke kieslijst van de VVD
wordt geplaatst.

blij en trots. Voorzitter Eric
Kroese: “Jan Klink kennen
we inmiddels als een uitstekende wethouder en vaardig
bestuurder, en we zijn ervan
overtuigd dat zijn profiel aansluit bij wat de VVD in de Kamer nodig heeft.” Op 11 december kunnen de VVD‘ers
stemmen over de kandidatenlijst, die vervolgens in januari
definitief zal worden vastgesteld. Uiteraard blijft Jan Klink
zijn functie als wethouder in
Wijdemeren vervullen tot aan
zijn (eventuele) installatie als
Kamerlid

Uiteraard zijn de plaatselijke VVD- fractie en -bestuur

Foto: Douwe van Essen

Snelvaren op Loosdrechtse Plassen max.			
60 km
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Plassenschap Loosdrecht
voert in januari 2021 vernieuwde regelgeving in
voor het varen met motorboten op de Loosdrechtse
Plassen. Voor houders van
een
snelvaarontheffing
wordt het 60 km. Voor alle
andere boten blijft het 12
km.
In de afgelopen maanden zijn
de samenwerkende partners
binnen het Gebiedsakkoord
OVP geraadpleegd en is er
onder de bewoners en jachthavens rondom de plassen
en de ontheffinghouders een
enquête uitgezet. Dat heeft
geleid tot nieuwe regels die
beter aansluiten op de actuele situatie. Ook is er meer afstemming met de regels van
andere overheden, zodat alle
vaarwater- gebruikers weten
waar ze aan toe zijn. Het Plassenschap wil zoveel mogelijk

mensen een prettig en veilig
verblijf op en rond de Loosdrechtse Plassen bieden en
schade aan natuur en omgeving beperken.
Maximum 12 km
Het is niet toegestaan op de
plassen sneller te varen dan
12 km., tenzij men over een
ontheffing beschikt van het
Plassenschap. Het Plassenschap geeft jaar- en dagontheffingen uit. De ontheffing
geldt slechts voor de 1e, 2e,
3e, 4e plas en voor de waterskibaan aan de westzijde van
de 5e Plas. Om praktischeen veiligheidsredenen en om
overlast te voorkomen mag
een ontheffinghouder vanaf 1
januari 2021 niet sneller varen
dan 60 km.
Stiltegebied
De Stille Plas is in de Provinciale
Milieuverordening
Noord-Holland aangewezen
als Stiltegebied waar een max.
vaarsnelheid geldt van 9 km.

Om beschadiging van de oevers te voorkomen en overlast
door golfslag te beperken, is
het verboden om sneller te
varen dan 6 km. binnen een
strook van 100 meter vanaf

de oever. Die 6 km. geldt ook
voor het nachtelijk varen. Om
de rust in een aantal gebieden
met hoge natuurwaarden te
waarborgen, is daar een verbod ingesteld voor het varen

met een motorboot met ingeschakelde motor. Dit verbod
geldt zowel voor motorboten
die op diesel of benzine varen
als voor elektrisch aangedreven motorboten.

NIE
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Geen carbidschieten in			
WEE
Wijdemeren

e!
Extra Servic es
uw vle
Bestel tijdig
stdagen!
voor de fee

NIEUWS VOOR AN

Door: Herman Stuijver

Om de drukte te spreiden bij het afhalen
van de kerstbestellingen geeft Slagerij
Janmaat extra service, door de mogelijkheid aan te bieden om de bestelling ook
donderdag 24 december van 8 tot 17
uur af te halen op Nieuw Walden 32
Nederhorst den Berg.
Graag ophaal adres vermelden op de bestellijst.

035 - 691 86 97
Slagerij Han Janmaat
De Meent 18
1218 CB Hilversum

Dus voor vers
en kwaliteit.
Slagerij Janm
aat
De kwaliteit
die vroeger
zo gewoon was
.

Ben je, net als ik,
alleen op 1ste Kerstdag?
Laten we er dan samen een gezellige en
onvergetelijke dag van maken.
Ik ben op zoek naar 2 dames en 1 heer
(niet leeftijd gebonden)
Peter (73) mobiel: 06 83565829

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

eroen
Kerstkransjes +
pakje schuimkransjes

WIJDEMEREN
Het gemeentebestuur van
Wijdemeren gaat de gemeenteraad voorstellen dit
jaar carbidschieten niet toe
te staan.

FOTO: Vroeger carbidschieten
op de Kwakel in Kortenhoef

Gezamenlijk doel van de gemeenten in de regio is maatregelen te nemen die bijdragen
aan het ontlasten van de zorg
en het handhaven van de maatregelen die gelden vanwege
Covid-19. Nu carbidschieten
in de hele regio Gooi en Vecht
niet wordt toegestaan voorkomt de gemeente dat mensen
van de ene naar de andere
gemeente afreizen om carbid
te schieten. De verkoop van
carbid is enorm toegenomen
sinds het vuurwerkverbod landelijk is afgekondigd. Daardoor

Heerlĳke kerst
Kerststol klein

Sneeuwschuimtaartje

bereid met roomboter
en zuivere amandelspijs

gevuld met kersen
en slagroom

2e pakje met

KORTING

voor wat betreft carbidschieten, maar gaat er vanuit dat
gehoor wordt gegeven aan dit
verbod. Indien noodzakelijk zal
de gemeente handhavend optreden.

Hiervoor moet een artikel in
de Algemene Plaatselijke Verordening worden aangepast.
De gemeenteraad is hiertoe
bevoegd. Wijdemeren sluit
zich hiermee aan bij alle andere gemeenten in de Gooi
en Vechtstreek. In tegenstelling tot eerdere berichten in
de media dat Wijdemeren carbidschieten wel zou toestaan.
Hiervan neemt het College van
Burgemeester en Wethouders
nadrukkelijk afstand.

200 gram

50%

is de kans aanwezig dat onervaren en ondeskundige mensen carbid gaan schieten. De
gemeente wil voorkomen dat
door carbidschieten gevaarlijke situaties ontstaan met mogelijke slachtoffers tot gevolg.
Wijdemeren realiseert zich dat
de dorpen een traditie kennen

nu voor

€ 4,95

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

nu voor

€12,95

Geldig van maandag 7 t/m zondag 20 december.

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

www.bakkerjeroen.nl

#samenvoordieren

NIEUWSSTER
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Kerst in de KAN-parochies
WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Diaken Wim Balk

dat veilig en coronaproof kan

| NEDERHORST
| DE NIEUWSSTER
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
BERG
plaatsvinden.
Zo DEN
blijft
o.a.
het
In samenwerking met

WIJDEMEREN
Tot en met vorig jaar vierden we uitgebreid Kerstmis
in onze KAN-parochies.
Vieringen met scholen, vieringen op Kerstavond met
honderden parochianen en
gasten, vieringen op Eerste Kerstdag. Dit jaar zal
alles, hopelijk voor maar
één keer, anders zijn.
Op Kerstavond, donderdag 24
december 2020, zullen er geen
vieringen zijn in onze kerken.
Wel zullen de H. Antonius van
Padua, de Sint Martinus en de
O.L.V. Hemelvaart open zijn
van 19:00 uur tot 21:00 uur.
Veel vrijwilligers zullen er voor
zorgen dat u even naar binnen kunt lopen om tot rust te
komen, te bidden, een kaarsje
aan te steken, de kerststal te
bekijken en om een moment
naar kerstmuziek te luisteren.
Zij zullen er voor zorgen dat

dringend advies om binnen
een mondkapje te dragen, vragen we u om bij binnenkomst
de handen te desinfecteren en
zal de looproute moeten worden gevolgd. De anderhalve
meter afstand tot elkaar zal
natuurlijk worden bewaard,
wanneer personen niet tot hetzelfde huishouden behoren.
Op Eerste Kerstdag, vrijdag
25 december 2020, zullen we
wel vieren met maximaal dertig parochianen/gasten per
viering. Opgave hiervoor is in
deze tijd verplicht en dat kan
telefonisch bij het secretariaat
van de kerk waar u graag op
Eerste Kerstdag meeviert.
Hieronder vindt u de vieringen
op Eerste Kerstdag en wanneer u zich kunt opgeven.
Kortenhoef – H. Antonius van
Padua – 09:00 uur en 11:00

uur. Opgave op dinsdag- en
donderdagmorgen via 035656.1285.
Ankeveen – Sint Martinus –
09:30 uur. Opgave op donderdagmorgen via 035-656.1252.

Nederhorst den Berg – O.L.V.
Hemelvaart – 09:30 uur en
11:30 uur. Opgave op maandag- en donderdagmorgen via
0294-251.315.

rende Adventstijd, alle goeds.
Mocht ik u tijdens een van de
vieringen niet zien, dan wens
ik u en jou nu alvast een Zalig
Kerstmis. Hopelijk tot snel!

Ik wens u een goede reste-

Kerk in Kerstsfeer
NEDERHORST DEN BERG
Op de zaterdagmiddagen 12
en 19 december willen wij u
weer wat gezelligheid bieden

in de kerk OLV Maria-Hemelvaart. Met een kerstmarkt en
een mooi versierde kerk en
kerstmuziek willen wij u vast

Kunstkerstmarkt
bij					
Gallery McSorley
’S- GRAVELAND
Met veel genoegen nodigt
Gallery McSorley u uit om
een tijdslot bij de galerie
te boeken via video telefoon-computer, voor een
virtueel of een echt bezoek
aan de galerie.
Zie de vele verrassingen en
doe inspiratie op voor feestelijke kunstideeën onder de € 90,
met gratis kunstleverantie. We
nemen de nodige covid-maatregelen in acht en beperken
de toegang gelijkelijk voor
kleine groepen op afspraak. In
de expositie treft u schilderijen
aan van Ad Arma, Hannelore
Houdijk, Lieuwe Kingma, Car-

la Kleekamp, Jan van Lokhorst
en Tay Dall, bronzen beelden
van Jaap Hartman en Hans
Felthaus en tevens glaskunst
van Mari Mészáros, Lubomír
Ferko, Sabine Lintzen, en Richard Price. Daarnaast is er
nog veel meer kunst in de galerie dat een bezoek de moeite meer dan waard maakt.
Gallery McSorley Open: zaterdag – zondag 12-18 uur
en op afspraak, Zuidereinde
124 -1243 KL ’s-Graveland;
tel. +31 06-13786779; www.
gallerymcsorley.com; fineart@
gallerymcsorley.com.

Foto: geblazen kerstballen

in de kerststemming brengen.
Ook is er tijd voor een fijn gesprekje en kunt u een kaarsje opsteken. Zo bieden wij u

wat warmte, rust en liefde in
deze roerige tijd. De middagen zijn open van 12 tot 16
uur. Wij zien u graag komen.

Tot ziens, namens de parochie
feestcommissie, Wijna van der
Linden.
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Proef de kerst!

Proefstolletjes
€ 1,78 per stuk
3 + 1 gratis € 5,34
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Marjolein Ophoff

SNACKS & SUSHI

Sushi

10% Korting

Online Bestellen via www.happyfood.nl

BEZORGEN (vanaf €20,-) 17.00 - 20.00 uur. Bezorgkosten €2,-

Speciale Familiebox A voor de Feestdagen
Van €64,90 nu voor €58,45

Sashimi (8 stuks)
Sake • Tuna
Nigiri (10 stuks)
Sake • Tuna • Kani • Ebi • Tamago
Uramaki (32 stuks)
Chicken • California •
Tempura ebi • Crazy salmon

Speciale Familiebox B voor de Feestdagen
Van €58,60 nu voor €57,75

Maki (16 stuks)
Sake • Kappa • Avocado • Kani
Uramaki (40 stuks)
Crazy salmon • California
Chicken • Tempura ebi •
Spicy tuna
Geldig van 9/12 t/m 11/01. Niet i.c.m. andere acties.

Tel: 0294 25 35 87

Overmeerseweg 5, 1394 BC Nederhorst den Berg

Natuurbeheerplan vastgesteld
Dit is een kennisgeving van het Besluit van Provinciale Staten van NoordHolland van 16 november 2020, nr. 1454270/1458609, tot vaststelling van
het Programma Natuurontwikkeling 2021-2025, waarin opgenomen het
Natuurbeheerplan 2020-2021

WEE

NIEUWS VOOR AN

Het Natuurbeheerplan 2020-2021 en het Programma Natuurontwikkeling 2021–2025 zijn op 16 november door Provinciale Staten
van Noord-Holland vastgesteld. Belanghebbenden kunnen tot en met
4 januari 2021 beroep aantekenen tegen dit besluit.
Het Natuurbeheerplan bestaat uit drie kaarten die de gebieden aanwijzen die
in aanmerking komen voor natuursubsidies. Het gaat daarbij om subsidie voor
beheer, inrichting en kwaliteitsverbetering van natuur, agrarische natuur en
landschapselementen. De voorwaarden om in aanmerking te komen staan in
de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021
en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-Holland
2018. Het Natuurbeheerplan heeft eerder als ontwerp ter inzage gelegen. Dat
heeft geleid tot 90 reacties. Kijk voor het plan en de ingediende zienswijzen
op www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurbeheer.
Het Programma Natuurontwikkeling beschrijft de fysieke projecten die
de provincie uitvoert voor herstel en versterking van het Natuurnetwerk
Nederland. De projecten zijn erop gericht onze natuur – en cultuurlandschappen beleefbaar te maken. Kijk voor rapport, samenvatting en
begeleidend filmpje op www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/
Natuurbeleid.
De plannen en de zienswijzen zijn tot en met 4 januari 2021 ook in te zien
op het provinciehuis aan het Houtplein 33 te Haarlem. Gelet op de COVID-19
maatregelen is het vereist hiervoor telefonisch contact op te nemen via
(023) 5143143 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur).
Beroep aantekenen
Tegen de vaststelling van het Programma Natuurontwikkeling is geen
beroep mogelijk. Maar belanghebbenden kunnen binnen zes weken na
deze publicatie wel schriftelijk beroep instellen tegen het Natuurbeheerplan
2020-2021. Hierbij past de voorbereidingsprocedure van Afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht.
U kunt het beroepschrift sturen aan de Rechtbank Noord-Holland,
Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een folder over de
beroepsprocedure is op te vragen via Informatie Rijksoverheid
(telefoonnr: 1400) of via de internetsite www.Rijksoverheid.nl.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u
wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Het Natuurbeheerplan 2021 treedt intussen wel in werking,
ook al wordt een beroepschrift ingediend.
Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u - bij spoedeisend
belang - een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van
de Rechtbank Noord-Holland.

NIEUWSSTER

7

Woensdag 9 december 2020

Wijdemeren moet groen eiland		
WEEKBLADWIJDEMEREN
blijven
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Ingezonden brief
Er is de afgelopen weken veel
geschreven over de woningbouwplannen van de gemeente. De meeste inzenders zijn
tegen die plannen, evenals de
provincie. Desondanks proberen B&W hun megalomane
ideeën uit te voeren. Daarbij
heb ik het gevoel dat er (te)
nauwe banden bestaan tussen
B&W en projectontwikkelaars.
Wat ik mis is een algemene
lange-termijn visie op de toekomst. Je kunt niet alles willen op een klein oppervlak;
én natuurbehoud én open
landschap én industrie én woningbouw én meer wegen en
dus nog meer mensen die ook
weer woningen willen. Kennelijk ontbreekt de moed om keuzes te maken en toe te geven

dat een gemeente op een bepaald moment vol is. De meeste bewoners en de provincie
zien meer in het groen houden van Wijdemeren. Onze
grootste troef is inderdaad een
groen eiland in een verstedelijkte omgeving te blijven. Zo
niet wethouder De Kloet; die
probeert als een rupsje-nooitgenoeg nog gauw op ondemocratische wijze een aantal
bouwvergunningen door te
drukken en zo de plannen van
de provincie te ontduiken. Hij
maakt ons dan ook nog wijs
‘dat er een uitgebreid participatieproces met alle bewoners
komt’. Deze wassen-neus-democratie hebben we al eerder meegemaakt. Insprekers
komen niet aan het woord of
worden afgekapt en onwelge-

vallige meningen belanden in
de ‘vergeetlade’.
Het is met de huidige stand
van de natuur broodnodig
iedere boom te verdedigen.
Als je dat niet wilt, kun je je
net zo goed meteen laten inlijven door Hilversum en vol
gebouwd worden met bedrijventerreinen. Ik ben niet tegen
woningbouw maar dan door
inbreiding binnen de bebouwde kom. Watersportbedrijven,
cafés en campings hebben
hier een redelijke boterham
kunnen verdienen. Waarom
dan nog weerverder uitbreiden? Als wij niet dat groene eiland blijven dat toeristen trekt,
slacht je de kip die de gouden
eieren legt.

digen. Ik denk dat hij het gevoel met de werkelijkheid is
verloren.
Bewonersverenigingen ploppen als paddenstoelen uit de grond. Voelen
burgers van Wijdemeren zich
wekelijk gesteund door deze
wethouder? Wat mij fascineert is dat ondanks zoveel
ontevreden geluiden, er geen
reactie komt vanuit het gemeentehuis. Deze wethouder
lijkt zijn gang te kunnen gaan.
Als een verwend kind lijkt hij
zijn plannen door te willen
drukken. Als inwoners zo ontevreden zijn, moet daar dan
geen consequentie uit volgen? Sinds 20 oktober 2020
is er een nieuwe provinciale
omgevingsverordening.
In
deze verordening wordt de
natuur en het landschap in
het Oostelijke vechtplassengebied beschermd. Het groene hart klopt nog tussen de
steden Amsterdam, Weesp en
Hilversum. Onze wethouder
(Dorpsbelangen) maakt van
ons beschermd landschap

een denkbeeldig gevaar, ook
het CDA en de VVD gaan in
dit denkbeeldige gevaar mee.
Het beschermd landschap
moet op de schop voor woningbouw (CDA-VVD G&E
2-12-2020). Deze partijen zijn
doof voor de geluiden uit de
buitenwereld. Voor de Covid-19 crisis stond bescherming van de natuur bovenaan
op de wereldagenda. Economie en recreatie staan op nr.
1 binnen deze gemeente. Het
college spaart de toeristische
sector, geen belastingverhoging voor hen. De burgers
gaan het gelag betalen, de
OZB stijgt met 12 procent.
Voor de coalitie zou de natuur
en het beschermd landschap
een Unique Selling Point
moeten zijn. Maar voor hun
lijkt de natuur een hinderlijke
bijkomstigheid. Woningbouw
is nodig maar niet ten koste
van onze verkeersveiligheid
en ons kloppend groen hart.
Inge Wijden

Jan J. Wester

Gevraagd: een groene visie

Duidelijk signaal naar de gemeente

Ingezonden brief

Ingezonden brief

Hoogstwaarschijnlijk is het
volgende gebeurd: onze wethouder De Kloet van Dorpsbelangen kreeg opdracht om de
ontbrekende visie voor onze
gemeente te schrijven. Om
inspiratie op te doen, stapte
hij in zijn auto en kwam na
enig rondtoeren uit in het nabijgelegen Nieuwegein: een
plaats die is ontstaan uit de
fusie van twee eeuwenoude
lieflijke woonkernen, maar die
inmiddels is verworden tot één
grote aaneengesloten troosteloze betonnen huizenmassa met een ringweg die in de
spits fungeert als een 4-baanse parkeerplaats en buiten de
spits als een weg waarop het
racecircuit van Zandvoort jaloers is.
Onze visionair bedacht zich
geen moment en begon met

het uitwerken van zijn visie
voor Wijdemeren: aan elkaar
bouwen van onze woonkernen, Zuidsingelfase 8 is een
mooi startpunt (en vervolgens
de plannen Vlek en Groenewoud; totaal ruim 500 woningen!), alle voorrang aan de
mens (in de woorden van het
CDA), weg met het al op de
Rode Lijst staand konijn, leve
de voortuitgang en het asfalt
op de Kortenhoefse Emmaweg en het ‘s-Gravelandse
Zuidereinde.
Randvoorwaarde voor deze
visie in Kortenhoef lijkt het
aanpassen van het verkeersknooppunt
Smidsbrug
in
’s-Graveland tot een super-turbo-ringweg-rotonde te zijn. Dit
plan is alleen slechtdoordacht.
Er bestaat namelijk een wetmatigheid uit de verkeerskun-

de die zegt dat een dergelijke
verkeersoptimalisatie leidt tot
het aantrekken van extra verkeer, namelijk doorgaand verkeer voor de omliggende gemeenten. Dit leidt vervolgens
tot nog meer overlast voor de
aanwonenden.
Wat wil ik nu van onze visionair? Geen betonvisie, maar
daadwerkelijke verhoging van
de leefbaarheid voor de bewoners, door minder doorgaand
verkeer en juist meer bomen
en groen in de woonwijken.
Uit onderzoek blijkt dat dit de
psychologische gezondheid
van de bewoners enorm verhoogt, niet alleen nu, maar
ook in de post-corona-periode,
niet alleen voor de huidige bewoners, maar ook voor de toekomstige bewoners.
Edwin Wolfrat, Kortenhoef

Onze wethouder Don Quichot
Ingezonden brief
De Nieuwsster staat vol met
berichten over het optreden
van onze wethouder J.J. de
Kloet. Bouwprojecten, bagger-

problematiek, vaarverbinding
zijn onderwerpen die regelmatig terugkomen. Met zijn
‘mooie’ praatjes en loze be-

loftes probeert hij de inwoners
te misleiden. Een wethouder
die beweert de inwoners van
Wijdemeren te vertegenwoor-

De termijn waarbinnen zienswijzen konden worden ingediend over het plan Zuidsingel fase 8 is verstreken. Van
de gemeente hebben wij begrepen dat er 404 (ja, u leest
het goed!) zienswijzen zijn
binnengekomen. Dat is een
overweldigend aantal. De gemeente kan daar niet zomaar
omheen en zal het signaal dat
hiervan uitgaat serieus moeten nemen. Bewoners hebben
grote moeite met de plannen.
Verkeer, milieu, natuur, leefbaarheid en veiligheid zijn
thema’s die veel genoemd
werden als punten van zorg.
En ook is er grote zorg en onvrede over het proces. De gemeente laat snelheid prevaleren boven zorgvuldigheid. Zij
schoffeert de provincie, maatschappelijke organisaties en
haar eigen inwoners. En zij
luistert niet en gaat soms creatief om met de feiten.
De stichting MinderHinder.nu
wil allen die een zienswijze
hebben ingediend bedanken.
U hebt een meer dan duidelijk
signaal afgegeven. De huidige plannen zijn voor velen
onverteerbaar. Wij roepen de

verantwoordelijke
wethouders op om nu echt te gaan
luisteren en de dialoog aan te
gaan. Dat doe je niet door een
ontwerpbestemmingsplan
ter inzage te leggen waarop
zienswijzen gegeven kunnen
worden. Dat doe je door je
plannen vroegtijdig te delen
en te bespreken met belanghebbenden. Door transparant
te zijn en alle schijn van achterkamertjespolitiek te vermijden. En ook door naar de
eigen raad en commissies te
luisteren. Bij de behandeling
van de Uitgangspuntennotitie
plan Zuidsingel fase 8 in de
commissie R&E op 24 juni jl.
werd het college al opgeroepen met brede visie te komen
op ontwikkelingen in de polder Kortenhoef zuid. In plaats
daarvan probeert het college
nu een bouwplan voor 250
woningen door te drukken
zonder aan de voorwaarden
te voldoen. Het aantal ingediende zienswijzen laat zien
dat daar grote zorgen over
zijn en grote bezwaren tegen
bestaan. Gemeente, neem
uw verantwoordelijkheid!
Stichting MinderHinder.nu

Let op!! Laatste kans op 100 euro
Oogzorg Briljant verkiezing van
de mooiste Kerstkaart 2020
Doe mee en maak kans op 100 euro!
Kerstkaart

In samenwerking met Oogzorg Briljant is er een wedstrĳd voor de mooiste kerstkaart uitgeschreven. Stuur
uw kleurrĳkste, dierbaarste, creatiefste, vertederendste, inspirerendste of gewoonste kerstkaart op. Het
mag er een zĳn van vroeger, of juist een die u in 2020
wilt sturen. Maakt niet uit. De mooiste kerstkaarten
worden geplaatst in de kerstuitgave. De inzender
van de mooiste kerstkaart krĳgt een prĳs van € 100,
aangeboden door Oogzorg Briljant. De winnaar zal
bekend worden gemaakt in de kerstuitgave van
23 december van Weekblad Wijdemeren en de
Nieuwsster.

Hoe?

Opsturen (digitaal) naar: redactie@dunnebier.nl; afgeven
bĳ Oogzorg/Oorzorg Briljant; Meenthof 40 te Kortenhoef; of per post: Dunnebier Print & Marketing, Nieuw
Walden 6; 1394 PB Nederhorst den Berg. Sluitingsdatum is 16 december a.s. ( Yvar Steketee van Oogzorg
Briljant hangt ze ook op in de etalage). Doe mee!!
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Luchtkastelen bouwen Besluit vaarverbinding pas voor de zomer
Ingezonden brief

WEEKBLADWIJDEMEREN

| ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
| NEDERHORST
| DE NIEUWSSTER
NIEUWStweede
VOOR ANKEVEEN
DEN BERG
bagatelliseren
door
te zeggen
De
participatiesesdat
het
verkeersplan
los
staat
sie over plan Zuidsingel fase
8 werd weer een drama. De van het bouwplan. * Een verontwikkelaars wilden graag keersplan dat aantoonbaar
over de toekomst praten, leidt tot veel meer sluipvermaar bewoners waren nog keer (Zuider- en Noordereinlang niet klaar met het nu. Zij de) is niet pluis. Dat moet je
hebben immers door dat de gewoon niet uitvoeren. * De
plannen aan alle kanten ram- zwaar vervuilde vuilstort vlak
melen. De gemeente wil, net naast het plangebied is een
of er niks aan de hand is, de acute bedreiging voor mens
stedenbouwkundige plannen en milieu. Staat zwart op wit
doordrukken. De verantwoor- in onderzoek uit 2009. Plan
delijke wethouders bleven Zuidsingel doet daar niets
thuis. Waar maken bewoners aan. Geld verdienen staat
zich zorgen om? Deze vraag voorop.
kwam eigenlijk niet aan de
orde. Een paar punten waar Ja, onze kinderen willen ook
graag in dit dorp wonen. En
veel bewoners van balen:
dat kan ook. Maar dan moet
* Bewoners willen serieus je wel serieus alternatieven
genomen worden en niet onderzoeken met een kundig
worden geconfronteerd met oog voor kwaliteit en leefbaarhaastig vastgestelde bouw- heid. Helaas heeft door onvolplannen en een slinks inge- doende bestuurskracht deze
richt participatietraject dat no- stap niet plaatsgevonden. Er
tabene start na het indienen is wel een snelle deal geslovan 404! zienswijzen. * Plan- ten met ontwikkelaars. Laat
nen moeten gewoon voldoen hen maar eens kijken hoever
aan geldende wetgeving. * zij komen. Dit alles omdat de
Een bouwplan van 250 wo- burgemeester vindt dat de geningen bespreek je met alle meente groter moet worden.
betrokkenen en niet met een Avond voorbij en hoofdpijn
paar (30) aanwonenden. * Het van het bouwen aan luchtkasverdubbelen van het aantal telen.
verkeersbewegingen (4000)
op de Emmaweg moet je niet Tom Burgers
In samenwerking met

Torenweg 30 km zone
Ingezonden brief
Op mijn open brief van 18
september heb ik vele positieve reacties gehad. Deze
open brief heb ik laten volgen
door een brief op 13 oktober
aan de, “als men de berichten
in het Weekblad Wijdemeren
er op naslaat wethouder van
Loosdrecht....o nee”, verkeerswethouder van Wijdemeren. Helaas heeft hij het
kennelijk erg druk en is niet
in staat om te reageren of te
doen reageren op verzoeken
van een lagere orde. Gelukkig
is er Bas Immerzeel, dorpscoördinator. Hij heeft aangeboden om te helpen. Door hem
weer hoop gekregen. Het
verzoek gaat naar de afdeling
verkeer van de gemeente. Laten we hopen dat deze afdeling wel reageert zoals wij, als
inwoners van deze gemeente,
mogen verwachten. Mogelijk

is binnen afzienbare tijd de 30
km-zone, die er officieel al is,
ook met borden aangeduid.
Nog steeds is het goed uitkijken op de Torenweg en de
daarop uitkomende kruisingen en word je met lichtseinen
en claxonneren naar de kant
gewerkt. Veelal door haastige
bewoners van het chaletpark.
Een aantal van hen denkt nog
in de stad te zijn. Hoffelijkheid
is ver te zoeken. Hoe zal dat
gaan als de geplande uitbreiding van het chaletpark is gerealiseerd ?
Jim de Groot

Persbericht Gebiedsakkoord
WIJDEMEREN
De verwachting is dat
de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen op z’n
vroegst in het voorjaar
van 2021 de gemeenteraad
van Wijdemeren kan adviseren over een eventuele
vaarverbinding tussen het
Hilversums Kanaal en de
Loosdrechtse Plassen.
De voorbereiding heeft de
nodige voeten in de aarde.
Ambtelijke
vertegenwoordigers van de partners van het
gebiedsakkoord
Oostelijke
Vechtplassen hebben 12 november afgesproken dat de
drie overheden het advies samen voorbereiden onder leiding van procesmanager Irene
Quakkelaar. “Een klein kernteam met vertegenwoordigers
van drie overheden bereidt
vanuit hun kennis en achtergronden, en met oog voor de
belangen van alle 21 partners
van het Gebiedsakkoord, de
besluitvorming nu voor. Het
gaat om de argumenten, de
beantwoording van de 53 eerder ingediende zienswijzen op
het Milieu Effect Rapport, de
afwegingen en het advies aan

de regiegroep en stuurgroep.
Een klankbordgroep waar één
afgevaardigde van alle partijen
in kan deelnemen, wordt gevraagd het advies te toetsen
op volledigheid en zorgvuldigheid. Dit voorkomt dat personen of partijen inhoudelijk over
de eigen zienswijze moeten
adviseren. Uiteindelijk is het,
wettelijk gezien, aan de gemeenteraad van Wijdemeren
te beslissen hoe de zienswijzen worden beantwoord.”
260 punten
Uit de 53 zienswijzen zijn
260 verschillende punten gehaald die elkaar hier en daar
overlappen. Sweco, opsteller
van het MER, heeft geholpen
er structuur aan te geven en

specialistische vragen beantwoord. Dat deel ligt in concept klaar. Nu gaat het drietal
verder met de inhoudelijke
argumenten op een rij te zetten. Uiteindelijk maken ze de
balans op: adviseren verder
te gaan met de verkenning.
Of niet? Zo ja, hoe? Het advies komt in het voorjaar bij de
stuurgroep Oostelijke Vechtplassen. Daarna volgt nog behandeling in de gemeenteraad
van Wijdemeren. Irene Quakkelaar: “Ik hoop voor iedereen
die graag duidelijkheid wil, dat
we die in de zomer van 2021
kunnen bieden.”
Foto: Artist impression van gedroomde vaarverbinding langs
Horndijk

Kasper van Kooten in De Dillewijn
ANKEVEEN
Op zaterdag 12 december kunt u om half 10 (de
voorstelling van half 8 is
uitverkocht) genieten van
de voorstelling van Kasper
van Kooten, ‘Speeltijd’.
Kasper gaat terug naar de basis. Geen decor, geen band,
maar een man en zijn verhaal. In ‘Speeltijd’ deelt hij
zijn kijk op de wereld, op zijn
omgeving, maar vooral ook
op zichzelf. Het is tevens een
monument voor belangrijke
mensen in zijn leven. Met zijn
herkenbare humor, timing en
zelfspot kijkt Van Kooten eerlijker dan ooit naar zijn eigen
zuivere speeltijd. Over missers
en geluk, liefde en verslaving.
Met ontroerende poëzie en
goudeerlijke comedy. Kasper
trappelt van ongeduld (de klok
tikt!) om te spelen in Theater
De Dillewijn. Kasper van Kooten maakte tot nu toe negen
avondvullende programma’s;

zes solo en drie met muzikanten. Van deze negen werden
er maar liefst drie genomineerd voor de VSCD Cabaretprijzen. Van Kootens stijl wordt
gekenmerkt als ‘verhalend’,
‘fantasierijk’ en ‘muzikaal’. Zie
ook de trailer op onze website.

à € 19,- verkrijgbaar via www.
dedillewijn.nl. (Er zijn vanwege de coronabeperkingen
geen consumpties in de zaal
verkrijgbaar; wel kunt u desgewenst uw eigen consumptie
mee nemen).

Aanvang 21.30 uur; Kaarten

Foto: Linda Stulic

VERKOOP IS GESTART
De verkoop is gestart. Alle verkoopinformatie kunt
u vinden op de website. Inschrijven is mogelijk
via uw eigen digitale account. De inschrijftermijn
geeft voldoende ruimte om alle informatie rustig te
bestuderen.

4 EXCLUSIEVE VILLA’S

•
•
•
•
•

Woonoppervlak circa 207-230m2
Kaveloppervlak van circa 540 tot 1450m2
4 of 5 slaapkamers
Tuin op het zuiden of westen met vrij
uitzicht op de landerijen en/of het water
en de bosrand van de kasteeltuin

8 WONINGEN

•
•
•
•
•

Woonoppervlak circa 92m2
Kaveloppervlak van circa 115 tot 168m2
3 slaapkamers
Tuingerichte woonkamer
Tuin op het zuiden, grenzend aan het
water en de bosrand van de kasteeltuin

NEDERHORST DEN BERG
In een prachtige omgeving in het dorp Nederhorst
den Berg komt het aantrekkelijk en kleinschalig
nieuwbouwplan ‘Kasteelhoeve’ met 4 exclusieve
villa’s en 8 woningen met een eigentijdse en
landelijke architectuur.

Twee parkeerplaatsen op eigen terrein

0294 - 432 323

KASTEELHOEVE-NEDERHORST.NL

Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken
GRONDWERKEN

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

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 financieel
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

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

3631 AA Nieuwersluis Tel: 0294 - 23 13 96 www.hsbbv.nl Email: info@hsbbv.nl
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Caravaggio en Bernini in de bieb
WEEKBLADWIJDEMEREN

Utrechtse Caravaggisten.
LOOSDRECHT
|
|
| NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
NIEUWS
VOOR
ANKEVEEN
‘S-GRAVELAND
KORTENHOEF
Op woensdag 16 decemVooraf aanmelden
ber van 10.00-12.00 uur is
In verband met covid-19 en de
er in de Bibliotheek Gooi
1,5 meter afstand die we tot
en meer, vestiging Looselkaar moeten bewaren, is er
drecht, een Themaochtend
een maximum aantal bezoeover Caravaggio en Bernikers dat we kunnen ontvangen
ni door kunsthistorica Diaper themaochtend. Daarom is
na Kostman.
het aanmelden voor de theKunsthistorica Diana Kostman maochtend verplicht. Aanmelneemt ons mee naar het Rome den kan online via onze webvan 1600; met in de hoofdrol site
schilder Caravaggio en beeldhouwer Bernini. Deze kunste- www.bibliotheekgooienmeer.
naars worden gezien als de nl, aan de balie van de vestihelden van de barokperiode. ging of telefonisch via nummer
De indrukwekkende beelden 085 – 2085 418 tussen 10.00
van Bernini sieren vele stads- en 14.00 uur.
pleinen waaronder het Piazza
Navona en het Piazza Bar- Afmelden bij afwezigheid
berini. Caravaggio maakte Heb je je aangemeld voor
schilderijen voor diverse ker- een themaochtend, maar ben
ken waaronder de beroemde je niet in de gelegenheid om
schilderijen De kruisiging van aanwezig te zijn? Meld je dan
Petrus en De bekering van af bij de vestiging waar de thePaulus in de Santa Maria del maochtend plaatsvindt.
Popolo. Deze schilderijen waren een belangrijke bron van
inspiratie voor de vele buitenlandse kunstenaars die Rome
bezochten, waaronder de
In samenwerking met

Houtverkoop Rotaryclub Wijdemeren
WIJDEMEREN
De houtverkoop voor verenigingen en clubs in Wijdemeren is weer gestart.
Rotaryclub
Wijdemeren
verkoopt ook dit jaar weer
openhaardhout waarmee
we 3 verenigingen/clubs
binnen de gemeente Wijdemeren kunnen ondersteunen met een bijdrage van
€ 250. Bestellingen kunnen
worden gedaan via hout@
rotarywijdemeren.nl.
Uit de opbrengst van het hout
ontvangen 3 clubs of verenigingen uit de gemeente een
bijdrage van € 250 voor een
maatschappelijke of sportieve
activiteit die zonder dit geldelijke steuntje in de rug niet
mogelijk zou zijn. De afgelopen jaren hebben al meer
dan 20 verenigingen een bijdrage uit het houtfonds ontvangen. Zo hebben we met
de opbrengsten over 2018 en
2019 eenmalig maar liefst vijf
verenigingen blij kunnen maken: Stichting Buurtkamer 3D
’s-Graveland; Koor ‘Inspiration’; Breiclub in Loosdrecht;

Werkgroep
Muziekeducatie
Wijdemeren; Gymnastiekvereniging NILO.
Ook € 250 ?
Wilt u met uw club of vereniging aanspraak maken op een
donatie van € 250? Stuur een
e-mail naar hout@rotarywijdemeren.nl waarin u aangeeft
waarom uw club/vereniging in
aanmerking wil komen voor
deze bijdrage en voor welke
activiteit. Rotary Wijdemeren
kiest uit de inzenders 3 clubs
met het meest aansprekende
plan. Doe mee aan deze actie
door een paar zaken hout te
kopen.
Koop een paar zakken hout
en steun het goede doel. Dat
geeft warmte in huis en in uw
hart. U steunt dit lokale initiatief al voor € 6,50 per zak.
Neemt u 10 zakken, dan wordt
het hout door leden van de
Rotaryclub bij u thuisgebracht
en ontvangt u bovendien een
extra zak hout gratis. U kunt
het hout bestellen door het
zenden van een e-mail naar
hout@rotarywijdemeren.nl. Na

ontvangst van uw bestelling
nemen wij contact met U op

om af te stemmen wanneer we
het hout kunnen afleveren.
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FAMILIEBERICHTEN

Wij hebben bedroefd kennis genomen van het
overlijden van:

Jacobus (Co) de Kloet

Er is een Kortenhoever heengegaan

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Dit jaar kom ik nog al eens weer in Kortenhoef en sta
dan op ‘t kerkhofje opzij van de kerk en kijk over ‘t land
naar den rand van het Gooi en den toren van Hilversum. Een laatste klaproosje ging verleden week heen en
weer op een zuchtje wind. In ‘t kromme peereboompje
kregen de peertjes al wat kleur.

De heer De Kloet was van 1974 tot 2002 raadslid
en wethouder van de voormalige gemeente
’s-Graveland. Na de herindeling ging hij verder als
wethouder in de gemeente Wijdemeren.
Wij herinneren hem als een gedreven en markante
persoonlijkheid met een uniek gevoel voor humor
en scherpe analyses. Met dankbaarheid kijken wij
terug op zijn inzet voor de lokale politiek.

Uit: Mene Tekel, Nescio

Jacobus de Kloet
Co
RIDDER in de ORDE VAN ORANJE – NASSAU
Kortenhoef,
29 februari 1932

Kortenhoef,
1 december 2020

Ruut
Co jr. en Linde
Jasmijn
Fabian
Jan-Jaap en Ireen
Bastiaan
Floris
Emma

Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote
Ruut, zijn drie zonen, zijn kleinkinderen en andere
dierbaren. De raad en het college van de gemeente
Wijdemeren wensen hen sterkte bij het dragen van
dit verlies.
De raad van de gemeente Wijdemeren,
Mevr. C.R. Larson, burgemeester
Mevr. C.M. de Heus, raadsgriffier
Het college van burgemeester en wethouders,
Mevr. C.R. Larson, burgemeester
Mevr. W. Heeg, secretaris

Diep getroﬀen zijn wij door het overlijden
van ons erelid

Derk en Nelly
Junior
Sharon
Correspondentieadres:
Kortenhoefsedijk 147
1241 LX Kortenhoef
De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Co de Kloet
Co is vanaf de start betrokken geweest bij
DorpsBelangen en was het hart en ziel van
onze vereniging.
Wij hebben veel ﬁjne uren met hem mogen
meemaken en genoten van zijn creatieve geest,
politiek inzicht en zijn humor.
Wij wensen Ruut, Co jr., Jan-Jaap, Derk en verdere
familie veel sterkte om dit verlies te verwerken.
Leden, fractie en bestuur

Verdrietig maar vervuld van mooie herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van
onze allerliefste

Quirinus Johannes van Loenen

Rinus

*Kortenhoef,
14 april 1949

✝ Amsterdam,
1december 2020

Margaretha van Loenen-van Rijn
Mariëlle, Bas, Bram, Koen en Mika
Richard, Tamara, Zoë, Deon en Beaudine
Rocky
Correspondentie-adres:
M. van Loenen, Wolvenlaan 227, 1216 ET Hilversum

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

WEE

Cito Transport: Lev: zand, grond,
grind, ook in bigbags leverbaar.
Gemalen veengrond, menggranulaat, compost, boomschors,
gebakken stenen/betonklinkers.
Middenweg 106, Ned. Den Berg.
0294-251451.
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
Huart Makelaardij o.g.
Nu vanuit huis met
een scherp tarief!
www.huart.nl
035-6857850
AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of
woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende
offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722
MET NAALD EN DRAAD
voor al uw gordijnen en
vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.
Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751
Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598
BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!
GRATIS waarde indicatie?
035 - 656 0235
VOOR AL UW KLUSSEN
Verbouw/Renovatie/Ontwerp
06-11246795 / 06-15909873
Aangeboden: Hulp in Huishouding. Tel: 06-30235649
Goede referenties.

Met al zijn strijdlust en wilskracht heeft hij
dit gevecht niet kunnen winnen. Na alle fijne
jaren die wij met hem mochten beleven,
hebben wij met veel verdriet en veel te vroeg
afscheid moeten nemen van onze geliefde zwager

Rinus van Loenen
Wij wensen Greet, de kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte toe om dit grote verlies te kunnen
dragen en zullen er altijd voor hun zijn. Net zoals
Rinus er altijd voor ons was.
Familie van Rijn

Kortenhoef, 1 december 2020

OPSLAGRUIMTE TE HUUR
TRAPGANS ANKEVEEN
30 m3 Bel 0655360880
Kwekerij Krijn Spaan
Kerstbomen in diverse soorten
en maten, ook Kerstgroen e.d
ma t/m za
Cadeau-tip: Boek,
In gedachten op
Terschelling, te koop bij
CW 76, Boekscout, Bol.com
en op Terschelling
Gezellige feestdagen en
veel gezondheid in 2021 !
Uw tuin winterklaar?
15% korting winterbeurt
www.hoveniervanweeghel.nl

NIEUWSSTER

13

Woensdag 9 december 2020

Herinneringen aan Co
WEEKBLADWIJDEMEREN
Opeens hadden we negen ze-

| DE NIEUWSSTER
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
NEDERHORST
DEN BERG
tels in | 2010.
Opeens
was
Co
In samenwerking met

weer raadslid en nog steeds
bereid te dienen. Rechtlijnig
en nooit schipperen met zijn
geweten, dat weten de mensen die van hem houden en
de mensen die een grondige
hekel aan hem hebben, ja hoor
die zijn er ook, die weten het
zeker. Co was Co, uniek, creatief, ruimhartig, en daar bovenop mijn schoonbroer waar
ik zielsveel van hou.

FOTO: Douwe van Essen
Ria Hennis- Steijn
Onze nestor, erelid en inspiratiebron is er niet meer. Alle
DorpsBelangers zullen het van
nu af aan merken. Bovenal
ga ik mijn zwager missen. We
woonden nog op de Kerklaan
in Kortenhoef toen Co in ons
gezin kwam, ik was net 8 jaar.
Ik herinner me de spookverhalen die hij vertelde aan mijn
broertje en mij. Gillend van
de spanning onder de dekens
wegkruipen. Toen al het creatieve brein dat later zou uitmonden in vooral jeugdboeken.
Als Co zei dat ik iets beter anders kon doen, dan deed ik
dat. Eind vorige eeuw dreigde
al een fusie met Hilversum. Co
zei toen: “We gaan in alle kernen Dorpsbelangen oprichten
en jij gaat dat doen in Nederhorst den Berg.” Dus deed ik
dat, nooit een dag spijt gehad.

Wim Kozijn
Co was de man van het geschreven woord. De wekelijkse commentator van de politieke gebeurtenissen in onze
gemeente. Scherp, geestig,
goed geschreven, een enkele
keer op het randje of er over
heen. Velen genoten ervan,
sommigen dreef hij soms tot
wanhoop. Hij schreef wat hij
wilde en was niet bekommerd
om zijn eigen reputatie. Een
volstrekt onafhankelijke man
die lange tijd de gemeenschap
gediend heeft als raadslid en
wethouder. Scherp in de oppositie, niets en niemand ontziend, charmant en coöperatief
aan de collegetafel. Plichtsgetrouw en correct en altijd in
voor reuring. Niet een man met
grootse politieke idealen, maar
iemand die keek wat goed voor
het dorp was. Het dorp is dan
natuurlijk Kortenhoef.
Co was ook de man van de radioprogramma’s uit mijn jeugd
en de maker van liedjesbun-

dels uit de glorietijd van de
radio. Onvergetelijk was die
middag in ‘Het Wapen van Amsterdam’ met Johnny Jordaan,
Jetty Pearl en vele anderen
aan wie zijn bundel werd aangeboden.
Bestuurlijk heb ik veel met Co
meegemaakt. Veel plezier beleefd en op tijden heeft hij het
me erg lastig gemaakt, maar
ik zie met grote warmte terug
op de tijd dat we samen mochten werken en wens de familie
veel strekte om het verlies van
de onvergetelijke Co te dragen.
Rik Jungmann
Eind jaren zeventig had ik voor
het eerst met wethouder Co
de Kloet te maken vanuit de
oudercommissie en de Schoolraad. Bij de nieuwbouw van de
Zuidsingel fase 1 eind tachtiger jaren weer. Co met Gerard
Torsing in het college en ik
in de rol van actievoerder. In
1994 werd ik in de raad gekozen voor D66. DB en het CDA
vormden de oppositie, nadat
er een Paars+ coalitie was gevormd. Co was met verve, ongepolijst, de oppositieleider (de
OZB 20% omlaag!). Voor het
referendum over de telematica verzamelden we samen op
de Meenthof handtekeningen.
Dat dan weer wel. Dat was
een doorslaand succes. Onze
dochter Nadja, die vanaf 1998
in de laatste ’s-Gravelandse
raad zat, schreef een armoedeplan voor SZ-wethouder Co
de Kloet (DB) dat mee ging

naar Wijdemeren. In de jaren
daarna schreef Co vijftien jaar
lang zijn scherpe humoristische Putters voor de Wijdemeerse Webkrant en op Rading Nul. Mede namens Nadja,
we missen je nu al. Never a
dull moment. Dank je.
René Voigt
Co de Kloet was mijn politieke leermeester. Ik ontmoette
hem voor het eerst in 1983. Ik
had me aangemeld als lid van
Dorpsbelangen en wilde een
fractievergadering bijwonen.
In een klein rokerig kamertje
in het Regthuys in Ankeveen
zat een illuster gezelschap,
o.a. Wout Hilhorst, Piet Raven
en de toen raadsleden Rolf
Krijnen en Co de Kloet. Mij
werd meteen gevraagd of ik
fractieassistent wilde worden.
In 1986 werd ik raadslid voor
Dorpsbelangen en vanaf die
tijd heb ik Co gadegeslagen
in diverse rollen. Co was altijd
actief en onvermoeibaar, geen
man van lange betogen, maar
scherp, humoristisch en to-thepoint. Een enorm schrijftalent,
van politieke pamfletten tot verkiezingsprogramma’s. En natuurlijk onze beruchte columns
Nieuws van Dorpsbelangen in
de Triangel. Van Co leerde ik
dat publiciteit op het juiste moment belangrijk is, evenals een
goede relatie met de pers; dat
details in het raadswerk niet
belangrijk zijn, alleen als het
uitkomt; dat je in het debat zowel scherp als innemend moet
zijn; dat je genuanceerd moet

zijn, maar dat ongenuanceerd
soms ook mag, afhankelijk van
de situatie. Ik zal nog vaak aan
Co terugdenken.
Gert Zagt
Wat ik me herinner van Co
is, dat het een enorme stoker
was. Een Boris Johnson of
Donald Trump avant la lettre,
maar dan uit de vorige eeuw
zeg maar. Altijd een andere
invalshoek, graag enorm populistisch. Liefst een radicaal
tegengeluid, zelfs binnen de
eigen partij, fractie of tegen individuele leden in. Regelmatig
niet gehinderd door enige kennis over een onderwerp, maar
wel het hoogste woord erover
voeren. Alles met een stalen
gezicht. Toen Co destijds in de
gemeenteraad zat in de periode 2010-2014, was er ook
discussie over carbidschieten.
Een groepje Loosdrechters
wilde graag iets organiseren
op dat gebied. Burgemeester
Martijn Smit was wat terughoudend met een vergunning. En
Co? Co wist er wel Raad mee.
Hij vroeg als raadslid met een
uitgestreken gezicht om een
demonstratie carbidschieten
voor de hoofdingang van het
gemeentehuis .........
Co stak maar wat graag de lont
in het kruitvat. Hoe harder de
knal hoe meer hij genoot. En
dat zonder een spier te vertrekken.

In Memoriam Co de Kloet
Door: Herman Stuijver

Vorige week dinsdag, 1 december 2020, verloor Wijdemeren een icoon van de plaatselijke politiek. Co de Kloet is,
omringd door zijn geliefden,
op 88-jarige leeftijd ingeslapen. Hij laat zijn vrouw Ruut,
zoons Co, Jan-Jaap, Derk, z’n
schoondochters, kleinkinderen
en één achterkleinkind na. Eigenlijk werd Co nooit 88, want
hij werd geboren op schrikkeldag, 29 februari 1932.
Co begon na de HBS als verslaggever voor verscheidene
kranten. Toen kwam hij bij de
VARA in beeld, waar hij de

grondlegger werd van het populaire radioprogramma Tijd
voor Teenagers, het eerste
Nederlandse popprogramma
ooit. De Kloet was ook lang
scribent in de VARA- gids. Hij
klom op tot hoofd ‘gevarieerde
programma’s’. Over de muziek
vanaf de 50 ‘er jaren schreef
hij vele nostalgische boeken
en ook was hij de samensteller
van diverse liedjesbundels
Co de Kloet was een onvervalste Oud-Kortenhoever. Daarvan
getuigen ook zijn serie kinderboeken. Generaties kinderen
lezen tot op de dag van vandaag titels als ‘Ontsnapt uit de
polder’ en ‘Raadsel van de Ka-

rekiet’ (oorlogstijd).
Voor de inwoners van de zes
dorpen van Wijdemeren is Co
de Kloet het raadslid en wethouder die jarenlang beeldbepalend was in de plaatselijke
politiek. Als zoon van een Kortenhoefs PvdA- raadslid was
het niet meer dan logisch dat
Co in 1970 voor die partij toetrad tot de gemeenteraad van
’s-Graveland, hij werd zelfs
wethouder namens de sociaaldemocraten. Na een breuk
met de PvdA kwam De Kloet in
1982 voor Dorpsbelangen in de
raad. Daar was hij afwisselend
raadslid en wethouder. Zijn
mooiste tijd vond hij die vanaf

1986 toen hij samen met CDA
ér Gerard Torsing zelfs landelijke bekendheid kreeg met een
ode aan de toenmalige minister Hanja May- Weggen. De
Kloet was medeoprichter van
Dorpsbelangen Wijdemeren,
waarvoor hij in 2002 wethouder
financiën werd. Na twee jaar
moest hij echter aftreden, wat
Co ervoer als een mokerslag.
In september 2010 maakte
de inmiddels 78-jarige een
comeback als 9e raadslid van
Dorpsbelangen, na een interne
strijd om de vacature. In 2014
kwam het definitieve einde aan
een lang leven in de lokale politiek. Co de Kloet bleef vanaf de

zijlijn betrokken bij wat er in de
dorpen gebeurde. Zijn columns
als Putter waren gevreesd en
geliefd, Co kon vlijmscherp,
maar ook humoristisch zijn visie op papier zetten.
In 2002 werd Co koninklijk onderscheiden als ridder in de
orde van Oranje Nassau, drie
jaar later werd hij het eerste
erelid van Dorpsbelangen.

De redactie wenst zijn vrouw
en alle andere nabestaanden
sterkte in deze zware dagen.

Mooie muurstickers om je huiskamer in
wintersfeer te brengen
verwijderbare muurstickers Ø 80 cm
NIEUWE modellen

Hert A

BIZON

BERGEN

Koe

Koe MET KALF

LAVENDEL

kerst

BOS

KUDDE PAARDEN

BLOEMEN

€ 20,per stuk

Verwijderbaar!
hert B

PAARD A

MELKMEISJE

WINTERTBLOEMEN

BInnenkort
weer nieuwe
modellen
beschikbaar!

Dunnebier Print BV
Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst
den Berg
T 0294-256200

bestel je verwijderbare muursticker via

info@dunnebier.nl
(geef bij bestelling aan welk afbeelding je wilt ontvangen)
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Overheerlijke oliebollen bij Sportcafé De Blijk
WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Herman Stuijver

Dasplein bleken deze Bergse

| NEDERHORST
| DE NIEUWSSTER
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
DENte
BERG
oliebollen
goed aan
slaan.
In samenwerking met

NEDERHORST DEN BERG
Je hebt oliebollen in alle
soorten en maten, maar
die van Sportcafé De Blijk
behoren tot de allerbesten.
Iedere vrijdag en zaterdag
kunt u bij Annette, Perry
en Nick Blom een zak van
deze goudbruine verrassing, met en zonder rozijnen, bestellen voor slechts
1 euro per oliebol.
De tweede lockdown treft ook
deze horecaonderneming aan
de Blijklaan, temeer daar eigenaar Nick buiten steun van de
NOW-regeling valt door een
bijzondere constructie in de
regelgeving. Optimisme overheerst echter bij de Blom-familie. Ze kozen ervoor om zich te
werpen op het maken, bakken
en verkopen van oliebollen, nu
de protestantse gemeente dit
jaar afhaakt met de massale productie. Eind november
heeft het drietal geëxperimenteerd met een eigen recept. Tijdens een proeverij op het Willie

En de proevers hebben gelijk.
Het deeg vermengd met geraspte appel, een snufje kaneel
en de echte Sultana rozijnen
rijst in 40 minuten afhankelijk
van de warmte van de omgeving. “Het rijzen verdubbelt de
massa, maar het is heel belangrijk om geduld te bewaren.
Het moet luchtig en happig
zijn”, verduidelijkt Nick. Inmiddels zie je dat het ambachtelijk
kloppen en mixen van het beslag een arbeidsintensieve klus
is. Perry is de meester-bakker
die de smakelijke bollen in het
plantaardige vet laat dobberen.
En inderdaad, het water loopt
je in de mond, de Blom- bollen
hebben alles wat een goede
oliebol nodig heeft. Overigens
leveren ze ook oliebollen zonder rozijnen. Die hebben ook
weer iets speciaals, het beslag
is gemaakt op basis van een
Tripple bier.
Bestellen
U kunt op vrijdag en zaterdag

oliebollen bestellen op: 06- 344
83536 of via: www.sportcafedeblijk.nl. Ze kosten 1 euro per
stuk, op iedere vijf oliebollen is

er één gratis. Tussen 21 en 31
december gaat de Blom-oliebollenfabriek op volle toeren,
dan kunt u dagelijks bestellen

(vanaf 14.00 u.). Met uitzondering van het kerstweekend.
Bezorgen kan ook, dat kost €
2,50.

langen heeft Patricia IJsbrandy aan de wethouder vragen
gesteld over nut en noodzaak
van de plek. En of het mogelijk
is om mee te helpen aan een
andere locatie. Wethouder
Rosalie van Rijn antwoordt dat
ze met De Appelboom sociale
initiatieven wil ondersteunen,
maar het moet wel verantwoord zijn. Er liggen teveel
goederen, hetgeen kan leiden
tot brandgevaarlijke situaties.

Samenwerking met andere instellingen bleek niet mogelijk,
ze zijn teveel gebonden aan
een bepaalde plek. Petra van
den Ham heeft zelf aangegeven te willen stoppen, omdat
ze niet in staat bleek de hoeveelheid materialen drastisch
terug te brengen. Mevrouw
Van Rijn ontkent dat de huidige ruimte al een andere bestemming heeft.

Weggeefwinkel moet weg

Wethouder ‘Wel ondersteunen, maar brandgevaarlijk’
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Op 10 september 2018
opende wethouder Rosalie van Rijn de Weggeefwinkel ‘Wijde Meer voor
Minder’ in Het Drieluik in
Nieuw-Loosdrecht. Ruim
twee jaar later sluit de wethouder de kelderruimte vol
met gratis spullen. Dat is
per 1 maart 2021. Petra van
den Ham, die ooit het initiatief nam en nog wekelijks
druk is als beheerder, baalt
als een stekker.
“Ik heb er geen vat meer op.
Het besluit om te stoppen met
de Weggeefwinkel is geheel
buiten mij om genomen. Ik
hoorde alleen wat geruchten.
Nadat het Wijdehuis stopte
in dit pand in juli van dit jaar,
wordt er anders naar deze
sociale plek gekeken”, vertelt Petra. Wekelijks waren er
op maandag tijdstippen van
inbreng en uitgifte van goederen. Bestaande uit kleding,

servies, speelgoed, kookgerei,
enz. Volgens Petra was ze actief met circa 10 vrijwilligers.
Weliswaar was de intensiteit
door het covid19- virus minder,
maar er bleef een vaste klantenkring van ± 60 personen.
Petra schat dat ze zo’n 15 huizen heeft helpen inrichten met
spullen uit schenkingen en
huisontruimingen. Het allerbelangrijkste is de sociale functie
van deze plek, waar mensen
ook samenkomen voor een
praatje en een steuntje in de
rug.
Nu waait er een andere wind,
constateert Petra. “Er is wel
degelijk armoede in Loosdrecht. Nu willen ze het verhuren aan de King Arthur Groep,
dat levert geld op. Wij zijn geen
verdienmodel.” De gemeente
vindt de kelderruimte ongeschikt, vanwege het brandgevaar. Maar de beheerder ziet
geen andere oplossing. Een
contract met scherpere voorwaarden, o.a. met veel minder
spullen heeft ze niet getekend.

Ook een andere ruimte huren
ligt buiten de mogelijkheden,
want alles draait op vrijwilligers, zonder subsidie. Petra
van den Ham is teleurgesteld
in wethouder Van Rijn die zich
na de opening niet meer van
haar sociale kant heeft laten
zien. Blijkbaar ziet ze geen heil
meer in deze plek.
Politiek
Namens de fractie Dorpsbe-

MERK

PAKKET

STERKTE

Aevitae

VIP

Avero

zie Zilveren Kruis

Besured

All-in-1

€ 115,- € 115,-

1 jaar

CZ

Ideaal / Comfort

€ 50,-

2 jaar

Plus / Jongeren / 50+

€ 100,- € 125,-

2 jaar

Top / Gezinnen

€ 200,- € 150,-

2 jaar

Excellent / Supertop

€ 300,- € 300,-

2 jaar

€ 100,- € 100,-

2 jaar

> 1,5 dpt

€ 150,- € 150,-

2 jaar

Uitgebreid

> 1,5 dpt

€ 200,- € 200,-

2 jaar

Optimaal

> 1,5 dpt

€ 300,- € 300,-

2 jaar

Standaard

€ 60,-

€ 60,-

3 jaar

Extra

€ 75,-

€ 75,-

3 jaar

Optimaal

€ 150,- € 150,-

3 jaar

€ 70,-

€ 70,-

€ 75,-

€ 75,-

2 jaar
2 jaar

€ 200,- € 200,> 3 dpt

CZ Direct

5
De Amersfoortse Extra

De Friesland

DSW

Standaard / Top

VERGOEDING PERIODE
2020 2021

> 6 dpt

Student

2 jaar

DVZ

Zie Pro Life

IZA

Classic / Comfort

€ 186,- € 200,-

2 jaar

Extra Zorg 2

€ 100,- € 125,-

2 jaar

Extra Zorg 3

€ 200,- € 250,-

2 jaar

Extra Zorg 4

€ 225,- € 250,-

2 jaar

Extra 1 / Bijz. bewust

€ 50,-

€ 50,-

3 jaar

Extra 2

€ 100,- € 100,-

3 jaar

Extra 3

€ 200,- € 200,-

3 jaar

Compleet

€ 200,- € 150,-

2 jaar

Garant 1 / Extra 2 / Jongeren

€ 75,-

€ 75,-

2 jaar

Garant 2 / Extra 3

€ 125,- € 125,-

2 jaar

Garant 3

€ 175,- € 175,-

2 jaar

Aanvullend 2

€ 30,-

€ 125,-

2 jaar

Aanvullend 3

€ 230,- € 250,-

2 jaar

Compleet / Combi

€ 100,- € 100,-

2 jaar

Comfort

€ 150,- € 150,-

2 jaar

Top

€ 500,- € 500,-

2 jaar

Compact

€ 100,- € 100,-

1 jaar

Uitgebreid / Vitaal

€ 75,-

€ 75,-

2 jaar

Extra uitgebreid

€ 200,- € 200,-

2 jaar

Compleet

€ 300,- € 300,-

2 jaar

Student

€ 100,- € 100,-

2 jaar

Benefit

-

Optifit / Optimaal

€ 175,- € 150,-

2 jaar

Topfit / Top

€ 350,- € 300,-

2 jaar

Superfit / Excellent

€ 500,- € 300,-

2 jaar

IZZ

Menzis

Nt Academic
Nt Nederlanden

OHRA

ONVZ

€ 75,-

OZF

Zie Zilveren Kruis

PNO

Zie ONVZ

Pro life

Medium

€ 100,- € 100,-

3 jaar

Large

€ 150,- € 150,-

3 jaar

Extra Large

€ 250,- € 250,-

3 jaar

Ideaal

€ 100,- € 125,-

2 jaar

Excellent

€ 230,- € 250,-

2 jaar

Promovendum
Salland
Stad Holland

UMC
Univé
VGZ

Zie ONVZ

Plus

> 2 dpt

€ 75,-

€ 75,-

2 jaar

Top

> 2 dpt

€ 150,- € 150,-

2 jaar

Standaard / Uitg.

> 6 dpt

€ 70,-

€ 70,-

2 jaar

Jongeren

€ 75,-

€ 75,-

2 jaar

Extra uitgebreid

€ 137,- € 137,-

2 jaar

Zorg riant

€ 300,-

3 jaar

Extra Zorg 2

€ 100,- € 100,-

3 jaar

Extra Zorg 3

€ 200,- € 200,-

3 jaar

Beter

€ 50,-

€ 50,-

3 jaar

Best

€ 75,-

€ 100,-

3 jaar

Beter

€ 50,-

€ 50,-

3 jaar

Best/Jong/Vitaal/Gezin/
Singel

€ 100,- € 100,-

3 jaar

VvAA

Zie ONVZ

Zekur

Extra

€ 100,- € 100,-

Zie ONVZ
3 jaar

Zilveren kruis

2 Sterren

€ 100,- € 100,-

3 jaar

3 Sterren

€ 150,- € 150,-

3 jaar

€ 250,- € 250,-

3 jaar

> 2 dpt

€ 40,-

€ 40,-

2 jaar

Top/Gezin

> 2 dpt

€ 70,-

€ 70,-

2 jaar

Plus

> 2 dpt

€ 70,-

€ 100,-

2 jaar

€ 150,- € 150,-

2 jaar

4 Sterren
Zorg & zekerheid Sure/Basis/Standaard

Totaal

Luchtkastelen bouwen
Ingezonden brief
De tweede participatiesessie over plan Zuidsingel fase
8 werd weer een drama. De
ontwikkelaars wilden graag
over de toekomst praten, maar
bewoners waren nog lang niet
klaar met het nu. Zij hebben
immers door dat de plannen
aan alle kanten rammelen. De
gemeente wil, net of er niks
aan de hand is, de stedenbouwkundige plannen doordrukken. De verantwoordelijke wethouders bleven thuis.
Waar maken bewoners zich
zorgen om? Deze vraag kwam
eigenlijk niet aan de orde. Een
paar punten waar veel bewoners van balen:
*Bewoners willen serieus genomen worden en niet worden
geconfronteerd met haastig
vastgestelde bouwplannen en
een slinks ingericht participatietraject dat notabene start na
het indienen van 404! zienswijzen. *Plannen moeten gewoon
voldoen aan geldende wetgeving. *Een bouwplan van 250
woningen bespreek je met alle
betrokkenen en niet met een
paar (30) aanwonenden. *Het
verdubbelen van het aantal
verkeersbewegingen (4000)
op de Emmaweg moet je niet

bagatelliseren door te zeggen
dat het verkeersplan los staat
van het bouwplan. *Een verkeersplan dat aantoonbaar
leidt tot veel meer sluipverkeer
(Zuider- en Noordereinde) is
niet pluis. Dat moet je gewoon
niet uitvoeren. *De zwaar vervuilde vuilstort vlak naast het
plangebied is een acute bedreiging voor mens en milieu.
Staat zwart op wit in onderzoek uit 2009. Plan Zuidsingel
doet daar niets aan. Geld verdienen staat voorop.
Ja, onze kinderen willen ook
graag in dit dorp wonen. En
dat kan ook. Maar dan moet
je wel serieus alternatieven
onderzoeken met een kundig
oog voor kwaliteit en leefbaarheid. Helaas heeft door onvoldoende bestuurskracht deze
stap niet plaatsgevonden. Er
is wel een snelle deal gesloten met ontwikkelaars. Laat
hen maar eens kijken hoever
zij komen. Dit alles omdat de
burgemeester vindt dat de gemeente groter moet worden.
Avond voorbij en hoofdpijn van
het bouwen aan luchtkastelen.
Tom Burgers

Zwarte Piet
Ingezonden brief

Vrijdag avond 4 dec. gaat bij
ons de deurbel. Ik doe vol verwachting open. Staat er een
grote bestelwagen van DPD
voor de deur. Waaruit een gekleurde ontzettend sympathieke medelander stapt. Ik vraag
de beste man wat hij komt
doen. Hij vertelt dat hij de bezorger is van allerlei pakketten.
Waarop ik de beste man vraag
direct te vertrekken. Daar ik
absoluut geen demonstranten
van kick out zwarte piet aan

de deur wil hebben. Waarop
de pakketbezorger een beetje geschrokken vraagt of ik
aub toch het pakketje aan wil
nemen. Hij heeft nl. vrouw en
kinderen thuis en bezorgt de
pakketten tegen vergoeding.
Dus Sinterklaas, weg met de
roetveeg piet, grijze piet, gekleurde piet enz. Gewoon een
redelijke vergoeding en iedereen, dus ook zwarte piet is
weer welkom.
Aat Kool

HELP ONS
REDDEN
STEUN DE DIERENBESCHERMING

NIEUWSSTER
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Reserveer voor 5 uur theater in de Kerstafette
WEEKBLADWIJDEMEREN

stelling. Reserveren kan via
‘S- GRAVELAND
|
|
| NEDERHORST DEN BERG of
| DE NIEUWSSTER
NIEUWS
VOOR
ANKEVEEN
‘S-GRAVELAND
KORTENHOEF
kerstafette@gmail.com
06Op vrijdag 18 december, in
46041520. Voor wie niet reserde hervormde kerk aan het
veert geldt: wie het eerst komt.
Noordereinde in ’s-Graveland, zullen tussen 17.00
17.00: Madjet, jongerenband
en 22.00 uur negen groevan BMOL met muziek voor
pen/artiesten uit de regio
alle leeftijden. Heeft in cooptreden. Een unieke, arronatijd een beetje kunnen
tistieke estafette die voor
repeteren en heeft op 5 mei
de betrokken artiesten als
vele ouderen verrast met hun
geroepen komt. Ze kunnen
optreden; 17.35: Koperkwartet
eindelijk weer eens van
BMOL, Gerrie van Rijn, Wouzich laten horen, in een
ter Jongeling, Mathijs Haselacorona-veilige omgeving.
ger en Anita Leurs hebben dit
Per voorstelling kunnen
voorjaar een kwartet gevormd
er maximaal 30 bezoekers
toen muziek maken in grote
naar binnen en het parool
groepen niet meer kon; 18.10:
is: geniet, maar houd 1,5
Ella van den Broeck,
meter afstand.
In samenwerking met

De Kerstafette is een initiatief
van de Daniël Stalpaert Stichting, die gelden inzamelt voor
het onderhoud van de kerk,
een monument.
De opbrengst van de estafette
is voor dit goede doel. Bezoekers betalen 10 euro voor een
voorstelling en krijgen dan een
muntje dat recht geeft op het
bezoek van een tweede voor-

Engelstalige
muziek
met
en zonder christelijke achtergrond; 18.45: Klarinettrio
BMOL, een trio, dat voor de
Kerstafette is gevormd; 19.20:
Rieteke Hölscher met leerlingen. Vijf jonge pianisten
spelen een sfeervol programma; 19.55: Quincy Brink, een
jonge pop- en volkszanger uit
’s-Graveland; 20.30: Klarinetkwartet Societas Aroundinosa.

Vier vrouwen spelen klassiek,
modern en swing; 21.05: Four
Fun. Vier zangers en een pianist uit ‘t Gooi verzorgen,

met unieke meerstemmige
zangstijl, jazzy muziek met
een rijkdom aan klankkleur;
21.40: Het Liedjespaar Gerrie

en Ben. Liedjespaar en liefdespaar uit Kortenhoef sluit af
met Nederlandse liedjes van
vroeger en nu.

10.000 euro voor verduurzaming Fietsboot
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het college van Wijdemeren stelt 10.000 euro beschikbaar om de Fietsboot
II, die sinds 2019 over de
Loosdrechtse
Plassen
vaart, te verduurzamen.
Zodra ook de bijdragen
van de gemeente Stichtse Vecht en de provincies
Utrecht en Noord-Holland
zeker zijn, kan worden begonnen met het vervangen
van de dieselmotor en het
plaatsen van zonnepanelen.
Volgens Wijdemeren is de
Fietsboot II in de afgelopen
jaren uitgegroeid tot een onmisbare recreatieve schakel in
het gebied. Bezoekers aan de
Loosdrechtse Plassen kunnen
voor een paar euro de oversteek over de Plassen maken
of ervoor kiezen om op het
eiland Markus Pos te recreëren. Met het verduurzamingsproject wordt de karakteristieke boot officieel aangeschaft
en de dieselmotor vervangen

voor een elektrische motor.
Ook krijgt de boot zonnepanelen op het dak, zodat opgewekte stroom direct kan
worden gebruikt om te varen.
Door het toevoegen van een
elektrisch oplaadpunt, kan de
Fietsboot ook op minder zonnige dagen emissieloos varen.
Aan het einde van het traject is
de boot volledig exploitabel en
een zelfvoorzienende, duurzame recreatieve verbinding.
Blij
De wethouders De Kloet en
Boermans zijn verheugd over
het initiatief. “Na een succesvolle start in 2019 en twee
keer zoveel bezoekers in 2020
heeft deze bijzondere recreatieve verbinding de harten van
mensen veroverd. Het is fantastisch dat we er nu, met onze
partners, werk van maken om
deze unieke ervaring op de
Loosdrechtse Plassen een
duurzaam karakter te geven.”
De totale kosten voor de aanschaf en verduurzaming van
de Fietsboot zijn geraamd op
100.000 euro. Ook vastgoedontwikkelaar Heijmans (Porse-

leinhaven) doet een financiële
bijdrage aan het project. De

Fietsboot is een initiatief van
de gebiedsloods Oostelijke

Vechtplassen en de Stichting
Veerdiensten op de Vecht.

NIE
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ODISGYM 90 jaar jong

S.V. ’s-Graveland

KORTENHOEF
Omdat de Sint thuis werkt dit
jaar, werd het Sinterklaasfeest
bij OdisGym anders ingevuld
dan normaliter het geval is.
Ook het op 12 december gepland 90-jarig jubileumfeest
kan geen doorgang vinden.
Toch werden de jeugdleden
van de turnvereniging op
woensdagmiddag in sporthal
De Fuik verrast met ballonnen,
bloemen en cadeautjes.

nieuws

Wethouder Rosalie van Rijn
kwam als plaatsvervanger van
Sinterklaas tijdens de les van
de jongste leden op bezoek bij
Odisgym. De 4- en 5-jarigen
mochten hét grote cadeau uitpakken. Er bleken hele grote
turnblokken in te zitten. Die
kunnen vooral handig zijn bij
de ongelijke brug. OdisGym
heeft deze speciale turnblokken kunnen aanschaffen met
het geld van de Grote Clubactie en de Rabobank ClubSupport. Wij zijn alle kopers van
de loten én de Rabobank erg
dankbaar hiervoor. Na deze
onthulling mocht de sportwethouder alle ballonnen uit de
lucht trekken. Al met al kon

er dus toch een klein feestje
worden gevierd. Zij werd bedankt met een chocoladeletter
W (van Wethouder) en een
mooie jubileumbal. Odis ontving van de wethouder bloemen en felicitaties.
Jubileumfeest
OdisGym bestaat op 13 december 2020 90 jaar. De plannen voor het jubileumfeest
lagen al een tijd klaar, maar
moesten telkens door toedoen
van Covid-19 worden aangepast. Odis heeft het op zaterdag 12 december geplande
feest geannuleerd. Gelukkig is
er in de herfstvakantie al wel
een preparty geweest en hebben 80 kinderen toen kunnen
sporten en spelen in de Fuik.
Er stond o.a. een enorme opblaasbare stormbaan opge-

Prijzen Spektakelloterij afhalen

steld en er waren veel vrijwilligers om te helpen. Het was
zo leuk dat de mogelijkheid
bestaat dat dit een terugkerende herfstactiviteit gaat worden.
12 juni 2021
Om het 90-jarig bestaan toch
niet stilletjes voorbij te laten
gaan, is de vereniging van
plan om op 12 juni 2021 een
sportdag voor Jong & Oud
te organiseren (in en om De
Fuik). Want naast turnen en
rope skippen verzorgt Odisgym ook Keep Moving en Pilates lessen. Odis wil (mogelijk
samen met Buro Sport) een
dag organiseren waarop diverse sport en activiteiten worden
aangeboden. Hopelijk mogen
we dan een feestelijke afsluiting vieren in Dirks Sportcafé.
Woensdag
 juli
Wij kijken
er nu al naar
uit.

‘S- GRAVELAND
Afgelopen zaterdag stonden
vele smurfen verkleed als
(hoe kan het ook anders in het
sinterklaasweekend) Piet op
het veld voor hun wekelijkse
training. De trainers hadden
voor een speciale pietentraining gezorgd, compleet met
pakjes. Na afloop deelde onze
mascotte Sgravie de lekkernijen uit die de Sint eerder die
week had achtergelaten voor
alle teams tot en met O9.
Voor de afwisseling gingen
de meidenteams en de oudste jongensteams afgelopen
weekend de zaal in. Volgende
week zijn de jongste jongensteams aan de beurt.
Of en wanneer de competitie hervat wordt, is misschien
jongstleden dinsdag duidelijk geworden als er weer een
persconferentie is gehouden.

WEE

NIEUWS VOOR AN

Voor de hogere klassen in het
amateurvoetbal is inmiddels
besloten dat deze in een andere vorm hervat zullen worden.
Over het overige senioren- en
jeugdvoetbal was afgelopen
weekend nog niets besloten.
Aanstaande vrijdag houdt de
vereniging haar Algemene Ledenvergadering. Dan zal het
bestuur verantwoording afleggen over het voorbije seizoen
dat in maart zo abrupt werd
afgebroken.
De sportieve onderbreking
van de kerstdagen zal dit jaar
niet georganiseerd kunnen
worden. Voor de tweede keer
in de 45-jarige geschiedenis
van de kerstloop moet deze
geannuleerd worden. Dit jaar
niet vanwege te verwachte
extreme weersomstandigheden maar – uiteraard – door
corona.

Illegaal vuurwerk

Aanmelding burendag
2018 geopend

NEDERHORST DEN BERG- Niet alleen won Olivier van den Berg de eerste prijs in de Spektakelloterij van het Zomerspektakel, ook waren er nog 30 andere fraaie prijzen, beschikbaar gesteld door

De inschrijvingDEALER
voor de 13e
EXCLUSIEF

editie van Burendag is vorige
week geopend. Alle buurten
Lotnummer Prijs
van Nederland kunnen hun
Omschrijving
Beschikbaar gesteld door
Burendagactiviteit aanmelVIJF
Goede
redenen om naar Van1 de Kuinder Motoren
komen:bij003352
den en eentefinanciële
HOOFD Verzorgd bezoek voor
11
drage aanvragen via www.
2 personen Dutch Valley
000595
burendag.nl. De dag wordt
1
Dinerbon t.w.v. € 100,-Restaurant Lekr
001238
ieder jaar georganiseerd
2
Cadeaubon t.w.v. € 50,Brinkers Mode & Lingerie
001222
door Douwe Egberts en het
3
Cadeaubon t.w.v. € 50,-Wijnkoperij en slijterij 2
de Meenthof
2
Oranje Fonds om buren
000796
4
Cadeaubon t.w.v. € 50,-Wijnkoperij en slijterij 2
de Meenthof
3 Koude handen? Met de Daytona handvatverwarming
brengservice
035dei.c.m.
dichter bij elkaar te brengen.
5haal- en
Etentje
voor 2 personenregio
Gasterij
Vechtoever 3
1000660Gratis
3 houdt u ze warm nu voor € 199,50 incl. montage
een grote beurt of reparatie. Én uw motor
Deze editie gaan de organi001255
6
1 Persoons zomerdekbed
Brinkers Mode & Lingerie
4
1 krijgt ook nog een gratis was- en poetsbeurt.
4
satoren
zich korting!
extra inspannen
000105
Levensmiddelenpakket
Albert Heijn
4 SALE in de kledingshop
U kunt7uw motor
ook nog een anti-corosietot 70%
om buren bij elkaar te krijgen
000203
8
Verzorgingspakket
Albert €
Heijn
behandeling
laten
geven voor slechts
29,50
door fabrieks
geschoolde
2002254
in buurten
waar dat
niet van9
Cadeaubon t.w.v. € 25,-Brinkers Mode & Lingerie Altijd secuur onderhoud
5 monteurs en vakkundig
4 druppellader
van € 79,90
en persoonlijk
advies
door
5
zelfsprekend
is.
Burendag
10
Cadeaubon t.w.v. € 25,-Brinkers Mode & Lingerie
2000026Optimate
5 onze kledingspecialisten
3001693voor €1165,- Cadeaubon t.w.v. € 25,-- Boekhandel CW76 Kortenhoef
valt dit jaar op 22 september.
Acties geldig
tot maart 2021 en/of zolang de voorraad
strekt!deden zo’n 1 miljoen
3000777
In 2017
12
Dinerbon t.w.v. € 25,-Het Spieghelhuys
4
Verlengde
Zuiderloswal
27
|
1216
BW
Hilversum
|
T
035
mensen
mee6214727
aan duizenden
000371
13
Dinerbon t.w.v. € 25,-Het Spieghelhuys
4
Internet: www.vandekuinder.nl
activiteiten
in heel het land.
000874
14
Dinerbon t.w.v. € 25,-Het Spieghelhuys

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

WINTER VOORDEEL ACTIES

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

5001016
001453
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Cadeaubon t.w.v. € 25,--
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Waardebon v. slagroomtaart Bakker Jeroen

Body & Beauty ‘t Gooi

WIJDEMEREN
De politie kreeg een melding dat een inwoner in
illegaal vuurwerk zou handelen.
Op donderdagavond 4 december trof de politie in de
slaapkamer van een 19-jarige
Wijdemeerder maar liefst 105
Cobra’s en 170 nitraten aan.
Hierop werd de man aange-

houden. Vanwege het gevaar
werd het illegale vuurwerk met
gespecialiseerd vervoer afgevoerd. Vuurwerk levert gevaar
op voor mens en milieu, zeker
als het in een woning wordt
opgeslagen. Ook het afsteken
van illegaal vuurwerk is levensgevaarlijk. Daarom heeft
de aanpak de volle aandacht
van de politie.

NIEUWSSTER
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Woensdag 9 december 2020

Kerstactie Kasteel-Museum		
WEEKBLADWIJDEMEREN
Sypesteyn
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

LOOSDRECHT
Onder het motto: ‘een
Kerstgroet doet goed’ organiseert Kasteel-Museum
Sypesteyn in Loosdrecht
een kerstactie voor de bewoners van Inovum: Verpleeghuis de Beukenhof in
Loosdrecht, Verpleeghuis
Gooiers Erf in Hilversum
en Verpleeghuis Veenstaete in Kortenhoef.
De kerstactie is inmiddels in
volle gang.

Maar wij nodigen nogmaals
kinderen in heel Wijdemeren
uit om met ons mee te doen.
Om alle bewoners te verrassen hebben wij 400 zelfgemaakte kerstballen nodig.
De kerstbal kan gemaakt worden van karton, papier maché,
piepschuim, enz.
Hang de bal aan een mooi lint,
zodat de bewoners het meteen op kunnen hangen.

De kerstballen kunnen op
woensdag 9 december en
woensdag 16 december a.s.
ingeleverd worden bij het blauwe hek van het kasteel van
14.00 – 16.30 uur, waar vrijwilligers klaar staan om alles in
ontvangst te nemen.
Helpen jullie mee?
Immers... Een kerstgroet doet
goed, speciaal in deze tijd.
Alvast hartelijk dank!
Kasteel-Museum Sypesteyn

Natuurmonumenten zoekt				
buitenmensen
WIJDEMEREN
Steek jij graag de handen
uit de mouwen? En ben je
een echt natuur- en buitenmens? En woon je in de
buurt van de Ankeveense
plassen? Dan is de functie
van vrijwilliger natuurbeheer iets voor jou.
Samen met andere vrijwilligers ga je elke woensdag of
donderdag aan de slag in de
prachtige natuur van de Ankeveense Plassen. Met een boot
vaar je naar een mooie plek,
vaak niet toegankelijk voor het
publiek. We werken van 9.30
tot ongeveer 14.30 uur. Natuurmonumenten zorgt voor
een werkbroek, handschoenen, laarzen en gereedschap.
Het is de bedoeling dat de
twee nieuwe beheerploegen
vanaf half januari van start
gaan.
Bijzondere vogels en planten
Het laagveen in de Ankeveense Plassen is niet alleen uniek

Andreas van der Schaaf komt
met een nieuwe aflevering van
De Dag van Andreas, weder-

Nederhorst den Berg
bedankt
De opbrengst van de collecte
voor het MS fonds dit jaar was
€ 2752.50

Dank daar voor.

Kerstman maken met
de Spotjes
NEDERHORST DEN BERG
Op 12 december gaan de
kinderen een KERSTMAN
knutselen in Kidswereld, in
Nederhorst den Berg.
Door de extra maatregelen, in
verband met het coronavirus,
kon de activiteit in november
helaas niet door gaan. Tot zover we nu weten mogen de
verenigingen hun activiteiten
deze maand wel uitvoeren en
is het Spotjesteam zich weer
aan het voorbereiden, zodat
iedereen weer met veel plezier
kan komen knutselen. We volgen de regels omtrent het virus

nauwkeurig op. Hierdoor kunnen we maximaal 20 kinderen
toelaten. De kosten zijn €3 per
kind. De kinderen zijn om 9.30
uur welkom. Zij worden door
een leidster ingeschreven en
meegenomen naar boven.
Ouders nemen dus buiten afscheid. Om half 12 is het weer
afgelopen. Al die prachtige
Kerstmannen plus een kleine
verrassing mogen dan mee
naar huis. Namens de Spotfabriek en het Spotjesteam
wensen we u alvast heel fijne
feestdagen en tot zaterdag 12
december!

Oliebollenactie			
All Directions
in Nederland, maar deze natte natuur is van internationale
waarde. Natuurmonumenten
wil dit gebied zo veel mogelijk
open houden. Zo behouden
we het leefgebied van moeras- en rietvogels, zoals de
snor, purperreiger en kleine
karekiet. Maar ook veel planten profiteren van het open
landschap. Om te voorkomen

dat de Vechtplassen veranderen in moerasbos, heeft Natuurmonumenten voldoende
vrijwilligers nodig.

om in retrostijl. Ruud Bochardt
praat in “In Derde Termijn” met
Dave Volmer, notaris en Monique Branse, funeralplanner,
over wat er allemaal komt kijken bij de laatste levensfase
en hoe je een en ander moet

organiseren. Bijvoorbeeld, hoe
kan een internet acccount van
een overledene worden beeindigd? In TV Magazine weer
aandacht voor diverse regionale onderwerpen.

Geïnteresseerd?
Past de functie van vrijwilliger
natuurbeheer bij jou? Neem
dan contact op met boswachter Niels Schouten, n.schouten@natuurmonumenten.nl.

GooiTV
Vanaf woensdag 9 december zendt GooiTV het volgende programma uit

Alle inwoners van		

ANKEVEEN
Op donderdag 31 december verkopen de leden
van het koor All Directions bij de Ankeveense St.
Martinuskerk superverse
goudgele oliebollen, rijkelijk gevuld met krenten en
rozijnen. De oliebollen (10
stuks) kosten € 8,-; appelbeignets: € 1,25 p/st.

Bestellen kan door een mail
te sturen naar k.griffioen@
planet.nl (vermeld uw naam,
adres, telefoonnummer en het
aantal).
Afhalen: donderdag 31 december van 9.30 tot 12.30
uur bij de ingang van de kerk,
Stichts End 23. Uiteraard zullen wij de coronaregels in acht
nemen.

Wij wensen u fijne feestdagen!

KUNSTKERSTMARKT
Glas, brons & schilderwerk
Open in weekenden & op a
Zuidereinde 124, 's-Graveland
www.gallerymcsorley.com
06 - 13 78 67 79

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier
(boedel) Taxaties / -ontruimingen
Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl
Online shoppen: www.kunstkamer.online
Herenweg 71-73, Breukeleveen

