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Koper Kwintet Kortenhoef
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Voeg vier Kortenhoefse
jongemannen en een Amsterdamse Amerikaan samen, dan heb je het Kortenhoefs Koper Kwintet. Het
vijftal met een grote passie
voor koperen blaasinstrumenten geeft a.s. zaterdag
een gevarieerd concert.
Vanaf 20 uur kunt u hen
zien en beluisteren in een
livestream vanuit het Oude
Kerkje, natuurlijk in Kortenhoef. Kijk op: Facebook
‘Je bent Kortenhoever als’
en zoek de link.
Eerst was er rond Pasen tijdens de lockdown een buitenconcert. Dat sloeg enorm aan,

het bood hoop en inspiratie.
Reden voor de Kortenhoevers
om serieus verder te gaan.
Nick Thomas, die Ben Schouten van der Velden via via kende, sloot aan. En dus werd het
Koperkwintet opgericht. Op 16
mei van dit jaar was het eerste digitale concert. “We hebben daarna in het Kraaiennest
en in de kerk eigenlijk steeds
goed kunnen oefenen”, vertelt
Ben Schouten van der Velden,
die de trombone bespeelt.
Broer David kun je beschouwen als semiprof, hij speelt als
trompettist mee in het Nederlands Politie Orkest. Alex de
Haan speelt ook trompet en
laat daarnaast pittige tonen
horen uit de piccolo-trompet.
Jos Luijer is een oude bekende op de massieve bastuba.

En Nick Thomas heeft een
hoorn die ouder is dan 50 jaar.
“Het mooie van deze samenstelling is dat iedereen op gelijkwaardige wijze met elkaar
musiceert. Geen instrument
voert de boventoon”, aldus
Nick Thomas. “Ja, we hebben
ook gezellig en harmonisch
met elkaar gerepeteerd. Het
ging gewoon vanzelf ”, vult Jos
Luijer aan. Op deze repetitieavond heeft Nick een vriend
meegenomen die het vijftal
wijst op bepaalde details. “Op
het eerste gehoor vind ik de
balans goed”, zegt hij. “Jullie
zijn echt aan elkaar gewaagd.”
Een enkele keer gaat het te
snel of wordt een bepaald accent over het hoofd gezien.
Met het potlood worden de
aanwijzingen genoteerd.

Zaterdag
Het kwintet heeft een gevarieerd repertoire. Ze spelen
naast klassiek ook filmmuziek.
Natuurlijk mogen enkele kerstnummers niet ontbreken. Als
je ‘The International Christmas Salute’ beluistert, dan
hoor je flarden van bekende
melodieën. Ook Les Misérables zal niet ontbreken. De
opening met La Péri van de
Fransman Paul Dukas is een
klassieker die de luisteraar direct in de goede sfeer brengt.
De bekende musicus/ dirigent
Pieter van den Dolder zal het
concert presenteren, terwijl
Martin Buma verantwoordelijk
is voor beeld en geluid. Het
wordt vast een warm muzikaal
uurtje met Ben, David, Jos,
Alex en Nick.

Alle voorstellingen van de
Messiah van Händel, het bekende meesterwerk dat traditiegetrouw rond Kerstmis
wordt uitgevoerd, moesten
dit jaar vanwege corona worden afgelast. De Nederlandse Händelvereniging (Hilversum), die dit werk al 75 jaar
uitvoert, onder andere in de
Grote Kerk Naarden, benaderde daarom GooiTV met het
verzoek om de integraal opgenomen uitvoering van 2019
uit te zenden. Dit zal plaatsvinden op zondagavond 20
december om 19:30 uur. De
uitzending zal voorafgegaan
worden door een gesprek
over de Messiah met gastdirigent Jules van Hessen.
ZinTV
GooiTV presenteert vanaf 16
december een nieuw praatprogramma met live muziek:
ZinTV. De presentatoren zijn
de dominees Wielie Elhorst
en Leendert van der Sluijs. Zij
gaan met tafelgasten in gesprek over thema’s zoals eenzaamheid, solidariteit, vrijheid
en leiderschap. Ds. Wielie
Elhorst, dominee van de Wilhelminakerk in Bussum. In de
eerste aflevering van ZinTV
gaan de dominees in gesprek
met de burgemeester van
Gooise Meren, Han ter Heegde, en met de voormalige radio- en televisiepresentatrice
Maartje van Weegen. Er is
live muziek door zangeres
Sarah Gentili, gitarist Steven
Ochoa Saif en songwriter Gert
van der Schuur.
Zie: www.gooitv.nl
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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

035 - 656 00 66
0294 - 25 29 28
06 - 112 387 77
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St. Martinus
Do. 17 december:

Joseph Lokin, schoolviering
W. Balk.
Zo. 20 december: 10.00 uur:
L. Wenneker.
 OLV Hemelvaart
Do. 17 december: 10.30 uur:
Stil gebed, kaarsje opsteken.
Za. 19 december: 19.00 uur:
J.Dresmé.
(Aanmelden: op ma. en do.
ochtend 8.30-11.30 via tel.
0294 - 251315)
 H. Antonius
Zo. 20 december: 9.30 uur:
R. Simileer.
(Aanmelden: op di. en do.
ochtend 9.00-12.00 via tel.
035 - 6561285)
Reserveren moet, dit kan bij het
parochiesecretariaat.

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.
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!!

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk
Zo. 20 december: 10.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk.
Do. 24 december: 20.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk.
Do. 24 december: 22.30 uur:
Ds. E.J. van Katwijk.
Vr. 25 december: 10.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk.
Zo. 27 december: 10.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk.
Geeft u zich van tevoren op, voor
di. 22 december, 19 uur, bij
Anneke Luppes (0294-252654) of
via scriba@kerkopdeberg.nl

van 8.00-12.30 uur met groenten,
brood, kaas, noten, olijven, siroop,
bloemen, brood, vis (vooraf te



 Hervormde

gemeente
‘s-Graveland
Zo. 20 december: 10.00 uur:
Ds. G.J. Krol
Do. 24 december: 22.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren
Vr. 25 december: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren
Zo. 27 december: 10.00 uur:
Ds. A.B. van Campen

bestellen op 035-694 8197)

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
Huisartspraktijk Overmeer

De praktijk is gesloten van
maandag 21 december t/m donderdag 24 december 2019

WAARNEMING door:
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher, huisartsen
Voorstraat 39, Nederhorst den Berg, tel. 251203
Tijdens avond/weekend/feestdagen belt u de Spoedpost Blaricum 088-130 96 00.

Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar
Administratie / financiën
Karin Oxfoort: 06 461 565 53, ma, di, do en vr

 Hervormde

Kortenhoef

gemeente

Zo. 20 december: 9.30 uur:
Ds. W.H.B ten Voorde
Vr. 25 december: 9.30 uur:
Ds. W.M. Schinkelshoek
Zo. 27 december: 9.30 uur:
Ds. M. de Goei Jansma

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers: 06 524 601 77, ma, di, do en vr
Maatjescontacten / ANWB Automaatje en een praatje
Samen 06
komen
wemaer
Iris Klarenbeek:
516 412 59,
t/mwel
do
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

Meer informatie of meedoen?

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

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

14-10-19 12:48

NIEUWSSTER

3

Woensdag 16 december 2020

Wethouder De Kloet reageert op Zuidsingel Fase 8

WEEKBLADWIJDEMEREN
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er geen appartementen be|
|
| NEDERHORST
NIEUWS
VOOR
ANKEVEEN
‘S-GRAVELAND
KORTENHOEF
BERG | DE NIEUWSSTER
schikbaar
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WIJDEMEREN
geen
betaalbare
woning
kunHet zal u niet ontgaan zijn
nen vinden. Voor al die wendat er een heftige discussen moeten we ruimte maken
sie plaatsvindt over de
en die ruimte is in Wijdemeren
bouw van 250 woningen in
zeer beperkt.
Zuidsingel Fase 8, tussen
Kalkakker en Emmaweg.
2. Er is ook veel onvrede
Er waren maar liefst 404
over de participatie. Menzienswijzen tegen het ontsen willen het vooral hebwerp- bestemmingsplan,
ben over de vraag of wowaarbij we ervan uit kunningbouw op deze locatie
nen gaan dat verreweg de
gewenst is. En over een
meeste inzenders bezwalange-termijnvisie op landren hebben tegen de bouw.
schap, verkeer en wonen.
Verantwoordelijk wethouDat kan niet besproken
der Jan-Jaap de Kloet reaworden. Nu worden er in
geert op 5 vragen.
kleine sessies alleen deelaspecten aan de orde ge1. Beschouwt u die vele
steld. Is deze vorm van parzienswijzen als een signaal
ticiperen niet achterhaald?
dat doorgaan met dit bouwDe ontwikkelaar is verantwoorplan op deze wijze vrijwel
delijk voor de communicatie en
onmogelijk is?
Wij zien de binnengekomen participatie. Hiervoor hebben
zienswijze als een teken van zij een communicatiebureau in
betrokkenheid bij de ontwik- de arm genomen. De gemeenkelingen van onze gemeente. te ziet erop toe dat de participaWe zullen de komende drie tie zorgvuldig wordt uitgevoerd.
maanden aan de slag gaan en Alle onderwerpen kunnen aan
de zienswijzen voorzien van de orde komen op de momeneen antwoord. De nota van ten die daarvoor het meest gebeantwoording van het college schikt zijn. Ook de zorgvuldigwordt bij de aanvraag bestem- heid van het participatieproces
mingswijzing gevoegd. De neemt de gemeenteraad mee
gemeenteraad neemt ook dit in de besluitvorming. Er ligt een
ter overweging mee in de be- gedegen plan dat in de zomer
sluitvorming. Naast de zorgen van dit jaar door de Commissie
en bezwaren van direct omwo- is besproken samen met andenenden moeten wij als college re uitgangspunten voor Zuidszeker ook rekening houden ingel fase 8. Woningbouw op
met de vraag naar woningen. deze locatie zit al ongeveer 30
We hebben ruim 1000 woning- jaar in de pen. De ontwikkelaar
zoekenden. Die groep varieert nodigt direct omwonenden uit
van senioren die nog in een om in gesprek te gaan. Er ligt
Door: Herman Stuijver

In samenwerking met

nog niets vast. De plannen zijn
niet in beton gegoten. Ook het
aantal woningen ligt als bespreekpunt op tafel. Later wil
de ontwikkelaar ook met andere groepen belanghebbenden zoals woningzoekenden
om tafel. Het geluid dat er ook
mensen zitten te springen om
dit nieuwbouwplan raakt nu
ondergesneeuwd. De ontwikkelaar heeft ervoor gekozen
om eerst de bewoners aan de
Emmaweg en de Kalkakker de
kans te geven om hun stem te
laten horen. En die is duidelijk.
De meesten willen dit niet en
hebben daar verschillende redenen voor.

‘WIJ ZIEN DE
SITUATIE NIET ZO
ZWART-WIT’
3. De provincie Noord-Holland is ook tegenstander.
Het provinciebestuur heeft
de macht om het plan af te
blazen met een ‘reactieve
aanwijzing’. Dan valt alles
in het niet. Hoe gaat u Haarlem op andere gedachten
brengen?
De provincie heeft een zienswijze ingediend. Ook die zullen
we zorgvuldig beantwoorden.
Wij zien de situatie niet zo
zwart-wit omdat op ambtelijk
niveau het gesprek nog volop
gevoerd. Het uitgangspunt is
hoe kan woningbouw op deze
locatie mogelijk gemaakt worden en in welke mate. Ook
op bestuurlijk niveau is er een
open verstandhouding en blijven we in gesprek over de

Foto: Jan-Jaap de Kloet (archieffoto: Douwe van Essen)

randvoorwaarden voor Zuidsingel fase 8.
4. Een goede verkeersafwikkeling is de spil waar
het om draait. Een rotonde
op de Smidsbrug, aanpassingen aan de Emmaweg
en Zuidereinde zijn zeer
ingrijpend voor omwonenden. Hoe gaat u dat voor elkaar krijgen? Want zonder
verkeersplan geen woningbouw toch?
Verkeersafwikkeling is een
belangrijke randvoorwaarde.
Royal Haskoning DHV voert
een haalbaarheidsonderzoek
uit om de kosten en de risico’s in beeld te krijgen. Er
zijn gesprekken gevoerd met
grondeigenaren om te kijken of
zij bereid zijn om medewerking
te verlenen. Ook hier ligt nog
niets vast. De resultaten van
het onderzoek worden begin

2021 verwacht. Daarna besluit
de raad of de onderzochte verkeeroplossing uitgevoerd gaat
worden en dan wordt bewoners gevraagd om mee te denken en input te leveren.
5. Hoe optimistisch of pessimistisch gaat u de kerstdagen in?
“Ik ben zeer optimistisch van
aard, hoewel er dit jaar veel
werd gevraagd om dat te blijven. We zitten in een ongekende crisis met corona, en
ook in mijn privé-sfeer is veel
gebeurd. Tijd om daar tijdens
de kerstdagen bij stil te staan
en te overdenken. Maar met
optimisme kijk ik naar 2021
waarin we hopelijk mooie plannen kunnen realiseren en terug
kunnen naar normale omgang
met elkaar.”

Het ‘nieuwe’ vergaderen wordt ‘vergaderen’
€ 15.000 voor meer publiciteit in hah-bladen
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Na een vergaderexperiment
vanaf oktober 2019 zal de
voltallige
gemeenteraad
instemmen met een andere
vorm van vergaderen. Dan
wordt het ‘nieuwe vergaderen’ definitief ‘vergaderen’.
Het komt er in het kort op neer
dat de raad meer dan vroeger
de agenda bepaalt. Het aantal
technische vragen in de commissies is aanzienlijk verminderd, omdat partijen die van
tevoren schriftelijk indienen.

Wel vervallen sommige commissieleden nog te vaak in het
oude model van vragen stellen,
terwijl het gaat om een standpunt in een debat. Een groot
voordeel is dat de vergaderingen nu op tijd zijn afgelopen,
rond 23.00 uur. Dat heeft mede
te maken met het bijhouden
van de spreektijd per fractie.
Er zijn nu ook beeldvormende
sessies die vooraf gaan aan
de officiële commissievergadering. Dat bevalt redelijk.
Wel kan het betrekken van de
inwoners bij die beeldvorming
veel beter. De raad wil nog
meer volksvertegenwoordiging

zijn, het heeft uiteraard ook te
maken met het lastige vergaderen via het beeld door het
covid19- virus. Het is positief
dat de raadsleden meer debatteren, als gevolg van het zgn.
BOB-model. Dat staat voor
Beeld- Oordeel-Besluit, pas in
de laatste fase neemt de raad
een besluit. Dat gaat de Wijdemeerse raadsleden steeds
beter af. Nadeel is wel dat een
gemeenteraad voor buitenstaanders lastiger te volgen is,
want de discussie heeft al in
de commissie plaatsgevonden.
Herhalen is uit den boze.

Huis- aan-huisbladen
Om het werk van de raadsleden bekend te maken, moet
de communicatie beter worden. Daarvoor zijn de lokale
huis-aan-huis bladen het aangewezen medium, omdat die
goed worden gelezen door
de inwoners. De gehele raad
steunde een motie om geld vrij
te maken voor extra ruimte in
het Weekblad Wijdemeren en
de Nieuwsster, het gaat om
15.000 per jaar. Dan komen
er maandelijks berichten over
de vergaderdata en de onderwerpen van gemeenteraad en
commissies.
Burgemeester

Larson vond het jammer dat
er weer 15.000 euro uit de Algemene Reserve wordt geput,
terwijl Wijdemeren er financieel
matig bij staat. Olivier Goetheer
van De Lokale Partij maakte de
kanttekening dat het ‘geen politieke boodschappen’ mogen
worden. Overigens kon de raad
geen besluit nemen over het
nieuwe vergaderen, omdat bij
3 amendementen de stemmen
staakten (9-9). Die kwamen
dan dinsdag jl. in een vervolgvergadering ter stemming. Die
drie wijzigingen op bepaalde
details waren ingediend door
De Lokale Partij.
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Stefeestdagen
Tel: 035-691 86 97

Tel. 035 - 691 86 97

Nieuw assortiment boeken van
Bestsellers tot unieke pareltjes
U vindt ons elke 3e zaterdag van de maand op het Willie Das-plein
in Nederhorst den Berg of bestel uw boek via 035 206 29 56

www.deboektique.nl

AZIATISCH RESTAURANT DYNASTY KORTENHOEF

24, 25 EN 26 DECEMBER GEOPEND
24 december: van 16:00 tot 20:00
25 en 26 december: van 16:00 tot 20:00

25 en 26 december

Alleen bestellen via de speciale afhaalkaart.
De speciale afhaalkaart
kunt u vinden op de
website.
https://dynastyonline.nl/

!!! BIJGERECHTEN
!!!
zijn klein bakjes
Witte rijst 0,50

Nasi
Bami
Mihoen

1,25
1,25
2,50

MENU A  €20,

€50,00
maki: komkom
mer, surimi, zalm,
AANTAL
rettich
inside out: zalm,
surimi, rettich en
garnaal(ebyfry)
spicy roll
en
SASHIMI: sashimi
tonijn en sashimi
zalm

LOS TE BEST

AANTAL

AANTAL

Kroepoek
Saté (4 stuks)

Gebakken banaan
(4 stuks)
Babi pangang
(groot)
Gado gado
Boontjes
Ajam pangang
Daging roedjak
Daging smoor
Nootjes
AANTAL

ELLEN

klein / groot
mini loempia (6stuks)
2,80
sate (4stuks)
5.50
gebakken banaan
3,00
kroepoek
2,20
poke bowl
8,50 / 12,50
tomatensoep
4,00
kippensoep
4,00

€30,00

Tomatensoep
Kroepoek
Sate (2 stuks)
Mini loempia (6
stuks)
Babi pangang

Tjap tjoy
Kip kerrie

Bestel tĳdig en voorkom
lange wachtĳden.

ajam panang
babi pangang
kip ketjap
kip kerrie
foe yong hai
tjap tjoy
ossenhaas tipan
gon bau garnalen
daging roedjak
daging smoor
boontjes
gado gado

We kunnen op deze dagen
helaas niet bezorgen.

klein groot

7,00 / 12,50
7,00 / 12,50
7,00 / 12,50
7,00 / 12,50
6,00 / 9,50
6,00 / 9,50
9,00 / 16,50
9,00 / 16,50
8,25 / 14,50
8,25 / 14,50
6,00
5,50 / 9,00

* GRAAG VOOR
21 DECEMBER
** WE KUNNEN
DOORGEVEN.
TIJDENS DE KERSTDA
*** TIJDENS DE
GEN HELAAS
KERSTDAGEN
NIET BEZORG
IS HET ALLEEN
EN.
MOGELIJK OM
VAN DEZE KAART

Meenthof 8
1241CP, Kortenhoef
035-6561156

een bonus geven aan lopers
die voor langere tijd correct
en op tijd bezorgen. Vanaf januari 2021 zal onze redacteur
Saskia Luijer weer regelmatig
een bezorger in het zonnetje
zetten. U kunt zich ook opgeven als bezorger, een gezonde
wandeling met een kleine verdienste kan toch nooit kwaad?

Kerstvieringen in de Willibrordkerk
NEDERHORST DEN BERG
Juist in deze donkere tijden
horen we in de Willibrordkerk op de Berg van het
‘Licht van het begin’, waarvan we de geboorte vieren met het Kerstfeest. En
dat willen we ook in deze
bijzondere tijden gewoon
doen! Geen oorlog, geen
ziekte, geen pandemie of
winterkou heeft ooit in al
die eeuwen de viering van
het kerstfeest in de Willibrordkerk tegengehouden.
En dat zal dus ook dit jaar
niet gebeuren! Geef u op
om het mee te vieren en
wees welkom in het warme
licht van het Kerstfeest.
Het is alleen belangrijk dat alle
kerkgangers zich van tevoren
opgeven, want vanwege de
afstandsregels zijn kunnen
er maar 30 aanwezigen per

dienst een plaats krijgen. Om
toch zoveel mogelijk mensen
het Kerstfeest te laten meevieren zijn er daarom twee
diensten op Kerstavond, één
op Kerstmorgen en één op
zondagmorgen 27 december.
Omdat samen zingen van de
kerstliederen onder de corona-omstandigheden niet mogelijk is, is voor de diensten
op Kerstavond soliste Lucretia
Starke bereid gevonden voor
ons te zingen. Geeft u zich van
tevoren op, voor dinsdag 22
december, 19.00 uur, bij Anneke Luppes (0294-252654)
of via scriba@kerkopdeberg.
nl en meld dan ook even voor
welke dienst(en) u zich opgeeft.
Er staan diensten gepland
voor: donderdag 24 december, om 20.00 uur en om 22.30
uur; vrijdag 25 december, om

10.00 uur; zondag 27 december, eveneens om 10.00 uur.
Evenals in andere jaren is de
kerk natuurlijk wel versierd in
kerstsfeer. Jammer genoeg
kunnen we de gezellige ontmoeting na afloop met glühwein en kerstbrood niet mogelijk maken. Bij aankomst zullen
coördinatoren u uw plaats wijzen en na afloop zullen zij er
ook voor zorgen dat iedereen
bij het verlaten van de kerk
voldoende afstand houdt. Bij
het binnengaan en verlaten
van de kerk dragen we een
ons kapje; zittend op uw plaats
mag dat af! Overigens is het
altijd mogelijk de diensten
vanuit de Willibrordkerk te beluisteren via www.kerkomroep.
nl of de Kerkomroep-app. Juist
nu hebben we het licht dat
geboren wordt in de stal van
Bethlehem, hard nodig!



SUSHI BOX 80
stuks

00

 €40,00

Bonus
Er is gelukkig ook een positieve
zijde. Veel inwoners zijn blij met
hun bezorger. Dus u kunt ook
uw complimenten sturen naar
dit mailadres. De directie wil

Archief foto: Ray Verzijden

€17,50
Maki: komkom
mer
AANTAL
Insideout: zalm,
surimi, rettich en
garnaal(ebyfry)
Sashimi: zalm

AANTAL

KERSTMENU

ger, een enkele keer treffen
we een pakket bladen in een
container. Dat vinden we heel
vervelend. Zodra zo’n bericht
binnenkomt, proberen we dat
te herstellen. En uiteraard
de loper aan te spreken op
zijn of haar gedrag. Dunnebier Print & Marketing wil de
communicatie met de lezers
soepel laten verlopen. Als u
een klacht heeft graag melden aan:
bezorging@dunnebier.nl

DATUM

SUSHI BOX 28
stuks

Babi panang
Ossenhaas Tipan
Garnalen Gon
bau
Mini loempia (6
stuks)
Saté (2 stuks)

KERSTMENU

:_______________

________________
_____________
:_______________
________________
_____________
TEL.NR. :_______
________________
________________
_____
:_1e kerstdag_
/_2e kerstdag
TIJD: ________
________

00

Babi panang
Foe yong hai
Kip ketjap
Mini loempia (6
stuks)
Saté (2 stuks)

MENU B  €25,

DYNASTY
MEENTHOF 8
1241CP, KORTE
NHOEF
035656 11 56
NAAM

ADRES

De
bezorgers
van
de
huis-aan-huisbladen Weekblad Wijdemeren en de
Nieuwsster zijn heel belangrijk. Zij verspreiden in weer
en wind op ruim 10.000
adressen elke week het blad.
Een blad dat verreweg de
meeste lezers trekt. Een belangrijke schakel in de communicatie in de zes dorpen.
Over het algemeen is de
directie van de bladen erg
tevreden over de bezorging.
In 95% van de gevallen gaat
het goed. Echter, er zijn ook
klachten over de bezorging.
Soms wordt iemand een keer
overgeslagen, soms negeert
een bezorger een woning
voor langere tijd. Of nog er-

WEE

NIEUWS VOOR AN

TE BESTELLEN.

Maandag gesloten
Dinsdag tot zondag
van 16:00 tot 20:00

Het feest van (het) Licht
December is voor de één het
feest van licht en voor de ander het feest van het Licht. Dat
zie je vooral in, aan en om de
huizen van onze vrolijke gemeente. In ons winkelcentrum
de Meenthof verblijdde ook dit
jaar het Wijdemerenfonds ons
met een prachtige verlichte
boom. Dapper gaf deze mooie
verschijning elke bezoeker

een glimlach op het gezicht.
Helaas, het heeft een dag
mogen duren. Zondagmorgen
was de boom vernield, takken
geknakt en verlichting doorgeknipt. Het zal vast een hele
‘stoere’ daad zijn geweest,
waarbij veel werk, geld en
moois in een paar minuten is
vernield. Ontzetten dom en
treurig, niets stoers aan. Toch

wensen de winkeliers van de
Meenthof iedereen een fijne,
warme winter. Ook voor degene die onze mooie boom heeft
vernield. Het is een bijzondere
tijd, waarin eenieder hopelijk in
staat zal zijn om elke dag weer
een overvloed aan lichtpuntjes
te ontdekken.
Yvar Steketee

NIEUWSSTER
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Een brug te ver

Gemeenteraad:
bezint eer ge begint

WEEKBLADWIJDEMEREN

Ingezonden brief

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

Woensdag 2 december was
de eerste online ‘participatie’
bijeenkomst voor het ontwerpbestemmingsplan Zuidsingel
fase 8. Voor deze bijeenkomst
waren alleen de bewoners
van de Kalkakker uitgenodigd
en bijvoorbeeld geen bewoners van de Emmaweg. Door
deze werkwijze werd al snel
duidelijk dat het gevoel bij de
belanghebbenden
heerste
dat hier sprake is van ‘verdeel
en heers’ strategie vanuit de
projectontwikkelaar. Na een
voorstelronde bleek dat er ook
toehoorders waren vanuit de
politiek en een aantal onbekenden zonder beeld. Alleen
de Lokale Partij had de moeite
had genomen om aanwezig te
zijn en vanuit de gemeente was

In samenwerking met

de heer Hosman aanwezig. De
politici werd verzocht de bijeenkomst te verlaten, waardoor na
ruim een uur verder kon worden gegaan met waar de bijeenkomsten voor zijn bedoeld.
De vragen vanuit de participanten richten zich vooral op het
proces en werkwijze vanuit de
organisatoren. Martin Verzijde
van Timpaan bevestigde dat
er sprake was van een ongebruikelijke werkwijze waarbij er
in een onjuiste volgorde wordt
gewerkt. Er is door de projectontwikkelaar voor gekozen
de participatie parallel te laten
verlopen met de verschillende
belanghebbenden, zoals de
bewoners, provincie en Natuurmonumenten. Hierdoor liggen nooit alle kaarten op tafel.

Daardoor is het een onmogelijk
proces geworden. De aanwezigen hebben duidelijk aangegeven dat de meesten niet
tegen woningbouw zijn, maar
dat ze willen werken in de juiste volgorde. Bij een plan hoort
ook de daaruit voortvloeiende
verkeerssituatie, deze mocht
van de moderator niet worden
besproken op deze avond. Met
veel verbazing bleek ook dat
de gemeente heeft aangegeven dat grondverkoop voor het
laatste huis op de Kalkakker
mogelijk was, aangezien Fase
8 niet meer doorging. De doorgang was daardoor overbodig
geworden. Aan het slot was
er de wens om deze avonden
professioneler op te zetten.
Alfred de Vreeze, Kortenhoef

De weg kwijt…
Ingezonden brief
Wordt het niet tijd dat de regenten van de gemeente Wijdemeren een cursus ‘Eerlijk zijn’
gaan volgen, onder het motto:
bewoners hebben recht op de
waarheid?
Vooral met het ontwerpbestemmingsplan Zuidsingel fase 8
drijven de bestuurders steeds
verder weg in een moeras van
rookgordijnen. Als er een onzalig bouwplan door de strot van
het volk moet worden geduwd,
zeggen de regenten: ‘Die 250
woningen zijn hard nodig voor
de leefbaarheid in de gemeente, want de roep om huizen is
groot.’ Het eerlijke verhaal is:
‘Die 250 woningen zijn hard nodig om als gemeente zelfstandig te kunnen blijven en ons op
het pluche te laten zitten; daar

offeren wij volgaarne de leefbaarheid aan de Emmaweg en
het Zuidereinde voor op.’
Wethouder Jan Jaap de Kloet
zegt: ‘Zuidsingel fase 8 is
noodzakelijk om onze jeugd
voor Wijdemeren te behouden.’
Hij bedoelt: ‘Zuidsingel fase 8
is voor mij noodzakelijk om het
Zonnekoninkje van Kortenhoef
en omstreken te kunnen blijven.’ Een bewoonster van het
Zuidereinde die zich afvroeg
waarom zij niet bij de gesprekken over het haalbaarheidsonderzoek verkeersonderzoek
Kortenhoef wordt betrokken,
kreeg als antwoord: ‘U bent
niet een directe omwonende’.
Ze woont op een steenworp
afstand van het kruispunt bij
de Smidsbrug, het hart van het

verkeersprobleem.
De gemeente – volledig de weg
kwijt – schrijft: ‘Voor het haalbaarheidsonderzoek verkeersoplossing Kortenhoef spreken
wij met een beperkt aantal
partijen om een indruk te krijgen
over hun bereidheid tot medewerking aan het oplossen van
de verkeersproblematiek’. De
gemeente bedoelt: ‘Wij spreken
met een bepérkt aantal partijen om zoveel mogelijk lastige
obstakels te kunnen omzeilen.’
De gemeente schrijft: ‘Wij stellen
uw belangstelling zeer op prijs’.
Fout! Kom op regenten, gewoon
eerlijk zijn. Dus niet: ‘Wij stellen
uw belangstelling zeer op prijs’.
Maar: ‘Wij balen als stekkers
van uw lastige vragen.’
Bert Dijkstra, ‘s-Graveland

Wietplantage tegenover gemeentehuis
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
In de nacht van dinsdag op
woensdag vorige week is
een wietplantage opgerold
in een appartement aan de
Carl-Heinz Knorrlaan, recht
tegenover het gemeentehuis.
Volgens een ooggetuige kwam
men op het spoor door wateroverlast. Op een benedenver-

dieping werden bewoners onaangenaam verrast door een
enorme hoeveelheid water,
zelfs tot in de meterkast. Pas
toen 112 werd gealarmeerd
werd duidelijk dat het ging om
een penthouse waar wiet op
grote schaal werd gekweekt.
De politie heeft een vrachtwagen vol illegaal groen afgevoerd. Over de bewoners weet
men niets, er was ook geen
vermoeden van drugs. Het
pand zou niet bewoond zijn.

Wel was er in het recente verleden al opgemerkt dat er een
wietgeur hing in de gangen.
Een vriendelijk briefje aan de
muur of men het gebruik vooral privé wilde houden, leverde
geen reactie op. De gemeente
is geïnformeerd. Men wacht
nog op nadere informatie en
zal op basis daarvan eventuele maatregelen overwegen. De
politie doet geen uitspraken
over deze ontruiming.

Ingezonden brief
Over Zuidsingel fase 8. Weet
het gemeentebestuur – d.w.z.
college van burgemeester en
wethouders en alle raadsleden – eigenlijk wel wat het wijzigen van het bestemmingsplan t.b.v. het realiseren van
bouwplan Zuidsingel fase 8
inhoudt? Realiseert u zich wel
voldoende wat voor een groene oase de dorpskernen van
Wijdemeren zijn te midden van
een steeds verder verstedelijkend gebied? Dit vraagt volgens mij om een beschermende houding in plaats van onze
prachtige dorpen over te laten
aan commerciële projectontwikkelaars die slechts het doel
hebben zichzelf te willen verrijken. Alles onder het mom
van de vele woningzoekenden
waar de landelijke media over
volstaan. Landelijk inderdaad,
die 1000 woningzoekenden
zijn er helemaal niet in Wijdemeren. Het betreft gewoon een

regio-afspraak waaraan de gemeente zou moeten voldoen in
het kader van de MRA (groot)
Amsterdam. Er zijn slechts
een paar huizen van de 500
die in de polder gepland staan
bestemd voor Wijdemeerders.
En waarom zouden die huizen perse in een natuurgebied
moeten komen – in de vorm
van hoogbouw notabene?
Wie o wie werpt zich op als
beschermer van de laatste
stukken groen in ons toch al
overvolle bebouwde land? Dat
doe je dus niet door een ondemocratische participatiesessie
te organiseren met slechts een
handjevol omwonenden, maar
dat doe je door echt een constructief gesprek aan te gaan
te gaan met àlle betrokkenen.
Of beter nog: door dit onzalige
plan terug te trekken.
M. Hölscher, Kortenhoef

Hoe leger de tuin, hoe voller
het hoofd

Door: Sijmen Brandsma

Zo`n mooie tuin als de onze
heeft ook een andere kant.
Nodig, maar niet de mij meest
geliefde. De kant van regels en
controles. Audits noemt men
dat, ik leer er ook een nieuwe
taal bij. Allereerst natuurlijk de
Skal, dat is de organisatie die
controleert of wij wel biologisch
zijn. En dat zijn we 100%. Dat
moeten we aan kunnen tonen
door onze administratie op tafel te leggen en te laten zien
dat alles wat we op de tuin gebruiken ook werkelijk voldoet
aan de eisen van de biologische landbouw. Vervoersbewijzen van de mest, de zaden,
zaaigrond, weidepalen enz.
Deze controle was afgelopen

maandag en natuurlijk was alles in orde. Vandaag komt de
kwaliteitscontrole van de Federatie van Landbouw en Zorg
en die is een stuk moeilijker.
Evaluatiegesprekken, hygiëneprotocollen, in- en uitvloei
van vrijwilligers en hulpboeren, risicoanalyses en inventarisatie, bedrijfshulpverlening.
Te veel om op te noemen, bij
elkaar wel 52 pagina`s..
Gelukkig heb ik deze mooie
avondluchten als troost. Ik verheug me al op vanavond, dan
is alle hoofdwerk weer even
achter de terug en geniet ik
even buiten. En mocht het regenen? Ook goed. We hebben
in ieder geval die twee examens achter de rug.
info@landenboschzigt.nl.

NIE
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Koekkransjes
250 gram € 5,50
24 en 31 december tot 16.00 uur geopend
25/26 december en 1/2 januari gesloten

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

• Airconditioning
• Warmtepompen
Nederhorst den Berg
Nederhorst
• Warmtepompen
• Airconditioning
0294
254 334 den Berg
• Warm (tap) water installaties 0294 254 334
• Warm(tap)water installaties
info@thermgroep.nl
• CV/klimaattechniek
info@thermgroep.nl
• Duurzame
installaties
www.thermgroep.nl
• Service en onderhoud
www.thermgroep.nl

Kerst en Oud & Nieuw bij de bakker

WEE

NEDERHORST DEN BERG
Bij Bakkerij De 7 Heerlijkheden in Nederhorst den
Berg draaien alle raderen
volop om de klanten van
een overheerlijke Kerst en
jaarwisseling te verzekeren.
Behalve het standaardassortiment zijn de kerstklassiekers
volop verkrijgbaar: kerststollen, kerstkransjes, amandelkransen, amandelstaven. Dit
jaar is er bovendien keuze
uit 3 soorten kersttulband:
moskovische tulband (noten
en rozijnen), tulband met amarenakersen en een sachertulband. Al deze heerlijkheden
(en meer!) kunnen uiteraard
besteld worden. Een bestellijst ligt klaar in de winkel.
Hierop staan ook specialiteiten als macarons in diverse
smaken en luxe opgemaakte

NIEUWS VOOR AN

kerstkoekjes. Bakken ijs en
ijstaarten vormen het ideale
dessert tijdens de feestdagen.
Informeer naar de mogelijkheden of neem een kijkje in
onze webshop www.bakkerijde7heerlijkheden.nl!
Na de kerstdagen is de hoofdrol toebedeeld aan oliebollen
en appelbeignets. De bakkers
staan dagelijks de lekkerste

exemplaren te bakken. Ook
hiervoor is een bestellijst beschikbaar, zodat eenieder verzekerd is van een smakelijke
jaarwisseling.
Handig om te weten: 24 en
31 december is de winkel tot
16.00 uur geopend. 25 en 26
december én 1 en 2 januari
is de bakkerij gesloten. Fijne
feestdagen gewenst!

Tijdig aanmelden voor de Lichtjestocht
NEDERHORST DEN BERG
Net als vorig jaar zal er in
de dagen voor Kerstmis
een kerstwandeling voor
gezinnen en belangstellenden worden georganiseerd
langs verschillende scènes uit het kerstverhaal.
Rekening houdend met de
beperkingen vanwege corona wordt er op drie avonden, 21, 22 en 23 december, in heel kleine groepjes
gewandeld.
Dit jaar heeft een brede groep
ouders onder leiding van
jeugdwerker Lisette Brandsma
de organisatie op zich genomen. Het is de aftrap van de
`Kliederkerk`, creatieve vieringen voor iedereen van 0 tot
100. Er wordt gewandeld in
een groepje/gezin met maximaal 2 volwassenen en een
onbeperkt aantal kinderen, beginnend bij onze Willibrordkerk
en eindigend buiten bij de stal
bij de OLVH-kerk.
Sfeervol verlicht met een lantaarn ga je langs de sterren
die de route aangeven, naar
telkens een volgend gedeelte van het verhaal. En steeds
weer krijg je een ‘puzzelstukje’
mee waardoor je aan het einde
van de tocht met een bijzonder
geschenk naar huis gaat.
Vanzelfsprekend wordt deze

lichtjestocht
georganiseerd
binnen de toegestane regels.
Om de 10 minuten, tussen
17.30 en 19.00 uur, vertrekt
er een groepje van maximaal
twee volwassenen met kinderen. Ook aan het aan het eind
van de wandeling wordt u gevraagd niet te blijven ‘plakken’
bij de stal maar daar ruimte

te maken voor een volgende
groep.
En daarom het belangrijkste;
vanwege deze beperkingen is
het zaak u tijdig aan te melden
via https://kerk-op-de-berg.reservio.com

Wijdemeren
informeren
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Fijne feestdagen van
het dorpenteam

#mooiWijdemeren
@iksup

Openingstijden
gemeentehuis

Officiële
bekendmakingen

Op vrijdag 25 december 2020 en vrijdag
1 januari 2021 is het gemeentehuis gesloten.
De werkdagen tussen kerst en nieuwjaarsdag
is het gemeentehuis geopend tussen 8.30 uur
en 12.30 uur.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Nederland is officieel in een lockdown. Scholen, winkels en openbare
gebouwen zijn de komende vijf weken
dicht. Ook uw inzet is hard nodig in
deze tijd om het coronavirus voor
eens en voor altijd te bedwingen.

Kort

Wij hebben elkaar in deze decembermaand
meer dan ooit nodig. Ik roep u daarom op de
verbinding te zoeken met elkaar op anderhalvemeter afstand. Stuur een kaartje of appje
aan iemand die dat goed kan gebruiken, zet
een kerstpakket of oliebollen bij iemand voor
de deur of zing samen kerstliedjes via Skype.

Door de coronamaatregelen kan onze
gebruikelijke nieuwjaarsbijeenkomst helaas
niet doorgaan. We hopen u op een later
moment in 2021 weer te kunnen treffen bij
de verschillende bijeenkomsten die we als
gemeente organiseren.

DecemberChallenge
In Wijdemeren zijn al veel prachtige maatschappelijke initiatieven om elkaar te steunen.
U bent van harte uitgenodigd om foto’s
hiervan te delen met elkaar en met mij. We
maken er een #DecemberChallengeWDM
van. U kunt hierover posten op sociale media
of de foto’s en filmpjes van uw
#DecemberChallengeWDM sturen naar
communicatie@wijdemeren.nl. We publiceren de mooiste op onze website en via onze
sociale media. Zo inspireren wij elkaar en
laten we ons van onze beste kant zien in deze
moeilijke tijd.

>

>

>

DecemberChallenge

Bijzondere feestdagen voor
de deur

Mondkapjes voor minima

Heeft u een kleine portemonnee en is dit
bij de gemeente bekend? Dan krijgt u per
huishouden twee wasbare mondkapjes
toegestuurd. Let op: de post kan vertraging
hebben vanwege de aankomende feestdagen. Heeft u in de week van 21 december
nog niets ontvangen? Heeft u kinderen van
13 jaar of ouder en meer mondkapjes
nodig? Neem dan contact op met de gemeente via 14 035 of info@wijdemeren.nl.

Kerstinkopen
Gaat u de komende dagen de kerstboodschappen nog in huis halen? Denk dan
alstublieft goed na over het moment waarop
u deze kerstinkopen gaat doen. Probeer te
kiezen voor lokale ondernemers. Wees goed
voorbereid, kom alleen en het liefst doordeweeks en in de ochtend. Onze anderhalvemeterhosts zijn in de komende weken weer
regelmatig te vinden in Wijdemeren om te
wijzen op de anderhalve meter afstand en,
waar nodig, mondkapjes uit te delen.

Geen nieuwjaarsbijeenkomst

Meld uw klus voor NLdoet

Ook op anderhalve meter afstand zijn er genoeg leuke en veilige activiteiten te bedenken
voor NLdoet op 12 en 13 maart 2021! Door
werkzaamheden aan het aanvraagsysteem
kunt u als maatschappelijke organisatie nog
tot 20 december 2020 een NLdoet-klus
aanmelden en een aanvraag doen voor een
financiële bijdrage. Vanaf 5 januari 2021 is
het nieuwe systeem in de lucht.
Doet u ook mee? Meld uw organisatie aan
op www.nldoet.nl.

Laten we oog hebben voor elkaar.
>

Strooiacties

Crys Larson, burgemeester

Een jaarwisseling zonder vuurwerk
Het kabinet heeft een vuurwerkverbod afgekondigd voor de aankomende jaarwisseling. Ook in Wijdemeren
is het daarom verboden vuurwerk te
verkopen of af te steken.

Wat mag wel?

Het kabinet hoopt met dit verbod de hulpdiensten tijdens de jaarwisselingen te ontlasten in

Niet al het vuurwerk wordt verboden. Het zogenoemde F1-kindervuurwerk mag (vanaf 12
jaar) het hele jaar door gekocht en afgestoken

deze coronatijd. Het gaat dan om politie, boa’s en
brandweer, maar zeker ook om alle ziekenhuizen
die al enorme druk ervaren door het coronavirus.

worden, dus ook met oud en nieuw. Sterretjes, knalerwtjes en trektouwtjes mogen dus
wel. Loopt u toch met vuurwerk over straat of
steekt u vuurwerk af, dan kunt u hiervoor een
boete én een strafblad krijgen.

Het is koud! Onze mannen van de buitendienst staan daarom klaar om gladheid op
hoofd- en busroutes, bruggen en doorgaande fietspaden te bestrijden.
De afgelopen week kwamen ze al een
aantal keer in actie! Volg ons op Twitter via
@gemwijdemeren voor de laatste updates
over de strooiacties. Lees waar we strooien
en wat u zelf kunt doen op
www.wijdemeren.nl/strooien.

Wijdemeren

16 december 2020

informeren

Fijne feestdagen van het dorpenteam
Het dorpenteam wenst alle inwoners
van Wijdemeren een fijne en vrolijke
kerst toe en een intieme en warme
jaarwisseling.
Wij bedanken inwoners die zich het afgelopen
jaar hebben ingezet voor alle Appelboom-

projecten en inwoners die zich hard hebben
gemaakt voor anderen in de dorpen van
Wijdemeren. Wij bedanken inwoners die
initiatief hebben genomen, die vrijwilligerswerk doen en het zo mogelijk maken dat
activiteiten, projecten, clubs en stichtingen
kunnen blijven voortbestaan.

Uitkijken naar 2021
In moeilijke tijden zijn jullie de krachtige basis
die Wijdemeren maakt. Wat een voorrecht om
als dorpenteam in deze gemeente te werken
met zo veel betrokken inwoners. Wij kijken
dan ook uit naar 2021. Naar meer samenwerking, nieuwe initiatieven en mooie resultaten!

Officiële bekendmakingen
Loosdrecht

Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

Ankeveen
- Van Blarcumlaan 25: plaatsen dakkapel
(28.11.20)

Loosdrecht
- naast Boegspriet 7: afwijken bestemmingsplan plaatsen woonschip (13.11.20)
- naast Boegspriet 7: bouwen steigers (15.11.20)
- Horndijk 9: verbouwen woning en plaatsen
botenhuis (30.11.20)
- Lindelaan 34: plaatsen dakkapel (06.12.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 150: herstellen
tuinmuur en toegangspoort (05.12.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 9: restaureren dak
(05.12.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 200: plaatsen
beschoeiing en bouwen botenhuizen (08.12.20)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 110: bouwen steiger (30.11.20)
- Fazantelaan 18: kappen vijf bomen (01.12.20)
- Hinderdam 3: wijzigen situering woning
(04.12.20)
- Johannes Vermeerhof 13: plaatsen dakkapel
(26.11.20)
- Juliana-Bernhardplein 6: verplaatsen uitweg
(07.12.20)
- Middenweg 87: verbouwen woning (30.11.20)
- Overmeerseweg 109: plaatsen dakkapel
(27.11.20)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
tel. 14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar
maken tegen een aanvraag.

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Schimmelpennickhof 8: vervangen kozijnen
(27.11.20)
- Wessel van Damstraat 4: plaatsen dakkapel
(27.11.20)

Breukeleveen

- nabij ’t BreukeleveenseMeentje 8f: plaatsen
beschoeiing (27.11.20)
- Laan van Eikenrode 1: plaatsen twee
dakkapellen (27.11.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: intern verbouwen
villa voor groepswoningen ouderen (01.12.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212c: plaatsen
steiger en damwand (07.12.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 226: bouwen
woning (01.12.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 113c Q7: vervangen
beschoeiing (27.11.20)
- Rading 10: plaatsen kapschuur (07.12.20)

Nederhorst den Berg
- Cederlaan 32: plaatsen dakkapel (27.11.20)
- achter Dammerweg 62: uitbreiden clubhuis
(08.12.20)
- Dammerweg 110: bouwen steiger (09.12.20)
- Eilandseweg 19c: vervangen beschoeiing
(07.12.20)
- Overmeerseweg 74: vervangen toegangshek
(27.11.20)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>

Verlenging beslistermijn

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

Loosdrecht
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 151 recreatievilla’s 50m2 (27.11.20)
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 24 recreatievilla’s 55m2 (27.11.20)
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 24 recreatievilla’s 70m2 (27.11.20)
- Bloklaan 22a BG04: bouwen groepsaccommodatie (27.11.20)
- Bloklaan 22a BG04: bouwen vijf apparte
mentengebouwen en bedrijfsruimte (27.11.20)
- Bloklaan 22a BG04: bouwen één recreatie
woning type A (27.11.20)
- Bloklaan 22a BG04: bouwen één recreatiewoning type B (27.11.20)
- Bloklaan 22a BG04: bouwen zeven trekkershutten (27.11.20)
- Bloklaan 22a BG04: bouwen restaurant
(27.11.20)

- Herenweg 47a: bouwen woning (27.11.20)

Rectificatie

’s-Graveland

>

- naast J.H. Burgerlaan 20: bouwen woning
(08.12.20)
- Leeuwenlaan 26: realiseren kelder en
veranderen gevelopening (27.11.20)
- t.h.v. Noordereinde 149 t/m 243 en tegenover
Leeuwenlaan 40: kappen 28 bomen (27.11.20)

Op 2 december 2020 publiceerden wij een
aangevraagde omgevingsvergunning voor het
plaatsen van een dakopbouw met nokverhoging
op de Kortenhoefsedijk 9 in Kortenhoef. Het juiste
adres is echter Koninginneweg 9 in Kortenhoef.

COLOFON

> Wijziging bestemmingsplan
Buitengebied Nederhorst den
Berg/perceel Torenweg 12,
Nederhorst den Berg

> Kennisgeving anterieure
overeenkomst Torenlaan 12,
Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke
ordening bekend dat zij op 17 november
2020 het bestemmingsplan Buitengebied
Nederhorst den Berg gewijzigd hebben met
betrekking tot het perceel Torenweg 12 in
Nederhorst den Berg.

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken op grond van artikel 6.24 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend dat zij voor de
bouw van een burgerwoning, in verband met
het beëindigen van het agrarisch bedrijf, op
het perceel Torenweg 12 in Nederhorst den
Berg een anterieure overeenkomst hebben
gesloten met de initiatiefnemers van dat plan.

Plan

Ter inzage

Het agrarische bedrijf ter plaatse is beëindigd.
De bestaande opstallen worden gesloopt,
waarna er één burgerwoning kan worden
gebouwd. Daartoe is het bestemmingsplan
Buitengebied Nederhorst den Berg gewijzigd.
In de regels van het bestemmingsplan
Buitengebied Neder¬horst den Berg is de bevoegdheid voor burgemeester en wethouders
opgenomen om, ingeval van bedrijfsbeëindiging, de bestemming Agrarisch te wijzigen in
Wonen-2, Tuin-1 en/of Agrarisch met waarden
– Natuur- en landschapswaarden. Van deze
bevoegdheid is gebruik gemaakt.

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt vanaf 17 december 2020 ter inzage.
Een exemplaar van de zakelijke beschrijving
kan worden opgevraagd via info@wijdemeren.nl
met vermelding van zaaknummer Z.55261.
De anterieure overeenkomst ligt niet ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomst en de
zakelijke weergave van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden
ingebracht of bezwaar worden gemaakt.

Inzage
Het wijzigingsbesluit, met bijbehorende
stukken, ligt vanaf donderdag 17 december
2020 gedurende zes weken ter inzage. Het
ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende
stukken kan worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.WP20Torwg122019-va00).
De stukken kunnen digitaal worden opgevraagd via info@wijdemeren.nl.

Beroep
Tegen het ontwerp wijzigingsplan zijn geen
zienswijzen ingediend. Een belanghebbende
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan kan gedurende
de termijn van terinzagelig¬ging tegen het
besluit tot vaststelling beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, postbus 20019, 2500 ea ’s-Gravenhage.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens
een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voor¬zitter van genoemde afdeling.
Het besluit tot vaststelling en daarmee het
bestemmingsplan treden na afloop van de
beroepstermijn in werking, tenzij binnen de
beroep-stermijn een verzoek om voorlopige
voorziening wordt ingediend. In dat geval
treedt het bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.

Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl

Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeentehuis, maar digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de administratie
van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

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

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

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

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

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie
van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/of een
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Raad
van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage.
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Slikken of stikken?
WEEKBLADWIJDEMEREN
Ingezonden
brief
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

In het kader van het haalbaarheidsonderzoek Verkeersoplossing Kortenhoef wordt de
voorkeursvariant Smidsbrug
uitgewerkt. Welgeteld 19 bewoners van het Zuidereinde
en de Kerklaan kregen een
uitnodiging voor een (online)
gesprek over de voorkeursvariant Smidsbrug omdat zij impact ondervinden van het plan.
Aanleiding voor het gesprek
was de vraag aan bewoners
of zij grond willen afstaan voor
het plan. Ook de naaste buren
kregen een uitnodiging, maar
het was niet de bedoeling om
met meer bewoners in gesprek te gaan. Een vertegenwoordiger van MinderHinder.
nu werd uit de online bijeenkomst geweerd.
De Smidsbrug wordt neergezet als een probleem. Dat blijkt
uit de inventarisatie van knel-

punten in het verkeer van januari 2020 (2% van de reacties
had te maken met de Smidsbrug). Er zijn klachten over de
Smidsbrug (welke klachten?).
Uit eerdere onderzoeken is
naar voren gekomen dat de
Smidsbrug een probleem is
(welke onderzoeken?). Er is
ook een risico-analyse uitgevoerd (auto’s rijden door rood
licht – flitspaal?). Ook het aantal ongevallen is van belang
(voorzover bewoners weten,
zijn dat er weinig).
Waarom er één voorkeursvariant is en er geen alternatieven worden onderzocht?
Omdat het college van B&W
dat heeft besloten. Waarom
bewoners niet in een eerder
stadium bij de planvorming
zijn betrokken? Omdat later in
het proces een participatietraject wordt gestart. Waarom de

Smidsbrug en de bypass nu
uitgelicht worden, terwijl het
mobiliteitsplan als geheel zou
moeten worden besproken?
Omdat de Smidsbrug een
probleem is. Waarom in 2017
de Smidsbrug opnieuw werd
ingericht waarbij zebrapaden
en een middenberm werden
weggehaald? Dat was omdat
de entree van de dorpen aantrekkelijker moest worden gemaakt. Dat bewoners een leefbaar dorp willen? Dat wordt
meegenomen in het onderzoek. Waarom een voorkeursvariant die het beschermd
dorpsgezicht aantast? Dat is
nieuwe informatie.

Zagt aan Co de Kloet. Het
kwam bij mij over als een reactie van een bestuurder bij wie
het aan alle vormen van sociale vaardigheden ontbreekt.
Een reactie die zeker geen
recht doet aan de persoon en
verdiensten van Co. Kennelijk is hij vergeten, dat dankzij
de creatieve geest van Co de
Kloet, bij de vorming van Wijdemeren, een DorpsBelangen
Loosdrecht is opgericht. Een
partij waaraan Gert Zagt zijn
wethouderschap en zijn niet

onaanzienlijke salaris en uitkering te danken heeft. Co voelde
aan wat er leefde onder de bevolking en met die wetenschap
wist hij bij de kiezers de juiste
snaar te raken. Co had visie,
lef, creativiteit, gevoel voor
communicatie en een gouden
pen. Helaas ontbreekt het hier
bij vele hedendaagse politici
aan.
Wiet van den Brink, voorzitter
DorpsBelangen

Co de Kloet jr. signeert
boek Frank & Co

Is het slikken of stikken? Het is
duidelijk: bewoners zijn tegen
de voorkeursvariant.
Rixt Hilverda

Kolder in de Polder
Ingezonden brief
Nederland telt in totaal zo’n
4.000 polders, bijna heel
Noord- en West-Nederland
bestaat uit polderland. De kern
van Kortenhoef ligt in de polder, het oude postkantoor van
’s-Graveland staat er middenin
en ook mijn eigen woning staat
op ‘heilige’ poldergrond.
Polder bekt erg lekker en doet
het goed in de media en in
zienswijzen. Het woord Polder
wordt te pas en te onpas gebruikt door de goed georganiseerde Stichting MinderHinder.
nu en haar medestanders in
de strijd tegen wethouder ‘Don
Quichot’ de Kloet. Volgens horen zeggen is de Stichting ook
erg bedreven in het geven van
advies aan burgers.
Nog een paar woorden die
hoog op het lijstje staan om

meer gewicht aan het geheel
te geven: ‘beschermd natuurgebied’. Hoogstwaarschijnlijk
bent u bekend met de locatie
waar het allemaal om draait.
Enige jaren geleden stonden
er tuinbouwkassen op een
groot deel van het weiland
waar de toekomstige woonwijk Zuidsingel fase 8 gepland
staat. Van beschermd natuurgebied is hier geen enkele
sprake. Het aanpalende stuk
weiland meer in de richting
van Zuidsingel fase 7 en de
eerder genoemde Stichting,
daar duidt niets op beschermd
gebied of enig gebruik van de
grond.
Voor de nieuwkomers onder
u, het gebied waar Zuidsingel
fase 7 in 2003 werd gebouwd
met in totaal 155 woningen
bestond ook uit weiland met

deels kassen erop. Heel veel
inwoners van Kortenhoef
keken al lang uit naar deze
nieuwbouw. Ik verbaas mij er
dan ook enorm over dat dit in
2020 anders lijkt te zijn, mede
gezien de huidige woningkrapte.
Persoonlijk vind ik de berichtgeving in de media over Zuidsingel fase 8 zeer gekleurd, in
negatieve zin. Laten we in het
algemene, maatschappelijke
belang verder kijken dan onze
eigen voordeur.
Het kan toch niet zo zijn dat ik
de enige inwoner van Wijdemeren ben die achter wethouder De Kloet staat?
W. van Rijn, Kortenhoef

Herinnering aan Co
Ingezonden brief
In de herinnering aan Co de
Kloet in o.a. het Weekblad
Wijdemeren van 9 decem-

ber, hebben een aantal geïnterviewden op een waardige
wijze hun herinnering aan Co

WIJDEMEREN
Op zaterdag 19 december is Kortenhoever Co de
Kloet jr. in de stand van De
Boektique van 10 tot 12 uur
te vinden op het Willie-Dasplein in Nederhorst den
Berg om zijn nieuwe boek
Frank & Co te signeren. De
eerder geplande signeersessie in Ankeveen kon
helaas niet doorgaan in
verband met het plotseling
overlijden van Co de Kloet
senior twee weken eerder.

weergegeven. Wat mij een bittere afdronk bezorgde was de
herinnering van ‘de heer’ Gert

Co de Kloet raakte op zijn 12e
verslingerd aan de muziek
van Frank Zappa. Een paar
jaar later, in 1977, ontmoet hij
zijn idool: het begin van een
vriendschap die tot de dood
van dit muziek-icoon zou blijven bestaan. Naast de persoonlijke relatie heeft De Kloet
in zijn werk bij de media steeds
nauw professioneel contact
met Zappa onderhouden, wat

resulteerde in radio-producties
met de man zelf maar ook met
mensen die hij via Zappa leerde kennen: George Duke, Mike
Keneally, Napoleon Murphy
Brock, Terry Bozzio, Bruce
Fowler, Jimmy Carl Black en
Steve Vai. Het was tijdens de
samenwerking met Zappa’s
zoon Dweezil dat Co besloot
om op basis van zijn omvangrijke audio- en beeldarchief dit
boek te schrijven.Frank & Co is
een uniek document: persoonlijke herinneringen in combinatie met letterlijk uitgeschreven
gesprekken, vooral met Zappa,
maar ook met anderen.
De Boektique staat zaterdag
19 december van 9.30 tot 16
uur met een groot assortiment
(cadeau)boeken op het Willie-Dasplein. Van 10-12 uur is
Co de Kloet jr. aanwezig om
zijn boek Frank & Co te signeren.

kerstdiner
Bereid je
eigen

Horeca
kwaliteit!

Hele kalkoen

Gevulde kalkoen

3, 4 of 5 kg • Per kg:

Vruchtenvulling of
paddenstoelen/truﬀelvulling •
3, 4 of 5 kg • Per kg:

€

1000

€

2000

Smakelijk kwaliteitsvlees van
Driessen Hilversum

Met een beetje hulp van Driessen zet jij
dit jaar het lekkerste kerstdiner op tafel.
Bestel het vlees online en je kunt het vers
afhalen of laten bezorgen. Bezoek onze
webshop voor nog meer mogelijkheden.

Heerlijk vers
Als horecaleverancier staat
vers bij ons op nummer 1.
Ons vlees wordt vacuüm
verpakt en gekoeld geleverd.

Chacuterie Basis

Chacuterie Luxe

Gevulde kwartel

4 soorten vleeswaren:
Ibericoham , Truﬀel salami,
Panchetta, Coppa di parma
• circa 80 g. • Per soort:

3 soorten vleeswaren:
Ibericoham, Truﬀel salami,
Coppa di parma •
circa 80 g. • Per soort:

Vruchtenvulling of
paddenstoelen/truﬀelvulling • Per stuk:

€

1750

€

1950

€

695

Smakelijk wild op je bord
Wild op je bord met de kerst? Ontdek
de verﬁjnde en unieke smaak van ons
wild en gevogelte. Ons wild is direct
te bestellen via de webshop en kan
je wel wat advies gebruiken? Neem

Gourmetschotel
luxe

Gourmetschotel
wild

Gourmetschotel
basis

V.a. 4 personen • p.p.:

V.a. 4 personen • p.p.:

V.a. 4 personen • p.p.:

€

1000

€

1000

€

gerust contact met ons op.
Bij levering ontvangt u een bereidingsadvies op papier. Wel zo gemakkelijk!

700

Zo bestel je het lekkerste vlees voor je kerstdiner:
Plaats uiterlijk zaterdag
19 december 2020 je bestelling
via www.driessenhilversum.nl

€

Je kunt direct via iDeal betalen maar
dit kan ook bij afhalen/levering.

Alle kerstbestellingen staan op
donderdag 24 december klaar.
De bestelling kan tussen 08:00 uur en
17:00 uur worden afgehaald.
Wij bezorgen deze dag ook gratis
in de regio Hilversum.

Bestel online:
www.driessenhilversum.nl
Ook voor barbecuepakketten,
vleespakketten en rollades.

Driessen Hilversum

035 624 8438

Koningsstraat 99

06 10 02 99 66 (Whatsapp)

1211 NL Hilversum

webshop@driessenhilversum.nl
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Ambachtelijk bij Driessen Hilversum
WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Herman Stuijver

liefhebbers van vlees is er een

NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
NEDERHORST
DEN pakketten:
BERG | DE NIEUWSSTER
ruime |variatie
aan
In samenwerking met

HILVERSUM
Ze zijn vleeschhouwers.
Theo van Leeuwen runt
Driessen Vlees Groothandel aan de Koningstraat 99
in Hilversum, samen met
zoons Theo en William.
‘We bieden alleen het allerbeste vlees. Van kip tot fazant en
van koe tot hert’ is de leus van
het familiebedrijf. Ooit in 1883
opgericht door de ondernemende weduwe J.J. Driessen
met één dochter is hij de vijfde generatie in een geslacht
van slagers. “We hadden twee
winkels, een op de Gijsbrecht
en een in de Leeuwenstraat.
Toen zijn we in 1989 overgestapt naar een groothandel.
Maar we hebben de band met
de particuliere klanten nooit
losgelaten.” Mede door het coronavirus is de verkoop aan de
consument aan huis fors toegenomen. “Dat heeft een enorme vlucht genomen. Mensen
zijn en masse geïnteresseerd
in onze producten.” Voor de

van gourmet tot wild, van basis tot luxe, runder -, kip- kalkoen- en lamsvlees. Je kunt
zelfs een heel rund bestellen.
Of wat dacht u van het Franse
gevogelte? Ook op het gebied
van barbecue is het aanbod zo
gevarieerd dat het niet meevalt om een keuze te maken.
De uitnodigende plaatjes op
de website doen je het water
in de mond lopen. Op de lijst
van vleeswaren kun je kiezen
uit tientallen soorten. Een eenvoudige bietenburger of kies je
toch liever een parelhoen, de
keus is groot.
Natuurgetrouw
“Puur, dat is eenvoudig onze
missie”, vervolgt Theo van
Leeuwen. “Dat past prima
binnen de biologische trend.
Rechtstreeks uit het wild; dus
vrij van allerlei preparaten. Zo
komt het wild van onze eigen
Veluwe en uit Polen en Hongarije. Voor de coronatijd waren Schotland en Wales grote
leveranciers. Gebieden waar

Foto: Theo van Leeuwen, geflankeerd door Theo jr. en William (rechts)

herten, fazanten en patrijzen
vrij rondlopen. Het is afwachten hoe het verder gaat na de
Brexit.“ Ook het andere vlees
wordt betrokken van betrouwbare partners. “Het is een variant op een ander gezegde,
maar wij keuren altijd ons eigen vlees”, weet Theo. Die een
druk bestaan heeft, want de
telefoon staat roodgloeiend. “Ik

word vaak gebeld voor adviezen over vlees, over het bereiden en over de combinaties die
je kunt samenstellen. Jongeren
sturen vaak een mailtje, maar
je kunt ons ook bezoeken of
bellen.” Uit alles blijkt dat Theo
en zoons een passie hebben
voor het pure ambachtelijke
werk. Tot slot, voor deze Kerst
is de hertenrugfilet een topper,

maar ook de gourmet wild- en
kalkoenschotel zijn populair.
Bestellen
Op www.driessenhilversum.nl
treft u nog veel meer informatie. Ook over bestelmogelijkheden. Ze bezorgen in een straal
van 20 km. rond Hilversum.
Tel: 035- 624 8438; Mail: info@
driessenhilversum.nl

Aangrijpend programma Chimaera trio
Door: Niels van der Horst

KORTENHOEF
Afgelopen donderdag was
het concertavond in Het Oude
Kerkje te Kortenhoef. Het betrof twee optredens met hetzelfde programma om op die
manier twee keer voor dertig
mensen te kunnen spelen. Uiteraard allemaal vanwege de
beperkingen rondom het coronavirus.
Het Chimaera trio (klarinet, cello en piano) plus violiste Ruña
‘t Hart bracht een aantal werken van Bach en Quatuor pour
la fin du Temps van Messiaen.
Geen logische combinatie
maar het kwam volgens pianist
Laurens de Man voort uit twee
overwegingen, Messiaen was
aan de korte kant. Bach paste nu extra goed vanwege de
godsvruchtigheid die Messiaen
en Bach delen in hun werk.
Emotioneel
De volgorde kon alleen maar
zijn dat er geëindigd werd met
het werk van de 20ste eeuwse
Franse componist. Klarinettis-

te Annemiek de Bruin gaf een
kijkje in de beleving van de
musici tijdens dit stuk door het
te omschrijven als ‘zo’n emotioneel intense reis dat erna
eigenlijk niet nog meer muziek
kan komen’. Ongetwijfeld is die
intensiteit gerelateerd aan het
feit dat Messiaen deze compositie schreef als oorlogsgevangene. 15 januari 1941 was
nota bene de première in het
gevangenenkamp Görlitz en
waren de uitvoerders naast de
componist een drietal van zijn
medegevangenen.
Thematiek
Na de warmte en compassie
in Bachs stukken, hoorden we
in de muziek van de Fransman
veel liefde voor de natuur terug.
Onze gevederde vogelvrienden vlogen in al hun pracht en
praal geregeld voorbij. Verdere ingrediënten van het stuk
zijn een lofzang op Jezus, een
sterke engel die het einde van
de tijd aankondigt, de apocalyps en een dans van de toorn.
Onmiskenbaar zijn de scherpe
en donkere oorlogsomstandigheden in de klanken verwoven

met deze thematiek, wat de
beleving als toehoorder intens
maakt en ook het een en ander
vraagt.
Lach
Ondanks de diepe concentratie
en overgave was er af en toe
ook een momentje van ont-

spanning bij het musicerende
viertal. Na een heftige inzet vol
overgave van violiste ’t Hart,
verscheen een lach op het gezicht van celliste Irene Kok en
volgde een dito reactie van ’t
Hart. Dat kan als musici de muziek beheersen en de gruwelen
en hogere sferen die in de mu-

ziek voorbij komen gemeenschappelijk beleven, trotseren
en overwinnen. Het waren niet
alleen professionals maar ook
liefhebbers en lieten de dertig
aanwezigen met iets om na te
genieten en over na te denken
naar huis gaan.

NIE
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FAMILIEBERICHTEN

GooiTV
REGIO
Vanaf woensdag 16 december zendt GooiTV de
volgende programma’s uit:

Als het leven soms pijn doet!
In ons verdriet om het heengaan van mijn
dierbare vrouw, onze moeder en oma,
willen wij u bedanken voor uw
medeleven na het overlijden van

Truus van der Linden
Aangezien het ons onmogelijk is u allen
daarvoor persoonlijk te bedanken, betuigen
wij u op deze wijze onze oprechte dank
voor de belangstelling, die wij van u
mochten ontvangen.

Wielie Elhorst en Leendert van
der Sluis gaan in een nieuw
programma ZinTV in gesprek
met burgemeester Han ter
Heegde en Maartje van Weegen over de coronatijd. Daarnaast sluit de burgemeester
van Wijdemeren, Crys Larson,

het jaar af en spreekt een
kerstwens uit. In TV-magazine
weer aandacht voor regionale onderwerpen. Andreas
van der Schaaf komt met een
nieuwe aflevering. Op zondagavond 20 december om 19.30
zendt GooiTV de Messiah
2019 uit van de Nederlandse
Händelvereniging, die dit jaar
niet door mocht gaan vanwege de coronamaatregelen.

Bijna jarig? Vraag
geen kado maar
een donatie.
Kijk op kadoneren.nl

Wim van der Linden
Kinderen en kleinkinderen

Voor het nieuwe jaar wensen wij u
alle goeds toe in een goede gezondheid!

VRAAG
GRATIS
AAN

De Antistollingspas,
voor een
veilig gevoel.

www.antistollingspas.nl

SELFSTORAGE - MINI OPSLAG

SCAN QR
BOEK ONLINE
OKSTORAGE.nl

ZOEK JIJ
RUIMTE?

Persoonlijke &
eigentijdse benadering
Lindelaan 8 te Loosdrecht
ariedekloetuitvaartverzorging.nl

eroen
Kerstkransjes +
pakje schuimkransjes

06 1035 8100

24 uur per dag bereikbaar

Pampuslaan 139
1382 JN Weesp

Opslagruimte van 2m3 - 36m3 | Beschikbaar vanaf € 5,-

✓ 24/7 veilige opslag ✓ Flexibele huurtermijn ✓ Ideale grootte

Heerlĳke kerst
Kerststol klein

Sneeuwschuimtaartje

bereid met roomboter
en zuivere amandelspijs

gevuld met kersen
en slagroom

200 gram
2e pakje met

50%
KORTING

nu voor

€ 4,95

WEE

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

Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
Scheiden los je samen op
www.scheidenopmaat.nl
0294-253444

Nederhorst den Berg, december 2020

UITVAARTVERZORGING

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

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

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707
Huart Makelaardij o.g.
Nu vanuit huis met
een scherp tarief!
www.huart.nl
035-6857850
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.
BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!
GRATIS waarde indicatie?
035 - 656 0235
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
VOOR AL UW KLUSSEN
Verbouw/Renovatie/Ontwerp
06-11246795 / 06-15909873
Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer,
reparatie, uitbreiding, installatie
onderhoud, virus verwijderen
en nog veel meer. Stichts End 28
Ankeveen, Tel:035-6560059,
@:info@harrit.eu
Onafhankelijk financieel advies?
www.smitvernooij.nl
0294-253444
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Crowdfunding voor Chinees en		
WEEKBLADWIJDEMEREN
Taiwanees geadopteerden
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Door: Nikwi Hoogland

NEDERHORST DEN BERG
Mijn naam is Nikwi Hoogland. Ik ben een Chinees
geadopteerde,
26
jaar
oud en woon al mijn hele
leven in Nederhorst den
Berg. Sommige van jullie
kennen mij waarschijnlijk
wel, sommige wellicht nog
niet. Als oud-redactrice
van Weekblad Wijdemeren
schrijf ik eenmalig een artikel over Stichting Adoptiepedia. Als initiatiefneemster, oprichter en directeur
van deze stichting, wil ik
graag iets aan u vragen.
Stichting Adoptiepedia
Stichting Adoptiepedia is een
belangenorganisatie speciaal
ontwikkeld voor Chinees en
Taiwanees geadopteerden. In
Nederland zijn meer dan 6900
Chinees geadopteerden en
900 van Taiwanese afkomst.
Voor deze doelgroepen was
tot voor kort geen ondersteuning. In 2019 hebben mijn biologische ouders mij gevonden.
Ze waren al 25 jaar naar mij op
zoek. Toen wilde ik meer betekenen voor andere Chinees
geadopteerden. In 2020 kwam
ik twee prachtige dames tegen
die mij wilden ondersteunen
met dit idee. Samen begonnen wij: Adoptiepedia. Eerst
kleinschalig, vanwege corona.
Via Instagram deelden wij er-

varingsverhalen van Chinees
geadopteerden en zo ontstond
een gemeenschap waar je je
verbonden met elkaar voelde.
In augustus is het gelukt om
te tekenen voor een officiële
stichting, Stichting Adoptiepedia.
Crowdfunding
Een enthousiast team met
meer dan 18 vrijwilligers laat
hun talenten elke dag weer
zien en stopt veel passie en
motivatie in Adoptiepedia.
Maar de stichting heeft naast
deze oneindige inzet geld nodig om bepaalde projecten te
financieren en een website te
creëren. Adoptiepedia streeft
naar het behalen van het doelbedrag €14.500,-. Via www.
adoptiepedia.nl/crowdfunding
kan iedereen een zelf te bepalen bedrag doneren aan Stichting Adoptiepedia. Er zijn daarnaast unieke beloningen zoals
een digitaal ervaringsboekje
met verhalen en een postkaarten setje, geheel ontwikkeld
door Chinees geadopteerden.

met elkaar te praten over van
alles en nog wat. De ene keer
gaat het over roots, de ander
keer over racisme. Een ander
project waar Adoptiepedia nu
mee bezig is, is het Adoptiegenootschap. Een veilige ruimte
waar Chinees geadopteerden
vragen kunnen stellen aan andere Chinees geadopteerden.
In de nabije toekomst is het de
bedoeling dat Stichting Adoptiepedia een website ontwikkelt met betrouwbare informatie en nog meer projecten gaat
uitvoeren. Denk aan projecten
zoals rootsreizen, een taalcursus Mandarijn voor Chinees
geadopteerden en ook een
project om geadopteerden
te ondersteunen om met hun
(adoptie)ouders te praten. Alles staat in het teken van acceptatie, verbinding en (h)erkenning. Vragen kunnen naar
info@adoptiepedia.nl.

Projecten
Stichting Adoptiepedia ontwikkelt projecten o.a. Dumplingdagen. Een dumpling is
een Chinees hapje van deeg
en vulling. Tijdens dumplingdagen komen acht tot tien geadopteerden samen om dumplings te vouwen, te stomen
en te bakken en tegelijkertijd

Uw tafel met Kerst dekken met
strak gestreken wit linnen en servetten?
Wĳ hebben uiteraard genoeg op voorraad.
Stuur ons een mail met daarin uw tafelmaat,
aantal te dekken tafels en adresgegevens,
dan regelen we het voor u!
info@wasserĳ-best.nl

S.V. ’s-Graveland nieuws
’S- GRAVELAND
In een bijzondere setting is afgelopen vrijdag de Algemene
Ledenvergadering gehouden,
namelijk online. Ondanks dat
was er een goede interactie
tussen bestuur en leden. Wie
zich had aangemeld had voorafgaande aan de vergadering
de jaarverslagen ontvangen
om zich een oordeel te laten
vormen over de gang van zaken in het seizoen 2019-2020,
dat abrupt werd afgebroken
in maart van dit jaar. Desondanks kon penningmeester
een positief financieel resultaat
presenteren, ook al vielen de
kantine-inkomsten de laatste
maanden weg.
Met instemming van de vergadering werd een aantal bestuursleden voor een nieuwe
termijn benoemd: voorzitter
Marc Degekamp (2 jaar), penningmeester Koen Janmaat
(1), bestuurslid vrijwilligerszaken Bart Blomsma (3), bestuurslid communicatie Jan
Plaizier (3) en bestuurslid accommodatie Mark Jans (3).
Sach Jansen en André Jan-

maat werden voorgedragen en
door de vergadering benoemd
tot Lid van Verdienste. Daarmee werden zij bekroond voor
hun decennialange inzet aan
de vereniging.
De coronacijfers stemmen niet
vrolijk en versoepelingen voor
het amateurvoetbal lijken niet
aanstaande, laat staan dat de
competitie hervat kan worden.
Er kan gelukkig wel getraind
worden en de jeugd is, met
dank aan Dirk van den Broek
drie dagen de zaal in geweest
van sporthal De Fuik. In de
kerstvakantie staan nog twee
dagen gepland.
Aanstaande vrijdag kan de
jeugd zich inschrijven voor
de Voetbaldagen in mei, ondanks de onzekerheid of het
kan doorgaan. Ook deze keer
is ThuizBij Kinderopvang onze
hoofdsponsor, waar we vanzelfsprekend zeer blij mee zijn.
De trekking van de Grote
Clubactie is geweest. Wij hopen dat u in de prijzen bent
gevallen. Check uw lot via: https://lotchecker.clubactie.nl/

Dressuurwedstrijden
Rijvereniging NdB
Door: Cees Stalenhoef

NEDERHORST DEN BERG
Zondagmorgen om 9.30
stonden 31 jonge ruiters te
popelen om met de dressuurwedstrijden te beginnen bij manege Laanhoeve.
Uiteraard met in acht name
van de coronamaatregelen.
Er werd gestreden in de klassen N1 en N2. Die werden gejureerd door Anne Marie van
Rijn en haar schrijfster Daphne
Molenbeek. Ringmeester van
de dag was Els Blom. Allereerst startten de zeven deelnemers in de klasse N2. Na
een spannende strijd werd de
uitslag:

1.Valerie v. Teylingen op Surprise met 109 pnt; 2. Loïs
Flemming op Polly met 108
pnt.

Daarna gingen de 22 deelnemers van start in de klasse
N1. Ook hier was de spanning
te snijden. Uiteindelijk kwam
de jury tot de volgende Top-3:
1.Noa v. Nimwegen op Vasco
met 113 pnt; 2. Sarah Lüschen
op Joy met 109 pnt; 3. Rika
Kerkhoven op Nador met 108
pnt.
Tenslotte startten er twee deelnemers in de A- klasse met het
doel om te mogen starten in de
klasse-N. Zowel Teun van Loenen op Nador als Hanna van
Ruitenbeek op Resi slaagden
voor die toets.
Voorzitter Marco Grotendorst
deelde online de prijzen uit. Het
blijft spannend hoe het vervolg
van de wedstrijden zal gaan.
We weten momenteel nog niet
of het traditionele Nieuwjaarsspringen door kan gaan.

MERK

PAKKET

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

5

€ 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

CZ Direct

De Amersfoortse Extra

De Friesland

DSW

Standaard / Top

STERKTE

VERGOEDING PERIODE
2020 2021
€ 200,- € 200,-

> 3 dpt

> 6 dpt

Student

2 jaar

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

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

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

Drenth

Garant 1 / Extra 2 / Jongeren

€ 75,-

€ 75,-

2 jaar

V E R H U I Z I N G E N

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

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

Salland
Stad Holland

UMC
Univé
VGZ

> 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,-

3 jaar

Zilveren kruis

2 Sterren

€ 100,- € 100,-

3 jaar

3 Sterren

€ 150,- € 150,-

3 jaar

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Wijnands

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

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
Linnerie

ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

DE NACHT BEPAALT UW DAG

Zie ONVZ

> 2 dpt

€ 250,- € 250,-

3 jaar

€ 40,-

€ 40,-

2 jaar

Top/Gezin

> 2 dpt

€ 70,-

€ 70,-

2 jaar

Plus

> 2 dpt

€ 70,-

€ 100,-

2 jaar

€ 150,- € 150,-

2 jaar

Totaal

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

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

Zie ONVZ

Plus

4 Sterren
Zorg & zekerheid Sure/Basis/Standaard

 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

€ 75,-

OZF

Promovendum

www.kaashandeldevriesbv.nl
De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM
MET EEN RUIME COLLECTIE
BEDDEN, PRACHTIG BEDTEXTIEL
EN NATUURLIJK BIJPASSENDE
KUSSENS EN DEKBEDDEN.

WINKEL

RADING 46 A
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68

SLAAP EXPERIENCE LOODS

(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

L INNE RIE ANNE L IE S.NL

AVEK
TOTA
A
DEAL L
ER
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Wijdemerenfonds laat kerstwensen in vervulling gaan

WEEKBLADWIJDEMEREN

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

Sfeerverlichting op het Willie Das-plein
NEDERHORST DEN BERG
Het Willie Das-plein comité wil op het plein gezellige dingen doen en het zo
sfeervol mogelijk maken.
In de decembermaand misten
we echter feestelijke verlichting. Behalve de muziektent
was er niets. Samen met onze
dorpscoördinator Bas Immerzeel zijn we gaan kijken wat
daaraan te doen zou zijn. In
sneltreinvaart heeft Bas met
de gemeente gekeken wat
mogelijk was, en wij hebben
via Facebook inwoners ge-

vraagd of ze iets wilden doneren. En het is gelukt! Afgelopen donderdag zijn de twee
grootste bomen op het Willie
Das-plein feestelijk verlicht.
Gerealiseerd dankzij vele
giften, maar vooral dankzij
bijdrage van de gemeente en
de inzet van Bas Immerzeel
én dat Lesley Richel van der
Sar van Allicht Cronjé en Barry van der Bunt uit Loosdrecht
ruimte konden maken in hun
agenda voor het plaatsen.
We zijn blij met ieders bijdrage
en alle enthousiaste reacties.

Tezamen met de kerstboom
van het Wijdemerenfonds ziet
het er prachtig uit. En ondertussen sparen we door om
nog meer te verlichten. Want
het doel is een feestelijk verlicht plein – en dat hopen we
volgend jaar te kunnen realiseren. Hiervoor is echter geld
nodig. Wij zoeken dus ondernemers die willen sponseren,
maar ook alle bijdragen van
inwoners zijn welkom. Helpen
jullie mee? Want uiteindelijk
hebben alle inwoners er plezier van. Zie onze Facebookpagina.

Ouderentocht Kortenhoef
KORTENHOEF
2020 zal voor menigeen
een jaar zijn dat maar
snel afgelopen mag zijn.
We hadden zulke leuke
plannen voor de jaarlijkse tocht met Kortenhoefse ouderen, maar ook wij
ontkwamen er niet aan
deze plannen in de ijskast
te zetten.
Inmiddels loopt het jaar op z’n
eind en gloort er wat licht aan
het einde van de tunnel. Er
is zicht op een vaccin, maar
de pandemie is nog altijd niet
verslagen. We hopen dat dit
snel mag gebeuren in 2021,

WIJDEMEREN
Traditiegetrouw zijn afgelopen vrijdag de kerstbomen van het Wijdemerenfonds geplaatst in iedere
dorpskern van de Gemeente Wijdemeren.
Burgemeester Larson heeft
in Ankeveen symbolisch de
lichtjes aangestoken. De bomen staan voor licht in donkere dagen en voor verbintenis met elkaar. De afgelopen
jaren heeft het Wijdemerenfonds kleine en grote activiteiten op het gebied van sport,
kunst, cultuur, welzijn en zorg,
financieel ondersteund om de
saamhorigheid onder de mensen te vergroten. Ook tijdens
deze pittige coronaperiode
weten vrijwilligers het fonds
te vinden om een bijdrage
te vragen bij hun mooie acties om andere mensen een
hart onder de riem te steken.
Passend bij deze gedachte

heeft het Wijdemerenfonds
de kerstbomen dit jaar veranderd in ‘wensbomen’. Naast
lampjes hangen er wensballen in de kerstbomen, met
daarop het e-mailadres van
het Wijdemerenfonds: info@
wijdemerenfonds.nl.
Iedere
inwoner van de gemeente
Wijdemeren kan een ‘wensbal’ uit de boom halen en een
wens insturen voor een andere inwoner. Ook verenigingen
of stichtingen met een wens
of activiteit mogen meedoen.
Het Wijdemerenfonds zal uit
iedere dorpskern een wens
uitkiezen die wordt vervuld.
Wilt u zelf een donatie doen
zodat wij een extra wens in
vervulling kunnen laten gaan,
dan kunt u zich hiervoor opgeven via info@wijdemerenfonds.nl. Doe mee en steun
een ander!
Foto: Burgemeester Larson
met bestuur in Ankeveen

Geen Oliebollenactie

zodat iedereen weer plannen
kan maken.
We wensen alle lezers – ondanks alle beperkingen –
mooie feestdagen en alvast

een goed 2021 en blijf vooral
gezond!
Comité Ouderentocht
Kortenhoef

NEDERHORST DEN BERG
De Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg
maakt bekend dat hun traditionele oliebollenactie
dit jaar helaas niet door
kan gaan in verband met
de
coronamaatregelen
van het RIVM.
Zij hopen dat het in 2021 wel
weer mogelijk is, dan bakken
ze weer de voor u bekende
heerlijke oliebollen. De wens

is voor u fijne feestdagen en
een gezond 2021.

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

Spreid je feestboodschappen
dat kan heel voordelig!
ANDRÉLON SHAMPOO
OF CONDITIONER

11
+

GRATIS

CARPACCIO
Diverse soorten

2

e
HALVE
PRIJS*

VARKENSHAAS
CULINAIR
Per 500 gram

449
5,99 - 8,45

Kilo 8,98

KERSTWIJNEN
Diverse soorten

VARKENSROLLADE

5

99

Kilo 6,65

CALVÉ PARTYSAUZEN

1+1

GRATIS

Geen 18, geen alcohol

BIER

2 kratten

18

GEROOKTE ZALM
Verpakking 200 gram

GOURMET MINI'S

399

4,49

Geen 18, geen alcohol

Kijk op Jumbo.com welke merken bij jouw winkel in de aanbieding zijn

Door nu alvast je feestboodschappen te doen, spreiden we samen kerstdrukte in de winkels.
En bovendien: veel van ons assortiment is nu al extra voordelig geprijsd. Handig om alvast in huis te hebben
of lekker mee te proefkoken. Als je uiterlijk 22 december voor minimaal 50 euro kerstboodschappen doet,
krijg je 100 Jumbo Extra’s punten cadeau*. Zo bezorgen we iedereen een mooie Kerst!

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 5 januari 2021,
m.u.v. Bier (geldig t/m 22 december 2020) en Calvé
Partysauzen (geldig t/m 29 december 2020).
*Kijk voor de voorwaarden op Jumbo.com

