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PASCAL KEMPERS
Stop brieven
Zuidsingel Fase 8
De redactie heeft besloten dat
deze week de laatste brieven
over het bouwplan Zuidsingel
Fase 8 worden geplaatst. Er
komt een voorlopige stop, omdat dit onderwerp door voor- en
tegenstanders uitgebreid is beoordeeld. Uiteraard bent u weer
welkom met uw mening als er
nieuwe ontwikkelingen volgen.
Gezocht!
Toeslagenslachtoffers
Door: Herman Stuijver

BRON: Wikipedia

Het echte kerstverhaal
Het gebeurde in die dagen dat
er een bevel uitging van keizer
Augustus dat de hele wereld
moest worden ingeschreven.
Iedereen ging om ingeschreven te worden, ieder naar zijn

eigen stad. Jozef ging ook
van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de
stad van David die Bethlehem
heet, omdat hij uit het huis en
het geslacht van David was,

Laatste editie 2020
52 weken heeft u dit huis-aan- huisblad
in de brievenbus ontvangen.
Volgende week, op 30 december,
zijn we er een keer niet.
De redactie dankt alle inzenders en
adverteerders voor hun medewerking.
‘Wees Loyaal, Koop Lokaal’ is ook in 2021
en de jaren daarop onze lijfkreet.
Vanaf 6 januari 2021 kunt u weer op ons
rekenen. Directie en redactie wensen u
fijne feestdagen en een prettige
jaarwisseling.

om ingeschreven te worden
met Maria, zijn ondertrouwde
vrouw, die zwanger was.
Het gebeurde toen zij daar
waren, dat de dagen vervuld
werden dat zij baren zou. Zij
baarde haar eerstgeboren
zoon en wikkelde hem in doeken en legde hem neer in de
kribbe, omdat voor hen geen
plaats was in de herberg. En
er waren herders in diezelfde landstreek, die in het veld
bleven en ‘s nachts de wacht
hielden over hun kudde. En
zie, een engel van de Heere
stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen
hen, en zij werden zeer bevreesd. De engel zei tegen
hen: ‘Wees niet bang, want
zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor het hele volk
zal zijn; want vandaag is voor
u de redder geboren: Christus, de Heere, in de stad van
David. En dit zal het teken
voor u zijn; u zult het kind vin-

den in doeken gewikkeld en
liggend in een kribbe’. Plotseling was er met de engel
een menigte van de hemelse
legermacht, die God loofde en
zei: ‘Ere zij God in de hoogste
hemelen, en vrede op aarde,
in mensen een welbehagen’.
Het gebeurde, toen de engelen van hen weggegaan
waren naar de hemel, dat
de herders tegen elkaar zeiden: ‘Laten wij dan heengaan
naar Bethlehem en zien wat
er gebeurd is en ons door de
Heere is bekend gemaakt’. Zij
kwamen met haast en vonden
Maria en Jozef en het Kind,
liggend in de kribbe. Toen zij
hem gezien hadden, maakten
zij overal bekend het woord
dat hun over dit kind gezegd
was. Iedereen die het hoorde
verwonderde zich over wat
hun door de herders gezegd
werd. Maar Maria bewaarde
al deze dingen en overwoog
ze in haar hart.

WIJDEMEREN
De toeslagenaffaire is een
begrip geworden in Nederland. Ongekend Onrecht,
luidt de titel van het parlementair onderzoeksrapport.
Bij duizenden Nederlanders is
op onterechte gronden vanaf
2014 de Kinderopvangtoeslag
stopgezet. Velen moesten
hoge boetes terugbetalen en
kwamen daardoor in ernstige
financiële problemen. Nu heeft
de Belastingdienst geld ter beschikking gesteld als een voorlopige tegemoetkoming. Een
soort kerstpresentje. Voor de
Regio Gooi en Vecht gaat het
om 150.000 euro. In Wijdemeren zijn er drie slachtoffers
bekend, in Hilversum 38 en in
Huizen 17. Door de privacywetgeving kan de gemeente echter niet achterhalen om welke
drie inwoners van de zes dorpen het gaat. Er is € 2625,61
beschikbaar. Overigens kan
de gemeente Wijdemeren het
bedrag niet bevestigen. De uitkering vindt plaats via het rijk.
De gemeente kan gezinnen ondersteunen op het gebied van
gezondheid, schulden, werk- of
dagbesteding en gezin. Aanmelden: sociaalwijkteam@
wijdemeren.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 18 66
035 - 656 16 16
035 - 656 11 96
0294 - 25 12 03
0294 - 25 18 54
0900 -15 15
088 - 753 17 53

RK WIJDEMEREN


Do. 24 december:
Kerk open van 19.00 -21.00 u.
Vr. 25/12: 9.30 uur: J. Dresmé.
Zo. 27/12: 9.30 uur: W. Balk.
Do. 31 december: 10.30 uur:
Stil gebed, kaarsje opsteken.
Vr. 1/1: 10.00 uur: L. Wenneker
en W. Balk.

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 10
0294 - 25 15 54
035 - 533 06 07


Maatschappelijk

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”

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

OLV Hemelvaart

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

Wij wensen u

H. Antonius

Do. 24 december:
Kerk open van 19.00 -21.00 u.
Vr. 25/12: 9.00 uur: W. Balk.
Vr. 25/12: 11.00 uur: W. Balk.
Zo. 27/12: 9.30 uur: J. Dresmé.
Do. 31/12: 18.30 uur:
Oudejaarsvering (Liturgiegroep)
Zo. 3/1: 9.30 uur: W. Balk.

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

Kinderopvang

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.

Do. 24 december: 10.30 uur:
Stil gebed, kaarsje opsteken.
Vr. 25/12: 9.30 uur: L. Wenneker.
Vr. 25/12 11.30 uur: L. Wenneker.
Vr. 25 december:
Kerk open van 19.00 -21.00 u.
Zo. 27/12: 9.30 uur: W. Vlooswijk.
Zo. 3/1: 9.30 uur: L. Wenneker.
(Aanmelden: op ma. en do.
ochtend 8.30-11.30 via tel.
0294 - 251315)

035 - 656 21 88
035 - 656 91 28
0294 - 25 34 56
0294 - 25 27 14
0900 -15 15

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

St. Martinus



Fijne Feestdagen

Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar

Willibrord

Do. 31/12: 19.00 uur:
Oudejaarsvering: W. Balk.
(Aanmelden: op di. en do.
ochtend 9.00-12.00 via tel.
035 - 6561285)
Reserveren moet, dit kan bij het
parochiesecretariaat.

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

PKN GEMEENTEN


Willibrordkerk

ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is

Zo. 31/12: 19.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk.
Zo. 3/12 10.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk.
De dienst kan worden meegevierd via
www.kerkopdeberg.nl. Of meeluisteren
via www.kerkomroep.nl


Hervormde gemeente
‘s-Graveland

Do. 31/12: 19.30 u: Ds. G.J. van Meijeren
Vr. 1/1 10.30 u:Ds. G.J. van Meijeren
Zo. 3/1 10.30 u: W. Balke.
Tot en met 17 januari zijn de diensten
alleen online te volgen.


• 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

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
Autobedrijf Jansen & Jansen

U kunt bij ons terecht voor alle merken

Hervormde gemeente
Kortenhoef
Zo. 27/12: 9.30 uur:
Ds. M. de Goei Jansma 10 Weekblad Wijdemeren
Do. 31/12: 19.30 uur: Dhr. J. v/d Kamp

● APK
● Onderhoud
● Reparatie

● Airco service
● Banden service
● Banden opslag

Wij wensen u Prettige Kerstdagen
en veel veilige kilometers in 2021
Woensdag  juli 

Middenweg 82 - Nederhorst den Berg
Telefoon: 0294 - 253556

info@autobedrijfjansenenjansen.nl

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

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

Aanmelding burendag
2018 geopend
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Recreatie Midden-Nederland wordt opgeheven
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Recreatie Midden-Nederland voert het onderhoud
en beheer uit voor het
Plassenschap Loosdrecht
en het Recreatieschap
Stichtse Groenlanden. De
werkzaamheden omvatten
het beheer, onderhoud en
toezicht van diverse recre-

atieterreinen met een areaal van 1.700 ha., inclusief
voorzieningen, paden, routes, waterwegen en sluizen
in de provincie Utrecht en
deels in Noord-Holland.
Het voornemen is uitgesproken om deze organisatie op te heffen.
In 2019 zijn er bij RMN problemen geconstateerd, als

gevolg van een aantal oorzaken uit het verleden. Hierover
is een rapport opgesteld. Als
vervolg hierop heeft Bureau
Berenschot een advies gegeven over het vervolgproces.
Daarin is als belangrijke conclusie aangegeven dat het
anders moet. In de eerste
plaats een vereenvoudiging
van de samenwerking waardoor meer op inhoud gestuurd

kan worden. Voorts onderzoeken of een regeling mogelijk
is waarbij Wijdemeren en de
provincie Utrecht de centrumrol vervullen. In het kader van
de leefbaarheid van de woonomgeving in de Randstad is
recreatie een belangrijk onderwerp. Met de komst van
meer woningen en meer inwoners liggen er uitdagingen
om recreatie voor de toekomst

voldoende ruimte te geven.
De samenwerking tussen de
gemeenten en de provincies
blijft hierin erg belangrijk. Aan
de deelnemende gemeenten
en de provincies Utrecht en
Noord-Holland is gevraagd om
te reageren op deze nieuwe
richting.

nen hebben dat aanvragers
pas in 2023 weer aanspraak
kunnen maken op de regeling.
Gert Zagt van De Lokale Partij
diende het amendement ‘En
nu echt!’ in waarin 4 februari
2021 als einddatum staat. Dat
bleek onhaalbaar, volgens de
wethouder. Gezien de vergadercyclus in januari. “Ik voel
ook een vorm van frustratie”,
zei De Kloet “Ik heb die termijn echt nodig om het voor te

bereiden.” Alleen Dorpsbelangen- partijgenoot René Voigt
volgde dat standpunt. De rest
bleef grommen en legde zich
uiteindelijk neer bij een compromis van 8 april. Hoewel de
druk bleef met 13 stemmen
voor het amendement en alleen Dorpsbelangen tegen.
“Wat een onmacht” brieste
Stan Poels (PvdA/GroenLinks)
“een amendement dat niet gehaald zal worden.”

1/3 Regeling komt in april aan de orde
Door: Herman Stuijver

Jaap de Kloet.

WIJDEMEREN
‘Verbolgen’, ‘niet serieus
genomen’ en ‘niet acceptabel’ waren de termen
waarmee resp. D66, CDA
en VVD hun boosheid uiten
over het uitblijven van een
nieuwe Accommodatieregeling. “Ik ben zelf ook niet
gelukkig over de gang van
zaken”, zei wethouder Jan-

In de Accommodatieregeling
staat vastgelegd dat verenigingen bij een plan voor 1/3
kunnen rekenen op een subsidie van de gemeente, 1/3 een
lening en voor 1/3 zelf geld op
tafel moeten leggen. Die regeling van 2011 werd echter te
duur, met name over de maximale hoogte van het bedrag
was geen duidelijkheid. Het

zou een aanslag kunnen betekenen op de gemeentebegroting. Al in juni van dit jaar besloot de gemeenteraad dat er
vóór 2021 een betere regeling
moest komen. Dat is niet gelukt door diverse wijzigingen in
de ambtelijke bezetting en de
werkdruk voortkomend uit de
covid19- maatregelen staat in
het raadsvoorstel. Dat gewag
maakte van het 2e kwartaal
2021. Dat zou tot gevolg kun-

Twee moties zetten druk op Zuidsingel Fase 8
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN
Met alleen de stemmen
van Dorpsbelangen tegen,
steunden vijf partijen twee
moties over bouwplan
Zuidsingel Fase 8 die mogelijk een ommezwaai kunnen betekenen. In het vervolg van de gemeenteraad,
dinsdagavond jl., waren dit
de belangrijkste onderwerpen.
De eerste motie met de veelzeggende kop ‘First Things
First’ ging het verst. Daarin
riepen 14 van de 18 raadsleden het gemeentebestuur
op om met ‘de hoogste prioriteit’ het bouwplan Groenewoud/VLEK planologisch uit
te werken. Stan Poels (PvdA/
GroenLinks) wees erop dat de
polder Kortenhoef één geheel
is. Waarover al jaren wordt
gezegd dat de ernstig verontreinigde vuilnisbelt hoognodig
moet worden aangepakt. Het
bedrijf Afvalzorg kan dat, maar
alleen als er waterwoningen
komen die het project financieren. VLEK is een vereniging
van grondeigenaren aan de
Emmaweg die de rommelige

bedrijven willen opknappen en
boerderijwoningen willen bouwen op de weilanden achter
hun huis/ bedrijf. Wethouder
De Kloet is nu erg hard aan
het werken aan de 250 woningen van Zuidsingel Fase8,
hetgeen een risico kan vormen
voor Groenewoud en VLEK,
menen de indieners van de
motie. Immers, zowel de provincie Noord-Holland als Natuurmonumenten overwegen
hun steun voor de sanering
van de belt en plan Groenewoud in te trekken als Zuidsingel Fase 8 doorgaat.
Opvallend was dat ook de coalitiepartijen CDA, VVD en D66
vinden dat Groenewoud op
de eerste plaats moet komen.
Namens D66 eiste Nanne
Roosenschoon ‘een integrale
visie’ op de polder. Hij vreesde dat als Zuidsingel Fase 8
teveel aandacht krijgt dat de
andere plannen in het gedrang
komen. CDA ‘er Jan Verbruggen wist dat er op de tekeningen van VLEK niet gereageerd
was. En van Groenewoud
hoor je al tijden niets. VVDvoorvrouwe Sieta Vermeulen
vond de motie van vijf partijen
een ‘belangrijke uitspraak’ die

de wethouder moet uitvoeren.
Die antwoordde dat hij ‘grote
sympathie’ had voor de motie. Hij wilde niet meegaan in
de term ‘hoogste prioriteit’, hij
vond deze drie plannen even
belangrijk. De schetsen van
VLEK waren niet realistisch (±
300 woningen). En, vervolgde
De Kloet, hij had een regelmatig contact met alle plannenmakers en bleef attent op het
aansluiten van de plannen.
Februari meer nieuws
Het vijftal partijen maakt zich
ook ernstige zorgen over

de procedure rond Zuidsingel Fase 8. Jan Verbruggen
(CDA) was geschrokken van
de ruim 400 zienswijzen. “Dit
bouwplan wordt de grootste wijziging in Wijdemeren”,
waarmee hij het belang accentueerde. Bovendien was
gebleken dat de aanvraag
voor een vergunning niet voldeed aan alle regels. Omdat
het volgens de indieners gaat
om een ‘niet normaal’ proces
wil men in februari een extra
officiële vergadering waarin
gesproken kan worden over
de zienswijzen. De plaatselijke

politiek wil een advies geven
hoe verder te gaan. Wethouder De Kloet hechtte aan een
‘normale’ zorgvuldige procedure die tijd zal kosten. Dat
willen DLP, CDA, VVD, D66 en
PvdA/GroenLinks niet afwachten. Ze willen een tussenstand
waarover ze een oordeel kunnen geven. Waarbij ook de
verkeersproblematiek aan de
orde moet komen.

Foto: Onder het frisse groen ligt
al decennia een vuilnisbelt
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Volle agenda gemeenteraad
Door: Herman Stuijver

betes.nl
werkt beter

ERGONOMISCH
THUISWERKEN
BUREAUSTOEL
VAN

599,-

295,-

WIJDEMEREN
De laatste gemeenteraad
van 2020 had een volle
agenda. Zo vol dat de burgemeester besloten had al
om 19.00 uur te beginnen.
Zelfs dat was te weinig tijd,
want om 23.00 uur werd de
vergadering geschorst. En
voortgezet op dinsdag 15
december. Er lagen stapels
moties en amendementen
bij de voorstellen . Een
bondig overzicht:
• Burgemeester Larson vroeg
een minuut stilte ter nagedachtenis aan Co de Kloet, die
decennialang raadslid en wethouder was. Ze noemde hem
‘een unieke persoonlijkheid’;

(excl. btw)

• Silvia Slegers bood namens

GRATIS
LEVERING
AAN HUIS

5 betes.nl
JAAR
GARANTIE

de werkgroep ‘Geen 5G’ een
petitie aan met 474 handtekeningen. De indieners wijzen op
de gevaren van blootstelling
aan straling, zowel voor mens
als natuur. Haar betoog werd
ondersteund door een rapport
van 324 pag. van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland;

Toch stemde alleen PvdA/
GroenLinks tegen. De meerderheid wil echter geen verbinding tussen De Slenk en
Boomgaard. Ook de wijzigingen van Torsing (CDA) om
meer ruimte voor bepaalde
detailhandel en woningen op
de industrieterreinen kregen
steun;

• Karin van der Heijden werd
geïnstalleerd als nieuw commissielid voor de VVD;
• De hele raad was blij met een
rapport van de Rekenkamer
dat de kwaliteit van de raadsvoorstellen kritisch bekeek. In
2021 worden de aanbevelingen besproken;

• 18 van de 18 raadsleden
(een afwezig) waren het eens
met CDA ‘er Jan Verbruggen
dat bij het inschrijven van graven en urnen 260 euro veel te
duur is. Dat wordt nu € 40. Alleen als de gemeente tijd kwijt
is aan onderzoek, buiten de
familie om, dan is 260 euro in
orde;

• Geen enkele politieke partij
stond te juichen bij de Toekomstvisie bedrijventerreinen.

• Van de ton van het Dorpenbeleid is er zegge en schrijve
voor 2020 nog € 12,97 over.

Decembergiften voor Veenstaete
KORTENHOEF
De bewoners van de 2
kleinschalige woongroepen binnen Veenstaete zijn
extra in de watten (wol) gelegd in december.

De dames Riet, Annelie en
Annemiek van de Haakclub
in Loosdrecht, hadden fleurige warme stola’s, dassen en
zelfs rolstoeldekens gehaakt
voor deze mensen. Het garen

Tijdelijke stop
De Spotjes

DROOM
NU,NU,
DROOM
NU,
DROOM
GENIET
VAN
DE
DROOM
NU,
REISREIS
LATER!
REIS
LATER!
LATER!
REIS
LATER!
KERST!

Marjolein Ophoff

José
José
José

José

reisadviseur
uw persoonlijke
reisadviseur
uw persoonlijke
persoonlijke
reisadviseur

uw persoonlijke reisadviseur

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

C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

Familie Hoveling en medewerkers willen u graag bedanken voor
het vertrouwen, uw aankopen, de vele gezellige maar ook
verdrietige gesprekken.
U bleef ons het afgelopen jaar bezoeken op de markt en in de winkel,
dank u wel daarvoor
Wij wensen u fijne feestdagen, een gezond, voorspoedig en
hoopvol nieuwjaar.
Wees lief voor elkaar en blijf gezond!

Bloemenhandel Hoveling

✆ 035-6562419 • @ bloemenhandelhoveling@gmail.com

konden ze kopen door een gift
van het Wijdemerenfonds. De
mensen vonden het heerlijk
om zo’n warm en zacht cadeau
te ontvangen. Een geslaagde
actie, waarvoor hartelijk dank.

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

Prettige kerstdagen
en een voorspoedig 2021

NEDERHORST DEN BERG
Het Spotjesteam moet tijdelijk zijn activiteiten stopzetten. Door de coronacrisis hebben ze helaas geen
keus.
Dat betekent dat de Spotjes
van 9 januari niet door kunnen
gaan. Zodra ze goede berichten kunnen geven, laten ze dit
via het Weekblad Wijdemeren,
de scholen en de posters weten. Zaterdag 12 december
hebben 20 kinderen wel heerlijk kunnen knutselen in Kidswereld om alvast in de kerstsfeer te komen. Er werden
leuke Kerstmannen en versierde kerstlichtjes gemaakt.
Tot volgend jaar allemaal!

HELP
ONS
REDDEN
SMS DIER NAAR 4333
(€3 per bericht )
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Zwarte Piet

Wijzigingen ophalen huishoudelijk afval

Ingezonden brief
In Weekblad Wijdemeren
van 9 december stond een
ingezonden brief waarin een
zwarte DPD- pakjesbezorger
vergeleken werd met zwarte
Piet. Er is in de media vaak
genoeg duidelijk gemaakt
dat dit kwetsend is, maar dat
dringt niet bij iedereen op hetzelfde moment door. Het gaat
er als eerste stap om, de pijn
van een ander te erkennen,
zonder het te hoeven begrijpen.
In 1992 legde een kennis
mij uit waarom in hun Antilliaans-Hollandse gezin geen
Sinterklaas werd gevierd. Dat
snapte ik, dacht ik, want zij
vonden zwarte Piet kwetsend.
Maar toch niet, want jaren later nodigde ik thuis gewoon
zwarte Piet uit. Zonder Sint,
dat dan weer wel. Als ZZP-er
zeg maar, al stond dat toen
ook voor Zeer Zwarte Piet. Ik
legde niet de link dat met deze
representatie van Piet in mijn
eigen gezin, ik een symbool in
stand hield dat kwetsend was.
De laatste jaren ging ik het
gesprek aan met voor- en
tegenstanders. Vrij snel viel
toen het muntje. Ik wilde niet

meer meewerken aan het in
stand houden van het kwetsende uiterlijk van een simpele sprookjesfiguur, terwijl die
met een paar kleine aanpassingen een vriend voor álle
kinderen kan zijn.
Sommige mensen denken dat
ze hun warme herinneringen
aan gezellige Sinterklaasavonden los moeten laten.
Maar ik zou willen dat ze inzien dat die niet verdwijnen
met het veranderde uiterlijk
van Piet, net zomin als mooie
momenten met je geliefde uit
je geheugen verdwijnen na
een make-over. En nieuwe,
knusse herinneringen voor
de kinderen van nu, kunnen
gemaakt worden met beelden
van nu.
Laten we ervoor zorgen dat
alle Pieten in 2021 hun oude
uiterlijk naast de roe in het
museum van het bisschoppelijk paleis in Spanje achterlaten. Dan stop ik graag mijn
bijdrage weer in de bekende
Sinterklaaspotten op de toonbank van de plaatselijke winkelier.
Fendi ten Hoeve

Ooit eens
Ingezonden brief
1950, ik was zeven jaar en
was op weg naar de belt aan
de Kwakel. Daar vond je immers de meest prachtige
scherven en pijpenkoppen
die je maar bedenken kon.
Als kind kon je prima over de
Kerklaan in Kortenhoef lopen,
want de enige auto die daar
reed was van dokter Hemmes. Ons huis was het een na
laatste huis aan de linkerkant,
rechts liep de huizenrij door
tot waar nu de Van Heumenhof is.
Overal waren weilanden, onze
hond was erg stout en liep regelmatig achter de schapen
aan. Wat zou er van ons dorp
geworden zijn als er toen zoveel weerstand opgeroepen
zou zijn als nu het geval is.
Geen scholen, geen winkels, geen verenigingen een
spookdorp waar het slecht

vertoeven is. Zelfs tegen
plannen die nog in het beginstadium verkeren wordt zwaar
geprotesteerd, de procedure
is nog maar net gestart, alles ligt nog open. Een grote
groep, niet representatief voor
alle inwoners van Kortenhoef,
heeft zich verenigd om de woningbouwplannen van het college te torpederen. Jammer
dat we de woningzoekenden
niet horen! Jammer voor onze
kinderen, worden verjaagd uit
ons dorp. En.....O ja, alle klagers wonen nu waar vroeger
de koeien graasden in de weilanden!
Ria Hennis,
Nederhorst den Berg

WIJDEMEREN
De feestdagen komen eraan en dat betekent een
aantal tijdelijke wijzigingen in het ophalen van
huishoudelijk afval en de
openingstijden van de
scheidingsstations en het
hoofdkantoor van de GAD.
Op donderdag 24 december
zijn de Scheidingsstations
Bussum, Hilversum, Huizen
en Weesp vanaf 15.00 uur
gesloten. Op maandag 28 december: Scheidingsstations
Bussum, Huizen en Weesp
extra geopend van 8.30-16.30
uur. Op donderdag 31 december: Scheidingsstations Bussum, Hilversum, Huizen en
Weesp zijn vanaf 15.00 uur
gesloten. Hoofdkantoor en
klantenservice zijn op 24 en
31 december gesloten vanaf
15.00 uur.

Inzameling Eerste Kerstdag
verschuift
De inzameling van vrijdag 25
december schuift naar donderdag 24 december. En die
van 1 januari naar 28, 29 en
30 december. Op die dagen
halen wij bij meer woningen
dan normaal het huishoudelijk
afval op. Hierdoor komen we
mogelijk later uw bak legen
dan u gewend bent. Dit kan
uitlopen tot 21.00 uur. Op de
kalender staan de juiste data.
Kerstbomeninzameling
Vanaf 4 januari starten we
met het ophalen van de kerstbomen. Zorgt u ervoor dat
uw kerstboom voor 07.30 uur
’s morgens aan de weg ligt?
Omdat de kerstbomen worden verwerkt tot biomassa
en compost, kunnen alleen
kerstbomen zonder versiering
en zonder pot of houten kruis

worden meegenomen. Op
vrijdag 8 en 15 januari: Wijdemeren.
Persoonlijke inzamelkalender.
Alle inzameldagen zijn te vinden op de website gad.nl. Uw
persoonlijke inzamelkalender
is te zien door het intoetsen
van uw postcode en huisnummer. De kalender kan ook
worden geprint. Via de GAD
app op uw telefoon of tablet.
In de app vindt u uw persoonlijke inzamelkalender en kunt
u een melding krijgen wanneer uw container aan huis
wordt geleegd.

Meer info: GAD, afd. communicatie tel. 035 6991 888.

Meer woningen – minder verkeersbewegingen
Ingezonden brief
Oplossing of droom? Oordeel
zelf over onderstaand plan
voor Zuidsingel Fase
1. Realiseer geen 250 woningen maar een sportcomplex
in het plan! Vestig er de voetbalvereniging ’s-Graveland en
tennisvereniging Westerveld.
2. Vestig er ook alle basisscholen. Zij kunnen gebruik
maken van de sportfaciliteiten.
3. Verplaats sporthal de Fuik
ook naar deze locatie.
4. Creëer één grote kantine
(tevens dorpshuisfunctie!) en
één kleedkamer-accommodatie voor de sporters.
5. Eén groot parkeerterrein.
Overdags met name voor de
scholen en ’s avonds en in
de weekenden voor de sporters én de bezoekers van het
dorpshuis.
6. Het complex is via de
woonwijken alleen te bereiken
op de fiets of te voet. Door de
centrale ligging van het complex en de beperkte toegang

via de woonwijk komt er daardoor minder (auto) verkeer.
Men wordt ‘gedwongen’ om te
lopen of te fietsen.
Voor de auto’s moet er een
toegangsweg komen op de
Kortenhoefsedijk en op de
Emmaweg, ter hoogte van
de fietsgangersbrug. Met
verkeerslichten kan daar een
veilige oversteek komen. Op
de Kortenhoefsedijk zal een
vergelijkbare afslag moeten
komen. De verkeerslichten
hebben gelijk ook een remmende functie op het doorgaande verkeer.
7. Bouw huizen op de huidige
terreinen van voetbalvereniging ’s-Graveland en tennisvereniging Westerveld. De
toekomstige bewoners van
deze wijk aan de rand van het
dorp kunnen vrijwel ‘ongemerkt’ het dorp in en uit.
8. Bouw huizen op de plek
van de Fuik. Geeft rust in de
buurt.
9. Maak van het gebouw van
de Antoniusschool een volledig appartementencomplex.

10.Door de verplaatsing van
de Curtevenne- en Regenboogschool kunnen er op
deze mooie centrale plek veel
seniorenappartementen gebouwd worden. Past ook in
deze buurt én het geeft doorstroming op de woningmarkt.
Conclusie: Meer woningen,
minder verkeersbewegingen!
En de kosten worden gedekt
door de woningbouw! Dé oplossing…..of een droom?
Ben Steenvoorden
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Alles voor uw
kersttafel!

Chocomel voor zorgcentra

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

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

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Boerin Hermien Kemp van
de Kwakel stapte op de
tractor en bezorgde tientallen pakken chocomel bij
verschillende zorgcentra in
Wijdemeren en omgeving.
Allemaal gesponsord door
Friesland Campina, het
zuivelbedrijf dat dagelijks
vele liters melk afneemt
van Hermiens koeien.
De eerste halte was bij verpleeghuis Zonnestraal in het
Loosdrechtse Bos. “Dat vond
ik zo emotioneel. Ze hebben
daar een covid-afdeling en

om dan van dichtbij geconfronteerd te worden met die
pakken en de zorg voor de
ouderen. Dat vond ik echt
heftig.” Uiteraard werden de
pakken chocomel volgens de
standaardregels buiten afgeleverd. Van het personeel vernam Hermien dat deze geste
enorm werd gewaardeerd.
Van het Loosdrechtse Bos
reed de fraai versierde tractor
naar zorgcentrum Veenstaete
in hartje Kortenhoef. Het kostte enige moeite om onder de
poort naar de binnenplaats
te rijden, maar de ontvangst
was ook hier super. Namens
de vrijwilligers en personeel
wachtte welzijnsmedewerker

Ingrid Dreier met open armen
op deze bruine lekkernij. Met
anderen verdeelde ze de gift
van boerin Hermien over alle
bewoners van Veenstaete.
De laatste halte was zorgcentrum De Kuijer in Nederhorst
den Berg. Onvervaard raasde
Hermien met haar trekker over
de Middenweg om de laatste
liters af te leveren. Ook deze
bewoners genoten van dit zoete melkproduct. Bovenal is het
te waarderen dat een inwoner
als Hermien Kemp, en haar
gezin, bereid is om haar mede-Wijdemeerders een lichtpuntje te bezorgen in deze
donkere dagen.
Foto: Hermien en Ingrid (rechts)

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

Wij wensen u
fijne kerstdagen
en een comfortabel
2021!

• Warmtepompen
Overmeerseweg 5, 1394 BC Nederhorst den Berg
• Airconditioning
• Warm(tap)water installaties
• Duurzame installaties

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

• Airconditioning
• Warmtepompen
• Warm (tap) water installaties
• CV/klimaattechniek
• Service en onderhoud

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

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

Wijdemeren
informeren
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@puurklaverfotografie

Wegwerkzaamheden
2021

Officiële
bekendmakingen

Openingstijden
gemeentehuis
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

Kort
>

Noodopvang in de regio

Voor kinderen van ouders met cruciale
beroepen en kinderen in een kwetsbare
positie wordt in de regio Gooi en Vechtstreek noodopvang geregeld. Is er in een
gezin één ouder die een cruciaal beroep
uitvoert? Dan is het verzoek om zoveel
mogelijk zelf de kinderen op te vangen.
Kijk voor details van de regeling op
www.wijdemeren.nl/corona. Voor verdere
vragen kunt u contact opnemen met het
Meldpunt Kinder- en Schoolopvang via
(035) 69 26 202 of
kinderopvangcorona@regiogv.nl.
>

Collectieve zorgverzekering

Heeft u een minimuminkomen? Wist u dat
u via de gemeente mee kan doen aan de
Collectieve Zorgverzekering voor Minima
(CZM) van Zilveren Kruis Achmea?
Bij deelname is een aanvullende verzekering
verplicht. De gemeente betaalt mee aan uw
aanvullende verzekering waardoor de
premie per persoon lager wordt. Kijk op
www.wijdemeren.nl/zorgverzekering of
bel met 14 035 voor meer informatie.
>

Fijne feestdagen!
Voor u en uw naasten
We naderen het einde van een bijzonder en moeilijk jaar.
Gedurende deze periode hebben we in Wijdemeren laten zien
dat we oog hebben voor elkaar.
Namens het college bedankt voor de wijze waarop u
dat deed en doet.
Mijn wens is dat we tijdens de feestdagen troost kunnen
vinden bij familie en vrienden, ondanks de maatregelen die
ons zo zwaar treffen.
En dat we zicht kunnen houden op betere tijden.
Laten we blijven omkijken naar hen die het
moeilijk hebben in deze tijd.
Zorg goed voor elkaar en blijf gezond.
Crys Larson, burgemeester
Namens het college van burgemeester en wethouders
Aankomende week wordt een kaart met deze tekst huis-aan-huis bezorgd bij alle huisadressen in Wijdemeren. We nemen de tekst ook op in
Wijdemeren Informeren voor als u de kaart om wat voor reden niet ontvangt.

Oplichters actief

Er zijn landelijk steeds meer gevallen
bekend waarbij oplichters zich voordoen
als GGD-medewerkers. Hun doel: het
bemachtigen van financiële en persoonlijke
gegevens. De GGD gaat uiterst voorzichtig
om met persoonlijke gegevens en zal hier
nooit zomaar om vragen.
Op ggdghor.nl/actueel-bericht/babbeltruc
vindt u meer informatie en tips.
>

Gewijzigde dienstregeling

In verband met de coronacrisis zijn de bussen minder vol dan gebruikelijk. De bussen
van Connexxion rijden daarom vanaf zondag
3 januari volgens een (tijdelijk) aangepaste
dienstregeling. De nieuwe dienstregeling
is te raadplegen op www.connexxion.nl.
Tevens gaat lijn 106 vanaf dat moment een
nieuwe route rijden. De bus rijdt niet meer
via de Kortenhoefsedijk en de N201, maar
via het Noordereinde in ’s-Graveland en de
Middenweg in Horstermeer. Er zijn twee
halteplaatsen aangelegd op de Middenweg.
Ter hoogte van Ankeveen komt er een halte
aan het Stichts End en er komt een halte bij
Ankeveen-Harinxmahof. Door de nieuwe
route wordt de bereikbaarheid van Ankeveen
en bedrijventerrein Nieuw-Walden verbeterd.

Wijdemeren
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Een jaarwisseling zonder vuurwerk
De jaarwisseling staat voor de deur.
Helaas geldt er voor dit jaar een
vuurwerkverbod. Ook in Wijdemeren
is het verboden om vuurwerk te
verkopen of af te steken.
Met dit verbod hopen we de hulpdiensten
te ontlasten in 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.

Wat mag wel
Niet al het vuurwerk is verboden. Het zogenoemde F1-kindervuurwerk mag (vanaf 12 jaar)
het gehele jaar gekocht en afgestoken worden.

Dus ook met oud en nieuw. Sterretjes,
knalerwtjes en trektouwtjes mogen dus wel.

Boetes
Loopt u toch met vuurwerk over straat, dan
riskeert u een boete van ten minste honderd
euro. Bij zo’n boete heeft u ook meteen een
strafblad. Steekt u consumentenvuurwerk af,
dan bedraagt de minimale boete tweehonderdvijftig euro. Wordt u gepakt met illegaal
vuurwerk dan begint de boete bij vierhonderd
euro.

weken een groot aantal prullenbakken af. Ook
de dispensers voor hondenpoepzakjes halen
we tijdelijk weg. Neem dus van huis een zakje
mee en gooi hem ook thuis weer weg. En
heeft u een grote container met bijvoorbeeld
bouwafval voor de deur staan? Laat deze
dan nog voor de jaarwisseling ophalen in
verband met brandgevaar. Bedankt voor uw
medewerking!

Verwijderen prullenbakken

Ondanks het vuurwerkverbod, zien en horen
we dat er regelmatig vuurwerk afgestoken
wordt. Daarom sluiten we in de komende

Extra functie identiteitskaart
Heeft u een nieuwe identiteitskaart
nodig? Identiteitskaarten die vanaf 4
januari uitgegeven worden, hebben
een extra functie. U kunt ermee inloggen bij de overheid, het onderwijs,
de zorg of uw pensioenfonds.
Na het ophalen van uw identiteitskaart bij
de gemeentebalie, ontvangt u binnen vijf

werkdagen een brief van DigiD. Daarmee kunt
u die inlogfunctie activeren. Kijk voor meer
informatie op www.digid.nl.

Geen aanvragen
Om de software op deze nieuwe functie aan
te passen, is het op woensdag 30 december
2020 vanaf 16.00 uur en op donderdag 31
december 2020 niet mogelijk om aanvragen

te doen voor identiteitskaarten en paspoorten. Spoedaanvragen voor reisdocumenten
zijn niet mogelijk vanaf 30 december 2020,
16.00 uur tot 4 januari 2021, 09.00 uur.
Heeft u toch een nooddocument nodig? De
Koninklijke Marechaussee geeft, onder strikte
voorwaarden, nooddocumenten uit.

Werk Oud-Loosdrechtsedijk en Kortenhoefsedijk
In het eerste kwartaal van 2021 starten
de werkzaamheden aan twee belangrijke wegen in Wijdemeren. We gaan
groot onderhoud uitvoeren aan een
gedeelte van de Oud-oosdrechtsedijk.
Ook de reconstructie van de
Kortenhoefsedijk komt in het eerste
kwartaal van 2021 tot uitvoering.

Onderhoud Oud-Loosdrechtsedijk
Op de Oud-Loosdrechtsedijk gaan we het
asfalt vernieuwen tussen de rotonde met

de ’s-Gravelandsevaartweg en Bleekveld.
Om het werk zo efficiënt en veilig mogelijk
uit te voeren, zijn de weg en de fietspaden
vanaf zondagavond 28 februari tot en met
donderdag 4 maart om 17.00 uur gesloten
voor al het verkeer. De omleidingsroute gaat
via de provinciale weg N201. Deze planning
is onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden. Wilt u op de hoogte blijven
van de werkzaamheden? Download dan de
app van aannemer KWS en volg het project
Oud-Loosdrechtsedijk.

60+ Beweegactiviteiten: TV De Rading
60+ Beweegcoach Beppie van de
Bunt bezocht de afgelopen anderhalf
jaar activiteiten om te laten zien
wat er mogelijk is in Wijdemeren. Zij
neemt nu afscheid als beweegcoach.
Haar laatste bezoek is aan tennisvereniging De Rading in Loosdrecht.
Iedere maandag, woensdag en vrijdagochtend staat een enthousiaste groep klaar om

te tossen. Dit kan het hele jaar door, want de
banen van TV De Rading zijn ook in de winter
open. Fijn, vindt ook Els. Zij tennist al jaren bij
TV De Rading: “Ik vind de sport uitdagend,
sociaal en lekker dat het buiten kan. De gemoedelijke sfeer is erg fijn.”

40-jarig jubileum
De tennisvereniging bestaat op dit moment
40 jaar. Zij hopen dit volgend jaar uitgebreid

te kunnen vieren. Wellicht dat het onderzoek van Nikkie, stagiaire bij TV De Rading,
bijdraagt aan de invulling van dit evenement.
Zij doet onderzoek naar de sportbehoeften
van senioren. Op basis hiervan wil de tennisvereniging passend aanbod creëren.
Meer weten of een proefles doen? Neem
dan contact op met Robin van Vliet van Team
Sportservice via rvanvliet@teamsportservice.nl.

Doe mee en verrijk de toekomst van Wijdemeren
We werken momenteel aan een
omgevingsvisie. Denk ook mee en
laat weten wat u belangrijk vindt
voor de toekomst van onze prachtige
gemeente.
Wijdemeren is een prachtige groene,- en
waterrijke oase omringd door grote steden.
Om de waarden van onze gemeente te
koesteren en kansen voor de toekomst te
benutten moeten we nu richting bepalen.
Dat is nodig omdat natuur, wonen, economie,

bereikbaarheid en duurzaamheid de komende
jaren allemaal om een plek vragen in de
schaarse ruimte. Daarom moeten we nu keuzes maken en daar kunt u mee helpen.
Ga naar www.wijdemerenverrijkt.nl en deel
uw visie op de toekomst.

Omgevingsvisie
Naar verwachting is de omgevingsvisie in de
eerste helft van 2021 klaar en wordt dan ter
besluit voorgelegd aan de gemeenteraad.

Reconstructie Kortenhoefsedijk
Ook op de Kortenhoefsedijk gaan we in het
eerste kwartaal van 2021 aan de slag. Inmiddels is bekend dat aannemer Van Oostrum
het project gaat uitvoeren. In het nieuwe jaar
gaan zij aan de slag met de precieze planning.
We brengen u hier uiteraard nog van op de
hoogte. Meer weten over dit project? Kijk dan
ook op www.wijdemeren.nl/Kortenhoefsedijk.

Wijdemeren
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Gewijzigd ophaalschema GAD
De feestdagen komen eraan, daarom
zijn er wijzigingen in het ophalen van
huishoudelijk afval en de openingstijden van de scheidingsstations. Ook
haalt de GAD in het begin van het
nieuwe jaar weer kerstbomen op in
onze gemeente.
De inzameling van vrijdag 25 december
schuift naar donderdag 24 december. De
inzameling van vrijdag 1 januari gaat naar 28,
29 en 30 december. Op die dagen haalt de
GAD bij meer woningen dan gebruikelijk het
huishoudelijk afval op. Hierdoor komen ze uw
container mogelijk later legen dan u gewend
bent. Dit kan uitlopen tot 21.00 uur. Op de
inzamelkalender staan de juiste data.

Scheidingsstations
Op donderdag 24 december zijn de scheidingsstations in Bussum, Hilversum, Huizen
en Weesp vanaf 15.00 uur gesloten. Op
maandag 28 december zijn de scheidingsstations in Bussum, Huizen en Weesp extra
geopend van 8.30 tot 16.30 uur. In verband
met de coronamaatregelen kunnen er minder
mensen tegelijkertijd op het terrein aanwezig zijn. Hierdoor kunnen de wachttijden
oplopen.

uur aan de weg ligt? Omdat de kerstbomen
worden verwerkt tot biomassa en compost
kunnen alleen kerstbomen zonder versiering en zonder pot of houten kruis worden
meegenomen.

Persoonlijke inzamelkalender
Download de GAD app op uw telefoon of
tablet. In de app vindt u uw persoonlijke inzamelkalender voor 2021. U kunt een melding
krijgen wanneer uw container aan huis wordt
geleegd.

Kerstbomeninzameling
Op vrijdag 8 en vrijdag 15 januari haalt de
GAD de kerstbomen op in Wijdemeren.
Zorgt u ervoor dat uw kerstboom voor 7.30

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Loosdrecht
- Alewijnenlaan 24: plaatsen dakkapel (11.12.20)

Nederhorst den Berg
- Tegenover Fazantelaan 18: kappen vijf
bomen (14.12.20)
- Meerhoekweg 12: uitbreiden woning (10.12.20)

Ankeveen
- Cannenburgerweg 59d: uitbreiden
bedrijfshal (10.12.20)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Breukeleveen

> Vaststelling herziening bestemmingsplan Nieuw-Loosdrechtsedijk 87, Loosdrecht

- Herenweg 24: plaatsen brug (09.12.20)

’s-Graveland
- Zuidereinde 43: kappen zes bomen (09.12.20)

Loosdrecht
- Eikenlaan 33: plaatsen twee dakkapellen
(15.12.20)
- Horndijk 20: bouwen woning (10.12.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 9: plaatsen dakramen
en herindeling interieur (08.12.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 200: plaatsen beschoeiing en bouwen botenhuizen (11.12.20)
- Rading 146: kappen boom (11.12.20)
- Van Mijndenlaan 31: plaatsen dakkapel
(15.12.20)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze
of bezwaar maken tegen een aanvraag.

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Van Blarcumlaan 25: plaatsen dakkapel
(11.12.20)

Kortenhoef
- Bernard van Beeklaaan 76: plaatsen dakkapel
(11.12.20)
- Dodaarslaan 1: maken uitweg (10.12.20)
- Koninginneweg 9: plaatsen dakopbouw met
nokverhoging (11.12.20)
- Moleneind 2a: plaatsen opslagloods voor
een periode van vijf jaar (11.12.20)

COLOFON

Het betreft hier een zogenaamd reparatieplan
(tussenuitspraak) naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 26 augustus
2020. Het is op basis van deze uitspraak nodig
een wijziging van de regels vast te stellen.
De gemeenteraad heeft daartoe besloten op
10 december 2020.

inzage. De stukken zijn digitaal te raadplegen
op www.ruimtelijkeplannen.nl NL.IMRO.1696.
BP9600Nld872020-va00. U kunt de stukken
ook digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.

Beroep
Als direct-belanghebbende kunt u gedurende
de termijn van terinzagelegging tegen het
besluit tot vaststelling beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling en de daarmee
het bestemmingsplan treedt in werking met
ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een
verzoek om voorlopige voorziening wordt
ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit
verzoek is beslist.
Zowel voor het instellen van beroep als het
verzoeken om een voorlopige voorziening is
griffiegeld verschuldigd.

• Artikel 3, lid 3.4.2, onder g, wordt vervangen
door:
er wordt voorzien op eigen terrein in voldoende parkeergelegenheid één en ander
overeenkomst de “Beleidsregel parkeernormen gemeente Wijdemeren” die het college
op 31 maart 2015 heeft vastgesteld, waarbij
één verhuurbare ruimte gelijk wordt gesteld
met een “recreatieverblijf, niet op park”.

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf
24 december 2020 gedurende zes weken ter

> Algemene Plaatselijke
Verordening

De raad heeft op 10 december 2020 de
wijziging van artikel 2:73b van de Algemene
Plaatselijke Verordening Wijdemeren 2018
vastgesteld. Deze verordening kunt u raadplegen via www.overheid.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

De navolgende artikelleden van het besluit
tot vaststelling het bestemmingsplan
Nieuw-Loosdrechtsedijk 87 in Loosdrecht van
6 juni 2019 worden als volgt vervangen:
• Artikel 3, lid 3.3.2. onder e, wordt vervangen
door:
de activiteit voorziet op eigen terrein in
voldoende parkeergelegenheid één en ander
overeenkomstig de “Beleidsregel parkeernormen gemeente Wijdemeren” die het college
op 31 maart 2015 heeft vastgesteld;

Overig

Persoonsregistratie
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie
personen (BRP)
>

Het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Wijdemeren maakt bekend
dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 van de
Wet Basisregistratie Personen (BRP) besloten is
de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon definitief op te schorten.

Het betreft de volgende persoon:
- N.M. Hoeksema, geboren 03-08-1970 per
17 november 2020 naar Land Onbekend
Staat uw naam hierboven of weet u waar
bovenstaande persoon verblijft, neem dan
contact op met de gemeente Wijdemeren via
telefoonnummer 14 035 of mail naar
burgerzaken@wijdemeren.nl.

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

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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Column

Ervaringen van een vrijwilliger in de hospice zorg
Ingrid Bergstein werkt als
vrijwilliger bij Inovum op palliatieve afdeling de Ster in verpleeghuis de Beukenhof.
“De verhalen van mensen die
op hun leven terugkijken, inspireren me. Het valt mij op
dat mensen aan het eind van
hun leven puur zijn, zonder
opsmuk, in al hun kwetsbaarheid. Het geeft voldoening om
wat leven aan de dagen te
kunnen toevoegen van mensen in hun laatste levensfase.
Nergens is meer leven dan
vlak voor de dood.”
Het patatje met kroket was
heerlijk, maar ik wil nog steeds
dood
In de zomer, een week voor
mijn vakantie, ontmoette ik een
nieuwe cliënt. Zij had onlangs
van de arts te horen gekregen
dat ze nog maar zeer kort te
leven had. Twee weken voor
haar komst bij De Ster waande
ze zich nog helemaal gezond
en woonde zelfstandig. Tijdens haar intake gesprek had

ze aangegeven erg op zichzelf
te zijn. Liefst verbleef ze alleen
op haar kamer en wilde niet
mee-eten aan tafel. Daarom
bracht ik haar eten op de kamer.
Een week later was de situatie
onveranderd, ze bracht hele
dagen op bed door. Ik vroeg
of ze wellicht een luchtje wilde
scheppen, maar ze gaf aan
dat ze dat niet wilde. Ik nam afscheid in de vooronderstelling
dat ik haar na mijn vakantie
niet weer zou zien.
Er braken warme weken aan.
Mijn gedachten gingen zo nu
en dan uit naar collega’s en
cliënten in de warme zomer. Ik
was benieuwd wie ik na deze
weken zou aantreffen en keek
er naar uit weer van betekenis
te zijn voor mensen voor wie
het einde zo nabij is.
Tot mijn verbazing hoorde ik
bij terugkomst dat de mevrouw
die op zichzelf was er nog
‘was’. Ik liep bij haar binnen
om gedag te zeggen, we raak-

ten in gesprek. “Ik lig hier maar
te wachten tot ik dood ga, de
dagen duren verschrikkelijk
lang”, vertelde ze. Ze bleek
bezig te zijn met een euthanasie aanvraag procedure en
hoopte dat dat snel geregeld
kon worden. Het verwonderde
mij dat ze al die weken haar
bed niet uit geweest was. In
mijn ogen lag ze te verpieteren
in bed. “Heb je geen zin om de
zon op je huid te voelen en de
wind door je haren?”, vroeg
ik haar. “Dit is toch ook geen
leven zo. Wat zou je nu het allerliefste doen?”, vroeg ik. Ze
antwoordde: “Een lekker patatje eten op het terras!”. Samen met een verpleegkundige
zette ik haar in een rolstoel,
gehuld in pyjama en peignoir,
want kleding had ze niet meegenomen van huis. Niet veel
later stonden we voor de balie van snackbar De Schakel.
Ze wilde naast haar frietje ook
een kroket en bood mij er ook
een aan. We streken samen
neer op het terras en genoten
van de kroket, het avondzonnetje en maakten een praatje

met een andere klant. Ze gaf
aan dat ze moe werd en terug
wilde. Ik vertelde haar dat ze
een volgende keer de loempia moest proberen. We hielpen haar terug in bed, waarna
ze me bedankte voor de fijne
avond. Ze vervolgde met:
“Maar ik wil nog steeds dood!”

Een week later hoorde ik van
een collega dat ze het weekend samen met haar familie
een heerlijke loempia van de
Schakel gegeten had. Maar zo
wilskrachtig als ze altijd was
en na de regie herpakt te hebben, had ze hierna het leven
losgelaten.

Wij zijn er voor u
Ondanks hoopvolle berichten maken we met
z’n allen nu even pas op de plaats.
Met een lockdown proberen we zo min
mogelijk contact met anderen te hebben.

Blokker brengt ’t aan huis!

Horen en zien is essentieel voor iedereen.
Daarom zijn opticiens en audiciens essentiële beroepen en mogen wij open blijven.
Daar zijn wij van Briljant het mee eens, maar willen daar wel een kanttekening bij plaatsen.
Voor essentiële oogzorg en oorzorg staan wij voor u klaar.
Alleen is er een verschil tussen noodzakelijke zorg en plezier.
Het onderzoeken van een kapot hoortoestel, rood oog of slecht zicht kan niet wachten.
Het starten met lenzen, een nieuwe zonnebril of testen van een nieuw hoortoestel wel.
Het eerste is noodzakelijk, het tweede vooral leuk.
Voor het leuke vragen we graag even geduld.
Wij willen samen met u het virus zo snel mogelijk de kop indrukken.
We beperken onze contacten zodat we straks weer terug naar normaal kunnen.
Na de lockdown ontvangen wij u graag weer met open armen voor die nieuwe bril,
contactlenzen, de mooiste zonnebrillen of gehoortesten.
Onze openingstijden blijven gewoon ongewijzigd.
Heeft u vragen over het ophalen van uw bestelling, benutten van uw zorgvergoeding
of vragen over oog- en oortesten, bel ons gerust of mail.
Wij wensen u mooie kerstdagen en een gezond 2021.
De briljante brigade – Marlon, Edwin, Fabio en Yvar

Meenthof 40, Kortenhoef | 035-6560548
www.oogzorg-briljant.nl | info@oogzorg-briljant.nl
Geopend: dinsdag-vrijdag 9.00-18.00, zaterdag 9.00-17.00

Meenthof 40, Kortenhoef | 035-6560548
www.oogzorg-briljant.nl | info@oogzorg-briljant.nl

Tijdens de lockdown is onze winkel helaas gesloten.
We blijven u echter graag van dienst en brengen onze
producten in overleg veilig aan uw deur!
Houd onze Facebook pagina, Blokker Kempers, in de
gaten voor de meest actuele informatie!
U kunt bestellen via een privé bericht op Facebook, een
WhatsApp naar 06-25134440 of telefonisch op 035-6560491.
Via WhatsApp kunnen wij u makkelijk voorzien van een
productfoto met aanvullende informatie.
Tussen 9:00 en 16:00 uur besteld is dezelfde dag nog in huis!
Op 20 januari hopen wij u weer te kunnen verwelkomen in
onze winkel.

Team Blokker Kempers Kortenhoef
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Nieuwe verkoopkar
Bakker Jeroen
KORTENHOEF
Bakker Jeroen op de Meenthof te Kortenhoef heeft
een
spiksplinternieuwe
verkoopkar. Deze kar zal de
bakkerij inzetten tijdens de
feestdagen en op de Ankeveense markt. Zo kunnen
ze hun producten een nog
mooier plekje geven.
Team Bakker Jeroen gaat er dit
jaar voor zorgen dat iedereen
op veilige afstand inkopen voor
de feestdagen kan doen. In de
aanloop naar 24 en 31 december hebben zij extra maatregelen genomen om de verwachte
drukte te kunnen managen. Er
zullen in Kortenhoef twee extra
verkooppunten komen (bui-

ten) die te bereiken zijn door
looproutes. Deze looproutes
zijn aangegeven met posters
en dranghekken. Op deze manier hoopt de bakker iedereen
sneller te kunnen helpen en
lange rijen te voorkomen.
24 december
Bakker Jeroen neemt deze
dag enkel bestellingen aan van
gebak en taarten. U kunt dus
geen broodbestellingen plaatsen. Aangeraden wordt dit te
verplaatsen naar een ander
moment in de week. Heeft u
een vaste bestelling bij ons in
het systeem staan? Ook deze
komt te vervallen. Houd hier
dus rekening mee. Voor al
onze kramen geldt dat er al-

zullen namelijk de hele dag
doorbakken. Bakker Jeroen
wil u echter wel attenderen op
een aangepast broodassortiment. Ook heeft de bakkerij
speciaal voor de feestdagen
een geweldig bake-off assortiment toegevoegd. Heerlijk om
zelf thuis af te bakken! Denk
hierbij aan mini-croissants per

10, breekbrood bestaande uit
5 verschillende type broodjes,
stokbrood of een assorti aan
diverse losse broodjes. Team
Bakker Jeroen verwelkomt u
graag in een van zijn winkels
en wenst iedereen een warm
en gezellig maar vooral gezonde feestdagen toe!

tingsplek en welke functies gecombineerd kunnen worden.
Denk aan een huiskamer met
een lees- en koffiehoek die 7
dagen per week open is, een
plek waar jongeren huiswerk
kunnen maken, een stage- en
leerplek, waar spullen gerepareerd kunnen worden, maar
ook een plek voor boekenuitleen, huiskamerconcerten en

discussieavonden. Ook kan
gedacht worden aan ondersteuning op het gebied van
administratie, financiën, energiebesparing en energieopwekking. Het geld van Rotary
Wijdemeren zal worden besteed aan de uitwerking van
het projectplan, waaronder de
rol van Buurtkamer 3D en de
combinatie van functies. Heb

je interesse om mee te denken
over locaties en functies die
passen bij de Buurtkamer 3D
of wil je actief worden in het
bestuur? Mail dan naar buurtkamer3d@gmail.com of bel
06-52166683.

tie en medewerkers vinden het
jammer en bedanken de adverteerders en bezorgers voor het
vertrouwen dat men decennialang in het bedrijf heeft gesteld.

allerlei terreinen. De bladen
zorgen voor verbinding in de
gemeenschap. Ook onderscheiden de lokale bladen zich
door vormgeving en inhoud
van de landelijke en regionale
bladen. Ze staan dicht bij het
lezerspubliek. Het belangrijkste verschil is dat ze gratis zijn
en worden bekostigd door advertenties. Ook voor drukkerij
Dunnebier Print & Marketing is
het een enorme uitdaging om

adverteerders aan te trekken.
En trouwe adverteerders te behouden. De directie van deze
uitgeverij betreurt het dan ook
dat een concolluga het doek
moet laten vallen. ‘Wees Loyaal, Koop Lokaal’ is een leus
die Dunnebier van harte ondersteunt. Zonder adverteerders
geen Weekblad Wijdemeren
en geen Nieuwsster.

behaald! Op donderdag 17
december jl. zijn de kerstballen
aangeboden aan de coördinator Welzijn van verpleeghuis
de Beukenhof, waarbij ook
Gooi TV aanwezig was om dit
moment vast te leggen. Wij bedanken alle kinderen, de scholen en alle vrijwilligers die dit

initiatief tot een groot succes
hebben gemaakt. Laten we er
een mooie traditie van maken
met elkaar. Wij wensen iedereen prettige kerstdagen en
een gelukkig en gezond 2021.

leen kan worden gepind.
31 december
Ook nu nemen we geen bestellingen buiten het gebak en
taarten. Zoals ieder jaar kunt u
dus ook dit jaar geen oliebollen
en appelbeignets reserveren.
Maar u hoeft niet bang te zijn
dat u mis grijpt, de bakkers

Buurtkamer 3D krijgt 250 euro
WIJDEMEREN
Dankzij het houtproject,
een sponsoractie van Rotary Wijdemeren waarbij
openhaardhout werd verkocht, heeft Buurtkamer 3D
250 euro gekregen. Buurtkamer 3D bedankt Rotary
Wijdemeren voor deze gift
die zij goed kan gebruiken.
Het doel van Buurtkamer 3D

is het realiseren van een ontmoetingsplek voor bewoners
uit de drie dorpen Kortenhoef,
’s-Graveland en Ankeveen.
Het stichtingsbestuur heeft in
2019 en dit jaar met politieke
partijen, de wethouder Sociaal Domein, dorpscoördinatoren, sociaal makelaar en beleidsmedewerkers gesproken
over locaties voor een ontmoe-

De Triangel stopt in 2021
Door: Herman Stuijver

jaar bestond.

’S- GRAVELAND
Op 16 december jl. plofte
de laatste Triangel op de
mat. Een huis-aan-huisblad
dat eens in de 14 dagen bezorgd werd bij circa 5000
adressen in Kortenhoef,
’s-Graveland en Ankeveen.
Vanaf januari 2021 zullen
de lezers het moeten stellen zonder het blad dat 51

De directie schrijft dat het de
laatste jaren alleen maar lastiger werd om positieve resultaten te kunnen realiseren. Mede
door de toenemende digitalisering liep het aantal advertenties
terug. De coronacrisis gaf nog
een laatste duwtje naar beneden met als gevolg dat bedrijven minder adverteren. Terwijl
de drukkosten opliepen. Direc-

Belang
Uitgeverij De Klapbrug van
de Triangel benadrukt in het
afscheidsartikel nog eens het
belang van huis-aan-huisbladen. Die de inwoners informeren over plaatselijk nieuws, op

Kerstactie kasteel-museum Sypesteyn
LOOSDRECHT
Onder het motto: ‘een
kerstgroet doet goed’ organiseerde kasteel-museum
Sypesteyn een kerstballenactie voor Inovum: de zorgorganisatie voor de verpleeghuizen de Beukenhof
in Loosdrecht, Gooiers Erf

in Hilversum en Veenstaete
in Kortenhoef.
Met veel enthousiasme is er
gereageerd op onze oproep
om alle bewoners te gaan verrassen met een zelfgemaakte
kerstbal. Ruim 500 kerstballen
met bijzondere wensen zijn

door kinderen uit Wijdemeren
en door de basisscholen de
Sterrenwachter in Loosdrecht
en de Hilversumse Meent, de
openbare school De Linde in
Loosdrecht en de St. Antoniusschool in Kortenhoef gemaakt.
Wat een fantastisch eindresultaat hebben wij dankzij jullie
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(Ver)bouw clubgebouw IJsclub		

Wij wensen u
Fijne Feestdagen

Nederhorst in volle gang

Hypotheek Adviesburo
Adviesburo Pronk
Pronk
Hypotheek

Middenweg135
135AA,1394
,1394AH
AH Nederhorst
Nederhorstden
denBerg
Berg
Middenweg
035--77
7737
37000
000 info@habp.nl
info@habp.nl www.habp.nl
www.habp.nl
035

H. van Schadijcklaan 3, 1241 BN Kortenhoef,
telefoon: 035 - 6857850 / 06 - 53863891, info@huart.nl www.huart.nl

Ondanks de onzekere tijd waarin wij
nu leven wensen wij, Rob en Ineke,
u toch gezellige kerstdagen
en een gezond en gelukkig 2021

Wij zijn gesloten van
24 december 2020 t/m 4 januari 2021

NEDERHORST DEN BERG
Na het tekenen van het
bouwcontract op donderdagavond 8 oktober 2020
door de trotse voorzitter
Bart IJkhout en Jan Franssen (namens Bouwmij P.W.
Schipper B.V.) is er niet
stilgezeten. In de dagen
en weekends daarna is
er door vele vrijwilligers
begonnen met slopen/
demonteren en het inrichten van het bouwterrein.
Diverse leidingen zijn vrij
gegraven en waar nodig
omgelegd, tekeningen besproken, de funderings-

werkzaamheden voorbereid en op 26 november
werd de laatste heipaal
geslagen en inmiddels is
zelfs de vloer al gestort.
Aan vrijwilligers en hulp van
sponsors tot nu toe geen gebrek. Zo werden we door een
voorbijganger verrast met een
heerlijke slagroomtaart en is
er een hijskraan gesponsord
door Zwagerman Materieel
(inzet/bediening) en C. Zwagerman (transport).
Een beginnende brand op 25
oktober zorgde er bijna voor
dat het gedeelte dat niet ge-

Een goede tandartspraktijk
is als een goed gebit:
compleet.
Een goede tandartspraktijk
is als een goed gebit:
Tandtechnieker
compleet.
Tandarts

Endodontoloog

Mondhygiënist

Tandprotheticus
Esthetisch tandarts

3D CAD/CAM kronen
Preventie specialist

Het team van
Tandheelkundig Centrum Kerkelanden
Wil je meer weten over wat onze specialisten allemaal kunnen?
wenstKijkudaneen
gezond en voorspoedig 2021!
even op onze site of loop gewoon even binnen om ons aan de tand te voelen...

Implantoloog

Tandarts

Endodontoloog

Mondhygiënist

Tandprotheticus

Tandtechnieker

Esthetisch tandarts

3D CAD/CAM kronen

sloopt hoefde te worden in
vlammen op ging. Gelukkig
waren de buren (Brandweerpost Nederhorst) snel ter
plaatse, met dank aan een
zeer alerte voorbijganger, en
was de brand direct onder
controle waardoor dit werd
voorkomen. De brandweer is
sowieso nauw betrokken omdat voor de verbouw gebruik
gemaakt kan worden van hun
terrein.
Het realiseren van het clubgebouw is mogelijk door een subsidie van maar liefst €120.000
door de Dienst Uitvoering
Subsidies (DUS) van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en door de
Accommodatieregeling van de
gemeente Wijdemeren die een
renteloze lening van €60.000
verstrekt en een subsidie ter
beschikking stelt van hetzelfde bedrag. Daarnaast hebben
we jaarlijks inkomsten door
de contributie van de leden
en worden kosten van Nederhorst on Ice opgevangen door
onze fantastische sponsors.
Sommige van deze sponsors
hebben ook toegezegd werkzaamheden uit te gaan voeren
in ons clubgebouw. Dit alles
bij elkaar gaat er voor zorgen
dat we eind februari 2021 een
casco clubgebouw hebben
staan zodat we medio 2021 de
afbouw kunnen afronden.

Preventie specialist

Implantoloog

Wil je meer weten over wat onze specialisten allemaal kunnen?
Kijk dan even op onze site of loop gewoon even binnen om ons aan de tand te voelen...

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

Voor de afbouw zijn wij nog op
zoek naar een mooie tweedehands keuken. Mocht u een
goede tip/optie hebben, kunt
u contact opnemen met een
van onze bestuursleden of via
info@ijsclubnederhorst.nl
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José Koning wint Kerstkaartenwedstrijd
Het kostte de jury de nodige zweetdruppeltjes. Maar na de beraadslagingen kozen ze toch unaniem voor de kerstkaart van
José Koning. Ze wint hiermee 100 euro van sponsor Oogzorg Briljant
in Kortenhoef.
Vooral de symboliek die mevrouw Koning wil uitdrukken met haar
kerstkaart uit 2018 sprak de jury aan. De ster staat voor haar te vroeg
overleden echtgenoot en de kerstbomen symboliseren haar kinderen
en schoondochter. Maar er waren nog veel meer prachtige inzendingen. Veel zelfgemaakte kaarten, creatief en met de nodige handvaardigheid. Die van Annemieke was zelfs een gehaakte ‘grannysquare’.
Zĳ maakt deel uit van de Haakclub uit de bibliotheek in Loosdrecht.
Ook waren onder de tientallen kaarten een aantal geplakte en getekende kaarten van kinderen. U kunt de komende weken de opbrengst bekĳken
bĳ Oog-en Oorzorg Briljant in winkelcentrum De Meenthof te Kortenhoef.

MERRY CHRISTMAs

AND

A HAPPY NEW YEAR
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S.V. ’s-Graveland nieuws
Prettige feestdagen
en een voorspoedig 2021!

Wij wensen u en de uwen hele fijne kerstdagen
toe en blijf gezond.
In 2021 staan wij weer voor u klaar.
We ontvangen u graag in onze showroom aan
de Koninginneweg 42b Kortenhoef

Wij wensen redactie en lezers
fijne feestdagen, want het is
het laatste nieuws van S.V.
’s-Graveland dit jaar. Over de
afgelopen week is er niet heel
veel meer te vertellen dan dat
de klussen die er op het complex nog lagen, afgemaakt
zijn. Naar aanleiding van de
strengere lockdown gaat alles
nog meer op een lagere pit. In
ieder geval totdat het kabinet
medio januari met nieuwe mededelingen komt.
Deze maand dus geen zaalvoetbal in de kerstvakantie en
ook geen kerstloop. Wat betreft het laatste is dat pas de
tweede keer in de ruim veertigjarige traditie van dit sportieve
intermezzo tijdens kerst.
Wat wel plaatsvindt op twee

dagen (23 december en 28
december) op ons complex
zijn de Wijdemeren Winterspelen. Koek en zopie met verse
oliebollen en warme chocomel
én kracht- en cardiotrainingen
zijn de ingrediënten van het
door Sportlokaal Wijdemeren
georganiseerde dagen. Voor
jongens en meiden van 12 tot
en met 17 jaar.
Vorige week tijdens de Algemene
Ledenvergadering
heeft het bestuur van S.V.
’s-Graveland het besluit kenbaar gemaakt om met de selectie en ZON3 op zaterdag
te gaan voetballen. Dit krijgt
met ingang van het seizoen
2021/2022 gestalte. Het seniorenvoetbal op zondag blijft wel
bestaan met in ieder geval drie
35+ teams.

Door het abrupte einde in september is de net daarvoor op
peil gebrachte kantinevoorraad niet veel geslonken. Om
te voorkomen dat producten
straks in het voorjaar over de
houdbaarheidsdatum lopen,
hebben we afgelopen zaterdag een containerverkoop
gedaan. Dat heeft geholpen.
Mogelijk, maar hopelijk niet
nodig, volgende maand nog
een keer.
De teller van het aantal deelnemers aan de Voetbaldagen
die gepland staan voor de eerste week van mei staat sinds
vrijdag jl. de inschrijving is
geopend op 134 jongens en
meisjes. En nu maar hopen
dat….

Alleen geopend op afspraak.

Tel. 06-8398 8292

Vriendelijke groet,
Krijn & Wilma Voorn

STOMPHORST

VASTGOED/BEHEER b.v.

Cannenburgerweg 63A-1, 1244 RH Ankeveen
stomphorstvastgoed@live.nl
info: Tel. nr. 035-6550958

Te Huur
100 m2 KANTOOR 1e verdieping
Cannenburgerweg 63 A-3 te ‘s-Graveland

Het kantoorpand is voorzien van:
Combi airco/verwarming
Toilet en een Kitchenette
Ziggo aansluiting
2 parkeerplaatsen, op een besloten terrein
Besloten terrein, tussen 19.00 en 7.00 uur entree
via schuifpoort met GSM-opener.
Huurprijs € 950,00. per maand excl. G/W/L en
media. € 25,- servicekosten tbv VVE excl. btw
Totale huurprijs € 975,00 excl btw

Meer info op: www.stomphorstvastgoed.nl

Winkelen in de Meenthof
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Het is niet overmatig druk
in winkelcentrum De Meenthof in Kortenhoef. Maar
het is er zeker niet uitgestorven.
De drie warenhuizen van landelijke ketens zijn potdicht. Na
aanscherping van de ‘essentiële’ regels kun je ook hier voor
die 30% noodzakelijke artikelen niet meer terecht. Ook de
plaatselijke boekwinkel heeft
zijn deuren gesloten, al heeft
de altijd creatieve beheerder
op de ramen geplakt dat zij
lezen wel ‘essentieel’ vindt.
En gelijk heeft ze! Blijkbaar
zijn cosmeticaproducten van
belang, want die twee winkels
zijn open, echter wel volgens
strikte coronaregels. Dat geldt
ook voor de opticien, apotheek
en dierenwinkel. Naast de
lokale bakker en slager. Beide supermarkten doen goede zaken, maar letten goed
op mondkapjes, hygiënische
spullen en afstand houden. De
bloemenwinkel heeft een grote
uitstalling buiten die loopt als
een trein. Voor uw kapsel bent
u aangewezen op uw eigen
spiegel, schaar en tondeuse,
want de kapsters van Monique’s mochten ook niet meer
open. Het gezellige Spaanstalig getinte modewinkeltje is
dicht, maar de buren van de

koffiezaak ernaast verkopen
hun smakelijke producten ‘to
go’.
Blokker bezorgt aan huis
Meneer Van der Pol vindt het
aanbod prima: “Het valt hier
wel mee, je kunt hier bijna alles kopen. En wat er niet is,
daar wacht je toch gewoon
een paar weken.” Ook Arjan
Borst kan leven met de lockdown- situatie. “Ach, weet je,
leuk is anders. Ik heb er geen
last van, ik kom wel aan m’n
natje en droogje.”
Blokker bezorgen
Dat was inderdaad een tegenvaller, beaamt Ruud Kempers,
eigenaar van Blokker. “Voor
mij kwam het totaal onverwachts. Voor ons is december

inderdaad een topmaand. Dan
is dit een enorme klap.” Toch
zijn Diana en Ruud Kempers
niet ontevreden over 2020.
Ze draaiden een goed jaar,
ondanks het feit dat hun grote
winkel twee weken gesloten
was voor een verbouwing. “Je
houdt natuurlijk altijd de vraag
wat mag wel wat mag niet. Ik
denk dat we ook veel artikelen hebben die de consument
nodig heeft. Maar het was
ook een landelijke richtlijn van
Blokker om te sluiten.”
Ruud Kempers is geen type
dat bij de pakken neer gaat
zitten. Ze hebben een bezorgservice ingesteld. Bestellen
van 9 tot 16 uur, het is dezelfde dag in huis. Zie Facebook,
Whatsapp.
Of bel: 06- 251 344 40.
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Winkelen op het Willie Dasplein

Optocht versierde tractors

Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Op een doordeweekse donderdag is het Willie Dasplein in Nederhorst den
Berg behoorlijk bezet. Wel
alles volgens de regels van
de anderhalvemetersamenleving.
Na de afkondiging van de
harde lockdown tot 19 januari
blijkt dat de meeste winkels in
het centrum van het Vechtdorp
gewoon open kunnen blijven.
Bij de plaatselijke supermarkt
is het zelfs druk, weliswaar
langs de strakke lijnen van de
looproute, mondkapjes, handenwassen en afstand houden. Het grote modemagazijn
en de rijwielhandel zijn gesloten. Al kun je bij de laatste
nog wel terecht voor reparatie, inclusief halen/ brengen.
De bloemenwinkel mag buiten
verkopen en blijkbaar voldoet
de stomerij/ kledingherstel ook
aan de regels van ‘essentieel’,
want je kunt er gewoon terecht.
Alleen passen is uit den boze,
meldt een medewerker. Dat

de plaatselijke bakkerij en slagerij hun klanten kunnen ontvangen is bekend. Evenals de
restaurants aan het plein, die
een efficiënte haal- en bezorgservice hebben opgezet. De
snackbar heeft zijn deuren ook
wijd openstaan. Bovendien
staan er op donderdag twee
grote verkooppunten, vis en
brood van buitenaf. Die voorzien blijkbaar in een behoefte,
want de rijen zijn lang, mede
door de afstanden. “Ja, het
loopt hier keurig. Alles volgens
de regels”, meldt het echtpaar
Vermeer. “We hebben echt de
indruk dat de meeste mensen
zich gedragen. Zoals het hoort

in een prettig dorp als Nederhorst.”
Niet zo blij
Cocky van Kooten van kapsalon La Papilotte uit de Brugstraat is niet zo blij. “We hadden
alles voor elkaar, zelfs twee
stoelen tijdelijk verwijderd. We
hadden alle coronamaatregelen tot in de puntjes uitgevoerd
en nu dit.” Haar kapsalon plus
nog vier vestigingen, onder andere in zorgcentra, zijn gesloten. “Dit is normaal een toptijd,
zo rond de Kerst. Het komt zo
willekeurig over, ik gun iedereen goede zaken, maar waarom zijn wij niet essentieel.”

Markt in Ankeveen
Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
Winkelen in Ankeveen
vindt altijd buiten plaats:
op de bruisende zaterdagochtendmarkt. Waar het
hele jaar afhalen het parool
is, met uiteraard allemaal
‘essentiële’ spullen.
Het houten bouwsel waarin
de nieuwe koffietent annex
ontmoetingsplek zich zal vestigen, staat er. Maar kan nog
niet gebruikt worden, te dicht
op elkaar. Wel kunnen de ruim
75 vrijwilligers van Theater De
Dillewijn vanaf deze plek hun
welverdiende kerststol komen
ophalen. De meeste zijn al verdeeld, volgens penningmeester Marinus Spillenaar Bilgen.
Even verderop zingt Martine
Stam met gitaar mooie passende liederen, hetgeen bijdraagt
aan de kerstsfeer. Het wordt
nog harmonischer als Jan van
Ingen aansluit, ook met gitaar.
Marktmeester Hans Hazes
stuitert van blijdschap over de
markt, alles loopt op rolletjes.

WIJDEMEREN
Ruim 40 verlichte trekkers
vormden zaterdagavond
jl. een lange stoet door
Gooi en Vechtstreek. Overal stonden mensen langs
de kant die het bijzonder
waardeerden.
De Lichtjesparade was georganiseerd door Agrarische
Jongeren Gooi, Vecht en
Amstel en leden van de LTO
Noord-afdeling. De route van

de bloemenman, kaasboer,
notenkraam en olijvenplukker
hebben niet te klagen over belangstelling. Als extra aankoop
is het natuurlijk heerlijk om een
doosje ‘hemelse chocola’ mee
te nemen. Dat is goed voor een
mentale oppepper in deze donkere dagen. “Hier kom ik elke
week”, vertelt Willem Vermeulen, “ze hebben precies wat
een mens nodig heeft. Ik vind
het ook leuk dat ze proberen
er een beetje Kerstsfeer van te
maken.”

Foto: Wijdemeren van Boven

De Kattenbrug sinds 1883 in
het licht
KORTENHOEF
Dit jaar heeft Stichting Behoud Leefbaarheid Oud
Kortenhoef (BLOK) het
plan opgevat om de Kattenbrug aan de Kortenhoefsedijk in het licht te
zetten. Afgelopen weekend
was het zover.
Met 320 ledlampjes is de brug
sinds 1883 eindelijk verlicht.
Buurtbewoners, www.hetLEDje.nl uit Nederhorst den Berg
en een bijdrage uit Dorpenfonds maken het samen met
Stichting BLOK mogelijk.

“Hier komen mensen samen,
wisselen de laatste nieuwtjes
uit en doen de noodzakelijke boodschappen.” Vanuit de
laadbak kun je bij de familie
Torsing van te voren bestelde
verse vis afhalen (en betalen
uiteraard). Symon neemt tijdelijk de taak van barista over, de
‘essentiële’ bak koffie smaakt
top. Ook de siropen van Madame et Monsieur staan te
glinsteren in de zon. De bakker
en de groenteman trekken altijd kopers, keurig op afstand
met een looproute. Maar ook

46 km. begon en eindigde in
Weesp. De jonge boeren en
tuinders wilden een lichtpuntje
zijn in deze donkere dagen. Ze
passeerden diverse zorgcentra, onder andere De Kuijer
en Veenstaete. Uit de tientallen reacties op sociale media
bleek iedereen aangenaam
verrast was door deze actie.
Er werd zelfs al gevraagd om
een vervolg in 2021.

Om het initiatief van de grond
te krijgen is er eerst overleg
geweest met de direct omwonenden en de gemeente Wijdemeren. De dorpscoördinator
Saskia Hille was direct enthousiast. BLOK heeft een bijdrage
van 1.000 euro aangevraagd
vanuit het Dorpenfonds. De
omliggende
buurtbewoners
stellen de stroom beschikbaar.
Saillant detail: om de afstand
tussen de lampjes te bepalen
heeft de dochter van een van
de bestuursleden van BLOK
’s nachts op de grond gelegen om de afstand tussen de
lampjes van de Magere Brug
in Amsterdam op te meten. Al
zeven jaar verzorgt Stichting

BLOK de verlichting van de
Kortenhoefsedijk in december. In de vaart langs de dijk,
vanaf het Dode Eind tot voorbij
de Oude School, lagen ieder
jaar zeven Kortenhoefse roeibootjes (Kortenhoevertje) met
kerstverlichting. In 2019 heeft
BLOK een oproep geplaatst
waarin zij bewoners langs de
Kortenhoefdijk en het Moleneind enthousiasmeerde om
de gehele dijk te versieren. Dit
was een groot succes en resulteerde in 22 bootjes langs
de Kortenhoefsedijk en het
Moleneind. Stichting BLOK
stelt de lichtjes beschikbaar.
Dit alles was niet te realiseren
zonder al die geweldige vrijwilligers, wilt u BLOK ook helpen? www.stichtingblok.nl
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Ingezonden brief

Feit, iets wat vast staat
50. ’t50.
KOOR!
met veel
ledenleden
gaf een
’t KOOR!
metWijdemeerse
veel Wijdemeerse
gafwarmbloedig
een warmbloedig
Het is ergerlijk en zorgelijk om
concert
in hetinMCO
concert
het (nov.)
MCO (nov.)

een wethouder steeds in de
gaten te moeten houden. De
Kloet (Dorpsbelangen) heeft
ovincie
de provincie
zijn oude werkgever De Tele.)
graaf benaderd om zijn oneliner ‘Wijdemeren is door de
provincie op slot gezet’ nu ook
landelijk te zenden. Wederom
blijft De Kloet ver weg van de
feiten en manipuleert zijn omgeving door zaken te verzwijgen en te verdraaien.
De wetgeving waarover het
gaat is de recent vastgestelde Provinciale Verordening.
52. Na52.
eenNalange
Kerstlichtjestocht
konden
honderden
kinderen
en vol-en voleen lange
Kerstlichtjestocht
konden
honderden
kinderen
Daarin wordt de bestaande
wassenen
Maria,Maria,
Jozef en
heten
kindje
in de stal
bewonderen
(dec.) (dec.)
wassenen
Jozef
het kindje
in de
stal bewonderen
natuur- en milieuwetgeving samengebracht tot een geheel.
95% van de regels blijft bij het
oude. Conclusie: de wethouder

Stukadoorsbedrijf
Stukadoorsbedrijf

R.R.Kostelijk
Kostelijk

Natuurlijk projectontwikkelaars
willen graag hun investeringen
in deze gronden verzilveren,
De Kloet heeft volgens Lars
Voskuilen, lid van de Provinciale Staten, te nauwe banden
met deze projectontwikkelaars.
Logisch dat hij nu weer roept
dat inbreien, bouwen binnen de
dorpskern, leidt tot een Betondorp. Het staat vast dat hij daar
geen serieus onderzoek naar
heeft gedaan. Dit is manipulatie in plaats van in dialoog gaan
met inwoners op basis van feiten. Feit is wel dat inwoners
geen enkel vertrouwen hebben
in deze wijze van politiek bedrijven.

tival of Lessons and Carols.
Het Vocaal ensemble Voices
en het Wilhelminaconsort laten
de kijker genieten van traditionele kerstliederen, delen van
Handels Messiah en Carols
van John Rutter. Ook zien we

optredens van Jong Holland,
een kinder- en jeugdkoor uit
Huizen. Na de Kerstdagen,
vanaf maandag 28 december
is er een Eindejaarsoverzicht
te zien

Edwin Bladt, Kortenhoef

GooiTV

Vanwege de kerstdagen heeft
GooiTV een aangepast programma. Op kerstavond wordt
J.H.
Valkenburglaan
Valkenburglaan
36 • 36
1241
• 1241
BH Kortenhoef
BH Kortenhoef
een kerstnachtmis uitgezonTelefoon
Telefoon
035
035
6560407
6560407
•
Mobiel
•
Mobiel
06
06
20079104
20079104
den vanuit de Wilhelminakerk
en
van van
mpioen
in Bussum. Op de kerstdagen
zelf is er onder andere het Fes-

Wenst u het beste voor 2021

klaagt over iets wat al jarenlang
een voldongen feit is. Al in 2014
was bekend dat Zuidsingel fase
8 geen doorgang kon vinden.
Dit was direct aanleiding om
de geplande 2e ontsluiting aan
de Kalkakker vol te bouwen.
Ook de reactie van de provincie Noord-Holland op het ontwerp bestemmingsplan spreekt
boekdelen. De plannen voldoen eenvoudigweg niet aan
de bestaande regelgeving. De
provincie dreigt zelfs met een
zogenaamde reactieve afwijzing, een soort van bouwstop.
Waarom heeft de wethouder
niet serieus onderzoek gedaan
naar andere mogelijkheden
dan eenvoudigweg woningen
creëren in natuurgebieden?

gratis

adv TvanRijn wintermarkt DEF.indd 1

18-12-2020 10:12
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Groot onderhoud St. Antonius van Padua
Door: Saskia Luijer
KORTENHOEF
De katholieke kerk van Kortenhoef krijgt een opknapbeurt. De 140-jarige St.
Antonius van Padua kampt
met vochtproblemen en
daar moet wat aan gebeuren.
“De kerk is sinds 1985 een
Rijks- en Provinciaal monument,” vertelt Henny van Kesteren. “In datzelfde jaar is er
voor het eerst groot onderhoud
gepleegd. Nu, na 35 jaar, is het
weer tijd voor een flinke onderhoudsbeurt.” Als ‘bouwpastoor’
weet Van Kesteren alles over
het werk dat verzet moet worden. Uit de controle van monumentenzorg bleek dat vocht
het grootste probleem van het
kerkgebouw is. Ondersteund

door Bouwadvies Ursem stelde men een plan op om dat
probleem aan te pakken.
Subsidie
Met een aannemersbedrag
van 160 duizend euro startte
de zoektocht naar subsidie.
Gelukkig doneerde de Rijksoverheid 71 duizend en steunde de provincie Noord-Holland
het project met 21 duizend
euro. Via fondsenwerving werd
dat bedrag met 13 duizend
euro aangevuld. De rest wordt
betaald uit eigen vermogen.
Van Kesteren: “We wisten dat
het eraan zat te komen. De
kerk heeft zelf ook een potje
met geld opzijgezet.” Uit de
aanbesteding bij twee aannemers kwam de plaatselijk huisaannemer Hans Stricker als
beste uit de bus. “We hebben
daar al veel goede ervaringen

mee opgedaan” stelt Henny.
“Het is een allround aannemer
die voor de specifieke vochtbehandeling ook tips krijgt van
het adviesbureau van monumentenzorg.”

Stricker dagelijks contact met
T-Mobile in Engeland. Voor de
veiligheid werd de installatie
overdag uitgezet en functioneerde de kerk even niet als
zendmast.

“VOCHT IS HET
GROOTSTE
PROBLEEM VAN HET
KERKGEBOUW.”

Binnenwerk
In het nieuwe jaar gaat het onderhoud verder met het herstel
van de scharnieren bij de toegangsdeuren. Door het vocht
zijn deze gaan roesten. Ook
een aantal balkkoppen moeten
behandeld of vernieuwd worden. De grootste klus binnen
is echter het vervangen van
de tegels aan de wand. Henny
van Kesteren: “Het tegelwerk
in onze kerk is heel speciaal.
Er zijn maar weinig kerken die
dat hebben. Het zijn dezelfde
tegels als die in het Centraal
Station van Amsterdam hangen. Let er maar eens op als

Buitenwerk
Begin november werd het buitenwerk aangepakt, dat inmiddels nagenoeg is afgerond. Het
leiwerk is nagelopen, het lood
en zink aan de kap is hersteld
en de torenspits plus het trappenhuis zijn voorzien van een
gootconstructie. Het hemelwater wordt nu afgevoerd via het
riool en niet meer met opvangputten. Tijdens de werkzaamheden aan de toren had Hans

je daar loopt. Ze vallen bij ons
van de wand. Ook dat komt
door het vocht. Het is een kostbare klus om dat te herstellen.
De tegels zijn niet meer leverbaar en moeten speciaal gemaakt worden. In verschillende
tinten geel, met rozetten en andere tierelantijntjes.”
Eerste steen
Al lopend door de kerk wijst de
bouwpastoor op de plekken die
hersteld moeten worden. In het
kerkschip, bij de biechtstoel,
maar vooral in de hal. De (eerste) steen die daar nog wel glorieus hangt, is in 1897 gelegd
door Henricus van Kesteren.
“Dat is een neef van mijn opa”
licht Henny toe. Na 123 jaar
is er nog steeds een Henricus
van Kesteren die de kerk bijhoudt. Ook dat is groots.

Willibrordkerk gesloten met Kerstdagen
NEDERHORST DEN BERG
In de laatste editie van dit
weekblad meende de protestantse gemeente van
Nederhorst den Berg nog
ook in deze corona-omstandigheden het kerstfeest te kunnen vieren in
de Willibrordkerk. “Geen
oorlog, geen ziekte, geen
pandemie of winterkou
heeft ooit in al die eeuwen
de viering van het kerstfeest in de Willibrordkerk
tegengehouden”. Maar met
de verscherpte maatregelen is nu toch gekozen voor
gesloten deuren.

De kerkenraad van de Protestantse gemeente is verontrust
door de alarmerende besmettingscijfers. De geloofsgemeenschap is in de afgelopen
negen maanden op wonderbaarlijke wijze niet door getroffen maar we zien wel dat
besmetting, ziekte en quarantaine steeds dichterbij komen.
Men neemt de maatschappelijke verantwoording om te
doen wat de overheid van hen
vraagt. Ondanks, natuurlijk, de
wettelijke vrijheid die een kerkgenootschap heeft om samen
te komen, is het ongepast de

Online
Op de website, www.kerkopdeberg.nl, kan iedereen die dat
wil via een link naar YouTube
de dienst live meemaken of
later bekijken. En we hebben natuurlijk de gebruikelijke

geluidsverbinding via www.
kerkomroep.nl of de kerkomroep-app. Deze situatie duurt
voort totdat de overheid half
januari wellicht de maatregelen
weer wat versoepelt. Ook de
eerste diensten van het nieuwe
jaar zullen dus op deze manier
via YouTube worden uitgezonden en de gezamenlijke viering
van de OLVH- parochie en
onze gemeente op oudejaarsavond in december, om 19.00
uur. Gelukkig hebben we wel
iets kunnen betekenen voor
al onze gemeenteleden; we
hebben ieder adres een ‘kerstpakket’ gebracht. Een kaars

om zelf in je eigen omstandigheden het licht aan te steken, mooie kerstverhalen, een
kerstwens en iets om te snoepen en de jongste generatie
zijn we zeker niet vergeten met
een kleurplaat, een knutselwerkje en van alles om de komende stille tijd leuk te maken.
Juist nu wensen wij iedereen
goede gezondheid en Zegen
toe vanuit de Protestantse gemeente. Het nieuwe jaar gaat
licht brengen.

men, te bidden, een kaarsje
aan te steken, de kerststal te
bekijken en om een moment
naar kerstmuziek te luisteren.
Zij zullen ervoor zorgen dat
dat veilig en coronaproef kan

plaatsvinden. Zo blijft o.a. het
dringend advies om binnen
een mondkapje te dragen, vragen we u om bij binnenkomst
de handen te desinfecteren en
zal de looproute moeten wor-

den gevolgd. De anderhalve
meter afstand tot elkaar zal natuurlijk worden bewaard, wanneer personen niet tot hetzelfde huishouden behoren.

laten klinken.
Helaas kunnen wij u vanwege
de maatregelen deze periode
van Kerst en Oud & Nieuw niet
uitnodigen in onze kerk, maar
we kunnen de kerk wel bij u
thuis brengen. We nodigen u
van harte uit om de kerstvieringen online vanuit uw huiskamer te volgen en met ons te

genieten van mooie diensten
met het kerstverhaal, muziek
en gezang.
Vier online het kerstfeest met
ons: Kerstnachtdienst (24
december) om 22.00 uur;
Kerstochtend (25 december)
om 10.00 uur; Oudejaarsavond
(31 december) om 19.30 uur;
Nieuwjaarsochtend (1 januari)

om 10.30 uur. U kunt de diensten online volgen via onze
website: www.hervormdegemeentesgraveland.nl. We wensen u goede kerstdagen toe en
een gezegend 2021.
Behoefte aan contact: dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl / ds. G.J. van
Meijeren 035 6560598

grenzen op te zoeken. Het is
niet vanzelfsprekend, want we
zien ook dat er juist in deze
donkere tijden behoefte is aan
licht. Juist met dit thema voor
ogen hadden we prachtige activiteiten op stapel staan; een
Lichtjestocht voor gezinnen en
onze kerstdiensten. Allemaal
geannuleerd.

Kerk open
NEDERHORST DEN BERG
In aansluiting op de kerkopenstelling op kerstavond
en het vervallen van het
‘kindje wiegen’ is de O.L.V.
Hemelvaartkerk ook op

1e kerstdag geopend van
14.00 tot 16.00 uur.
Vrijwilligers zullen ervoor zorgen dat u even naar binnen
kunt lopen om tot rust te ko-

Vier het kerstfeest met ons
‘S- GRAVELAND
Het komend weekend mogen wij het kerstfeest vieren. Het feest van de geboorte van Jezus. Feest
van hoop en licht. Kerst
is een tijd van samenzijn.
We vieren kerst dit jaar
vanwege de maatregelen
in kleinere kring. Moeilijk,

maar we doen dat uit zorg
voor elkaar. De hervormde gemeente te ‘s- Graveland heeft diverse online
– kerstvieringen.
De boodschap van Kerst blijft
overeind staan: Jezus brengt
licht in de wereld. En die boodschap willen wij met vreugde
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101 kleuterideeën van Pascal Kempers

Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
De altijd actieve sportieveling Pascal Kempers (24)
uit Kortenhoef heeft weer
iets bedacht. Hij heeft een
boek gemaakt van zijn bewegingspassie: ‘101 Kleuterideeën voor in de speelzaal’.
Een boek, daadwerkelijk ge-

vuld met 101 ideeën om kleuters op een speelse manier
bewegingsonderwijs te geven. Pascal werkt op de Maria Montessorischool in Huizen en is ook werkzaam als
buurtsportcoach op meerdere
scholen. Hij kwam erachter
dat er geen continuïteit zit in
de lessen voor kleutergym op
basisscholen. “Er zijn wel methodes, maar die missen vaak
het leuke en creatieve aspect.

Veel kleuterleerkrachten hebben behoefte aan ideeën voor
in de speelzaal.” Dus ging de
jonge ondernemer aan de slag
door zelf een programma op
te stellen. Naast zijn werk als
buurtsportcoach en leerkracht
is Pascal ook turntrainer bij
ODIS uit Kortenhoef en Turnlust in Huizen. Daarnaast heeft
hij het bedrijf PassiePassie dat
lessen verzorgt, materialen
verkoopt, clinics geeft, alles
om het bewegen te promoten.
In Huizen mocht hij het eerste exemplaar van zijn boek
overhandigen aan wethouder sport, Roland Boom. Die
kwam niet met lege handen.
Hij gaf Pascal een beeldje van
het bekende Huizer Melkmeisje. Van zijn trotse collega’s
kreeg Pascal iets lekkers en
een mooie bos bloemen.
Het boek ‘101 Kleuterideeën
voor in de speelzaal’ is te bestellen op de site van Pascal
Kempers, bewegenispassie.
nl. Pascal hoopt natuurlijk dat
zijn boek een standaardwerk
wordt voor leerkrachten in het
hele land.
Foto: Huizen in Beeld

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
0626252434
Cito Transport: Lev: zand, grond,
grind, ook in bigbags leverbaar.
Gemalen veengrond, 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

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
Tatakh Huismans wenst u
fijne feestdagen en een
goede jaarwisseling
www.tatakh.nl

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
VOOR AL UW KLUSSEN
Verbouw/Renovatie/Ontwerp
06-11246795 / 06-15909873

De uitbraak van corona heeft een grote impact op iedereen.
Nog nooit eerder was er zo veel twijfel
om opgenomen te worden in een hospice.
De samenwerkende hospices begrijpen deze zorgen.
In de afgelopen maanden zijn de hospices
ten alle tijden open geweest voor bezoek.
Juist omdat wij weten hoe belangrijk dit is
in de laatste levensfase.

Het team van
De Witte Raaf makelaars en taxateurs
wenst u fijne feestdagen
en een schitterend 2021!!!

En is de speciale en mooie zorg die wij geven
in de hospices altijd door gegaan.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem dan
contact op met één van de hospices in uw regio.

F1 De Witte Raaf

W Makelaars & Taxateurs OG
Noordereinde 59
1243JJ 's Graveland
035 - 656 26 24

www.deWitteRaaf.info

www.hospicekajan.nl

www.hospicehuizen.nl

cestlavie-huis.nl

inovum.nl
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Sfeervolle kersttuinen bij De Kuijer

’t KOOR! Samen zijn we sterk

en Horstwaarde

NEDERHORST DEN BERG
Het comité dat activiteiten
op het Willie Das-plein organiseert kon dit jaar – net
als zoveel anderen – weinig
doen aan het organiseren
van leuke dingen. Als alternatief hebben we vanaf
april tot eind deze zomer
bij de verzorgingshuizen
in het dorp muzikale optredens verzorgd, waarbij
diverse bands en zangers
belangeloos
optraden.
Eind augustus draaide
Dave Bakker kosteloos met
zijn zweefmolen op het Willie Das-plein, maar dat was
het eigenlijk.

ophangen in de kerstbomen,
wat ze enthousiast op hebben
gepakt! Wij gingen vervolgens
aan de slag om kerstbomen te
regelen. Deze zijn aangeboden
door respectievelijk H. Puik Hilversum, Pam&exterieurbouw
Nederhorst, Gamma Hilversum, Welkoop Eemnes en Johan Kerstboom Weesp en met
behulp van Willem Hogenberg
overal opgehaald. Nadat we
er kruisen onder hebben gemaakt hebben we ze in de tuinen van de verzorgingshuizen
geplaatst en de kerstverlichting
aangebracht. Deze verlichting
is aangeboden door het Wijdemerenfonds.

Om de donkere dagen op te
vrolijken hebben we daarom
bedacht om de tuinen bij De
Kuijer en Horstwaarde in kerstsfeer te brengen. Met de scholen hebben we contact gezocht
met de vraag of zij de kerstversiering wilden maken én

Scholen
Aan de scholen was het in de
week van 14 december om de
kerstbomen te versieren. Die
maandag en dinsdag hebben
kinderen van de Jozef- en Kremerschool de kerst- en andere
bomen prachtig versierd. Naast

het versieren heeft de Jozefschool bij beide huizen ook
nog een uitgebreid repertoire
gezongen. De Kremerschool
heeft dinsdag vanwege de op
handen zijnde sluiting van de
scholen moeten improviseren,
maar het enthousiasme van de
kinderen was er niet minder om
en zij zongen uit volle borst Jingle Bells bij Horstwaarde. Voor
de Warinschool gooiden de
corona-maatregelen helemaal
roet in het eten: voor die kinderen was het niet meer mogelijk
om zelf de gemaakte versiering
op te hangen en is door stagiaire Jip de Boer gedaan.
Wij hopen dat we in deze moeilijke tijden toch wat licht in het
donker hebben kunnen brengen; zowel bij de huizen als
met de verlichte bomen op het
Willie Das-plein zelf. (Miranda,
Joke, Nanda en Wilma van het
’Willie Das-plein’)

WIJDEMEREN
Tja, wat kan er in een jaar
veel veranderen. Vorig jaar
om deze tijd zaten wij volop
in de voorbereiding voor
onze kerstconcerten en nu
zijn onze stemmen al ruim
negen maanden verstomd.
Een aantal leden repeteert online via Zoom en er
wordt met behulp van ingezongen partijen aan thuisstudie gedaan. Ook zijn we
na de eerste golf nog een
paar keer fysiek bij elkaar
geweest. Dit met maximaal
30 personen en uiteraard
met inachtneming van alle
coronamaatregelen. Inmiddels is alles alweer enige
weken op slot en dat blijft
in ieder geval nog zo tot en
met 19 januari 2021.
Het zingen is weliswaar slechts
een hobby, maar het wekelijks
samenzijn en de gezamenlijke
optredens en concerten worden door veel leden node gemist. Gezondheid staat echter
op nummer 1 en wij hebben
helaas ervaren, dat dit geen
loze kreet is. Onze penningmeester en bas Aad Koppes

is namelijk na ruim 7 weken op
de IC aan corona bezweken
en onze alt Marry Zuidervaart
heeft haar man Piet aan het virus verloren. Zo komt het wel
heel dichtbij. Het is dan wel fijn
om te merken wat een hechte
club wij zijn, want de verbondenheid en solidariteit is erg
groot gebleken. Wij houden de
moed erin en vertrouwen erop,
dat er in het nieuwe jaar licht
aan het einde van de tunnel
gloort en dat het gezamenlijk
zingen weer kan worden opgepakt. ‘Samen’ heeft nog nooit
zoveel betekenis gehad als dit
jaar.
‘t KOOR! wenst alle lezers van
het Weekblad Wijdemeren
heel veel ‘samen’ en gezondheid in 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

Kasteel- Museum Sypesteyn

Tasjesbibliotheek tijdelijk gesloten
KORTENHOEF
Sinds november heeft de
Tasjesbibliotheek tijdelijk
een nieuw onderkomen bij
K’hoeffie & Baxels in de
Meenthof. De openingstijden zijn op woensdag van
13.00-17.00 uur. Vanwege
de lockdown is de Tasjesbibliotheek tot nader orde
gesloten. Boeken worden
op aanvraag langsgebracht

of opgehaald. Ook worden
boeken bij vrijwilligers
thuis klaargemaakt voor de
uitleen.
Sinds de start van de Tasjesbibliotheek in januari 2020
hebben ruim 70 bewoners
van Kortenhoef en ’s-Graveland zich ingeschreven als lid.
Een lidmaatschap is gratis. Er
kunnen per keer twee boeken

geleend worden. Naast het
uitlenen van boeken is de Tasjesbibliotheek vanaf september gestart met voorlezen en
speel- & leeractiviteiten. Ook
wordt er huiswerkbegeleiding
gegeven. Wil je lid worden of
vrijwilliger worden van de Tasjesbibliotheek? Neem dan contact op met Anja Verbruggen,
via e-mail tasjesbibliotheek@
gmail.com of 06-45063315

Kasteel- Museum Sypesteyn wenst alle vrijwilligers, sponsoren, bezoekers en
zakenrelaties sfeervolle kerstdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar.
Helaas zijn het Kasteel-Museum en de Historische Tuin tot nader order gesloten.
Wij hopen iedereen weer snel te mogen verwelkomen in het nieuwe jaar.
Kasteel-Museum Sypesteyn

Wij wensen u fijne
feestdagen en een
gelukkig 2021!

Borgraad Financieel Advies
Oud Loosdrechtsedijk 252
1231 NH Loosdrecht
T 035 - 656 30 30
E info@borgraad.nl
I www.borgraad.nl

