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Het gemiste stukje opvoeding
volle wijze de heren verslaat.
Maar ook slaat het op een van
de oudste schaakopeningen:
het damegambiet. Er is een
enorme stijging in de verkoop
van schaakborden. Mensen
willen opeens allemaal massaal beginnen met schaken.
Op Google wordt momenteel
heel veel gezocht hoe je moet
schaken. Een woordvoerder
van Bol.com vertelde dat het
bedrijf eerst ongeveer honderd borden per maand verkocht en nu lopen de verkopen richting de duizend(en) in
een maand.

Door: Patrick Kreuning

WIJDEMEREN
Heden ten dage zijn we allemaal druk, werken, kinderen zitten op meerdere
sporten en muziekles, en
wanneer dat niet aan de
orde is zijn mensen actief
op internet. Wat in veel
gezinnen er bij inschiet is
denksport. Toch is dat uiterst belangrijk. Niet alleen
voor de ontwikkeling van
de hersenen van het kind,
maar ook kan het op latere
leeftijd het proces van dementie en Parkinson vertragen.

Er zijn vier verschillende
denksporten, schaken, dammen, bridgen en go. In de
schaakwereld is er een inhaalslag bezig, er worden trainers
opgeleid, en je hoeft geen topschaker te zijn om toch al les te
kunnen geven. Pas wanneer
een leerling meerdere keren
van je wint wordt het tijd om
hem door te sturen naar een
meer ervaren en gevorderde
trainer. Dat er tegenwoordig
veel minder geschaakt wordt
dan vroeger heeft meerdere
oorzaken. Het internet is daar
een zeer bepalende factor in,
ook al kun je ook op internet
prima schaken. Voorbeelden

daarvan zijn chess.com, redhotpawn.com en lichess.org.
Daarnaast speelt de vrijheid
die we vandaag de dag genieten ook een belangrijke rol.
In de Tweede Wereldoorlog
was er nauwelijks voldoende
elektriciteit, lampen mochten
‘s nachts ook niet naar buiten
schijnen. Vaak was het licht
niet veel beter dan een gloeiende spijker, en dat was niet
geschikt om bij te lezen, schaken was echter goed te doen.
Een ander pluspunt was dat
Max Euwe 85 jaar geleden
wereldkampioen
schaken
werd, het aantal inschrijvingen
bij de landelijke bond vervier-

voudigde en clubs rezen als
paddenstoelen uit de grond.
Queen’s Gambit
Hoewel zelf geen fervent
Netflix-kijker is Patrick op de
hoogte van het effect van The
Queen’s Gambit, een mateloos populaire serie over
schaken. Het fictieve verhaal
van Beth Harmon die in de
jaren ’60 in de patriarchale
maatschappij de top van de
schaaksport bereikt. Tientallen miljoenen bekeken de
zevendelige serie. Queen’s
Gambit verwijst naar het feministische aspect waarbij het
natuurtalent Beth op passie-

Slimme Pionneke
Als het schaakspel je tot nu
toe koud liet, zal dit verhaal
je ongetwijfeld warm maken
voor een potje hoofdsport.
Wanneer mensen elke dag
een half uur zouden denksporten zou dat al heel mooi
zijn. Mocht u schaakles willen, dan kan ik u uiteraard
daarin tegemoet komen. Mail:
Slimmepionneke@tele2.nl

BEL, BESTEL EN WIJ BEZORGEN SNEL
Tussen 9.00 en 16.00 uur besteld is dezelfde dag nog in huis!
035-6560491 • 06-25134440

06-25134440
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

1-1-2

Huisartsen

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

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

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

Oogarts

C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19

035 - 656 47 62

Verloskunde Wijdemeren
Verloskunde Praktijk kortenhoef

06 - 454 06 022
06 - 238 08 670

Tandartsen

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

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

Dierenarts

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

035 - 656 21 88
035 - 656 91 28
0294 - 25 34 56
088 - 263 27 27
0294 - 25 27 14
0900 -15 15
035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
035 - 533 06 07

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

Maatschappelijk

Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek (consultatiebureau)
035 - 692 63 50
Versa Welzijn
035 - 623 11 00
Klusjesteam Kortenhoef / ‘s-Graveland
035 - 656 18 60
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen
035 - 656 30 01
Sensoor
035 - 6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 656 50 73
Aanbod aan zorg en welzijn in Ankeveen,
‘s-Graveland en Kortenhoef
www.zorginkortenhoef.nl
Humanitas ‘t Gooi
tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93

Kinderopvang

KMN Kind & Co Klimboom
planning 030 - 600 47 50
Klimboom vestiging Kortenhoef
035 - 303 09 65
Thuizbij Kinderopvang Kortenhoef
035 - 656 97 85
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland
035 - 656 97 85
In de Heksenketel
035 - 533 89 82
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg
0294 - 41 92 60
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer
035 - 582 60 35
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool)
06 - 105 66 343
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum)
06 - 338 90 949
Gastouderbureau Gooi en Eemland
035 - 628 13 81
Alberdingk Thijm Kinderopvang (lokatie Lokinschool)
06 - 156 52 692

Scholen

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

WEE

035 - 656 18 66
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RK WIJDEMEREN
St. Martinus
Za. 16 januari: 19.00 uur:
R. Simileer.
 OLV Hemelvaart
Do. 14 januari: 9.30 uur:
W. Balk.
Do. 14 januari: 10.30 uur:
Stil gebed, kaarsje opsteken.
Za. 16 januari: 19.00 uur:
W. Balk en E.J. van Katwijk.
Zo. 17 januari: 9.30 uur:
W. Balk en E.J. van Katwijk.
(Aanmelden: op ma. en do.
ochtend 8.30-11.30 via tel.
0294 - 251315)
 H. Antonius
Zo. 17 januari: 9.30 uur:
Liturgiegroep.
(Aanmelden: op di. en do.
ochtend 9.00-12.00 via tel.
035 - 6561285)
Reserveren moet, dit kan bij het
parochiesecretariaat.




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

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

Markt in Ankeveen
van 8.00-12.30 uur met:
Groenten, brood, kaas, noten,
siroop, olijven en bloemen

Willibrordkerk
Zo. 17 januari: 10.00 uur:
Geen dienst.
Vooraf melden verplicht, via:
scriba@kerkopdeberg.nl
info: www.kerkopdeberg.nl

(Vis op bestelling bij Gaby Fish 035-6948197)

Helaas ook nu nog zonder koffietent

Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar

 Hervormde

gemeente
‘s-Graveland
Zo. 17 januari: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.

 Hervormde

gemeente

Kortenhoef
Geen opgave ontvangen.

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
Sociaal werk / Maatjescontacten - initiatieven en een praatje
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, iklarenbeek@versawelzijn.nl,
t/m do we er wel
Samenma
komen
AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
ANWBANWB
AutoMaatje:
voor wie minder mobiel is
• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto
Samen komen we
er wel! Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto.
• Tegen een kleine onkostenvergoeding
Tel centrale: 035
694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u
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

Autobedrijf Jansen & Jansen

U kunt bij ons terecht voor alle merken

Gemeente

Sport

Bereken online uw uitvaartkosten op onze
website met de uitvaartcalculator.

PKN GEMEENTEN

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

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

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.

● APK
● Onderhoud
● Reparatie

10

Weekblad Wijdemeren

● Airco service
● Banden service
● Banden opslag

Wij staan voor u klaar!
Woensdag  juli 

Middenweg 82 - Nederhorst den Berg
Telefoon: 0294 - 253556

info@autobedrijfjansenenjansen.nl
www.autobedrijfjansenenjansen.nl
Prijzen Spektakelloterij afhalen
Meer informatie? Bel 035 623 11
00
NEDERHORST DEN BERG- Niet alleen won Olivier van den Berg de eerste prijs in de Spektakellote-

Aanmelding burendag
2018 geopend

NIEUWSSTER

3

Woensdag 13 januari 2021

D66 wil graag 2e IKC op Ter Sype
WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Herman Stuijver

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

LOOSDRECHT
D66politici
Nanne
Roosenschoon en Rob
Koedijker bruisen van
optimisme over hun plan
voor een 2e IKC (Integraal Kindcentrum) op
het terrein van Ter Sype
in Loosdrecht, parallel
aan de Tjalk, in de richting
van het sportcomplex Hallinckveld. Hun onderzoek
zullen ze op 27 januari
presenteren aan de commissie Ruimte en Economie.
Het eerste Integraal Kindcentrum ‘Wereldwijs’ van de
prot-chr. stichting Proceon
voor een doorlopende lijn
van kinderen van 0 tot 13 jaar
is inmiddels gereed. Als de
lockdown voorbij is, kunnen
de kinderen vanaf het monumentale Mr. Terpstragebouw
verhuizen naar de Eikenlaan.
Kinderopvang en onderwijs
in één gebouw met één team
met één leerplan, dat is de
basisgedachte. Het tweede
IKC van de stichting Talent
Primair (openbaar onderwijs)
liep vertraging op. Er worden
tientallen leerlingen meer
verwacht en de invulling van
het onderwijskundig concept
vergde meer tijd. Hetgeen
ook gevolgen heeft voor de
bouwkundige situatie. Hier
zouden de basisscholen De
Linde en Sterrenwachter samen met de Pinkenstal van
kinderopvang Eigen&Wijzer
een geheel moeten vormen.
Met een nieuw schoolgebouw
op de locatie Sterrenwachter,
verbonden met de Pinkenstal
aan de Lindelaan.

Foto: Ter Sype, rood 2e IKC, geel de weg en groen het fietspad

Ter Sype
D66 vindt dat Ter Sype een
betere locatie is en ziet ook
kansen om op de plekken van
De Linde, Sterrenwachter en
Pinkenstal woningen te bouwen. Koedijker en Roosenschoon hebben hun huiswerk goed gedaan. In een
uitgebreid rapport hebben ze
onderzoek gedaan naar de
geluidscontouren, kosten en
andere mogelijkheden voor
dit gebied. Op deze plek
heb je een betere spreiding
van de IKC´s. Je kunt er ook
daadwerkelijk één gebouw
neerzetten. Uit contacten met
Roel Hoogendoorn, voorzitter

van Talent Primair, bleek dat
de stichting vooral blij is met
de ruimtelijke mogelijkheden.
Er zijn nog meer voordelen,
je kunt er kostenbesparend
bouwen, het is ook eenvoudiger om energieneutraal te
bouwen. Daarnaast voorziet
het tweetal dat deze locatie
aan de Tjalk ook een mooie
verzamelplek zou zijn voor
een bibliotheek, het zwembad
en het DrieLuik. Die vrijgekomen plekken kun je dan weer
benutten voor woningbouw.
Op een schets hebben ze een
schematische weg getekend
vanaf transportbedrijf Van de
Wetering naar de Rading, die

gekruist wordt door een doorsteek voor fietsers en wandelaars vanaf de halfpipe naar
de sportvelden.
Nog veel meer
Het rapport zet nog meer
voor- en nadelen op een rijtje. Op bepaalde delen kan
niet-geluidgevoelige bebouwing plaatsvinden (alle ruimtes in de school behalve de
leslokalen, bibliotheek, zwembad) of op groen gearceerd
gebied waar les gegeven mag
worden evenals plek voor
woningen. Weliswaar heeft
de gemeente de Pinkenstal
voor een fors bedrag gekocht,

maar door beschikbaarheid
voor woningbouw kunnen die
kosten gecompenseerd worden. Ook hebben de heren
berekend hoeveel ruimte er
voor woningbouw beschikbaar komt. Alleen al De Linde
en Sterrenwachter zouden
goed zijn voor 60 tot 80 woningen. Omdat de planvorming voor een 2e IKC op het
Sterrenwachter-terrein
nog
niet eens is begonnen en ook
omdat het bestemmingsplan
Ter Sype zich nog in een primair stadium bevindt, is het
nu de kans om de D66- visie
serieus te beoordelen. Nanne
en Rob zijn vol verwachting.

Subsidie voor agrariërs
NOORD- HOLLAND
Ook dit jaar stelt de provincie Noord-Holland weer
subsidie beschikbaar voor
de Groene Uitweg. De provincie investeert in deze
regio in recreatie, natuur
en in de landbouw, onder
andere door deze Groene
Uitweg subsidie beschikbaar te stellen aan lokale
agrariërs.

Met de Groene Uitweg-subsidie kunnen agrariërs hun bedrijf verduurzamen. Bijvoorbeeld slim hergebruik van
grondstoffen zodat er minder
afval ontstaat. Of het behoud
en versterken van biodiversiteit, opslag en productie van
hernieuwbare energie en stimuleren van gesloten kringlopen. Een andere mogelijkheid
is het geld te gebruiken voor
recreatieve neveninkomsten

door bijvoorbeeld het beginnen van een camping of B&B.
Een mooi voorbeeld hiervan
is de indoor camping in Muiden. Maar ook voor realisatie
van zorg op de boerderij, de
ontvangst van schoolklassen
en de verkoop van streekproducten is subsidie beschikbaar.
Tevens is een bijdrage mogelijk om de weilanden goed

toegankelijk te maken voor
vee en machines, door de
aanleg van kavelpaden, dammen en bruggen.
De subsidie is beschikbaar
voor agrariërs uit het ‘Groene Uitweg-gebied’: dit is het
gebied dat grenst aan Weesp
en Naarden en ligt tussen
Muiderberg en Loenen aan
de Vecht. Vanaf 1 februari
2021 kan een subsidieaan-

vraag worden ingediend bij
de provincie Noord-Holland
(ook door agrariërs uit het
Utrechtse deel van de Groene Uitweg). Op de website
van de provincie Noord-Holland staan de voorwaarden,
info over de wijze waarop de
subsidie kan worden aangevraagd en alle aanvullende
informatie (inclusief een kaart
van het gebied).
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Boterkoek

De Vide verdwijnt

WEE

naturel, met noten of
met gember

nu alle soorten

NIEUWS VOOR AN

€ 3,95

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Door: Herman Stuijver

AZIATISCH RESTAURANT DYNASTY KORTENHOEF

PERSONEEL GEZOCHT
Chinees Restaurant ‘’Dynasty’’ zoekt gemotiveerde,
representatieve medewerkers, zowel parttime als fulltime.

• Leuke collega voor in de keuken, fulltime of parttime.
• Collega voor in de bediening.
• Bezorger voor het rondbrengen van maaltijden.

Heb je interesse, bel 035-6561156 ( dhr. Fu ) of kom
gewoon langs voor een sollicitatiegesprek.
ONLINE BESTELLEN
Heeft u trek in Chinese specialiteiten zoals Sushi – Poke bowl,
bami, nasi, babi-pangang, rijsttafel of saté etc.
Dit kun je nu simpel online bestellen bij Aziatisch Restaurant Dynasty. Via onze website kunt u online uw bestelling plaatsen voor
onze bezorgservice, of om af te komen halen.
U kunt contant aan de deur of online middels iDeal betalen.
Dit doe je gemakkelijk via de site

www.https://dynastyonline.nl/afhaal/
Meenthof 8
1241CP, Kortenhoef
035-6561156

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

Prijzen Spektakelloterij afhalen

LOOSDRECHT
Per 1 april verdwijnt kringloopwinkel Vide aan de
Nootweg 20. Projectontwikkelaar JeeGee Vastgoed heeft een bouwplan
voor het terrein waar nu
nog de winkel, de ernaast
liggende boerderij en een
bungalow staan. De huurders zijn met veel energie
op zoek naar een ander
onderkomen, tot nu toe tevergeefs.
Exploitanten George en Fiona
wisten dat er een eind zou komen aan de huur van het witte
pand waar ooit Electro World
gevestigd was. “We hebben
al eens verlenging gehad van
de huur, maar nu is het definitief dat we eruit moeten”,
vertelt George. “Het is alleen
de vraag waar we terecht kunnen met onze spullen. Dat is
een prangende vraag”, voegt
Fiona eraan toe. Ze zijn op
zoek naar een loods of een
leegstaande winkel waar ze
hun gevarieerde waren kunnen uitstallen. “Al is het maar
voor een deel van de inventaris”, verzucht Fiona, “of alleen inWoensdag
het weekend
of 
een
 juli

andere oplossing.” Ze staan
open voor allerlei mogelijkheden om Vide voort te kunnen
zetten. Want dat is zeker de
moeite waard. Wie de Vide
binnen wandelt, ziet direct
dat dit een kringloopwinkel
in optima forma is, anders
dan anderen. Hier geen verzameling ouwe meuk, maar
smaakvol ingerichte hoeken
waar de liefhebber uren kan
dwalen langs spullen van weleer. In een ontmoetingshal vol
met meubels, lampen, schilderijen, glaswerk, kleding,
boeken, enz. “Wat wij doen,
is het verlengen van de levensduur van mooie spullen.
Er zit ook de filosofie achter
dat we een halt willen toe
roepen aan de weggooicultuur”, vertelt George. Op de
gevel staat ‘restylen, shop in
shop, vintage, tweedehands
en brocante’. Binnen de Vide
tref je het ‘shop in shop’ concept. Met hoeken als Verwend
Nest (kleding); Atelier Budique (restylen, stoffen); Elvy’s
Sieraden; Carla Veenstra kiezelschilderijen; Jan van Rouwendaal apothekersflessen;
Floyds oorbellen.
Droom
Het zou mooi zijn als er in de

vijf dorpen ruimte zou komen
voor een Circulair Warenhuis,
waarin klanten kunnen rondneuzen naar karakteristieke
items die een tweede leven
zouden krijgen. George en
Fiona gooien zelden iets weg,
ze komen maximaal 5 keer
per jaar op de vuilstort. Dagelijks ontvangen ze ongeveer
50 tot 70 klanten, ze hebben
goede contacten met Sherpa Dagbesteding waar oude
spullen gerepareerd worden,
met basisschool De Sterrenwachter die oude boeken inzamelt, met de Hulpkaravaan
voor overbodige kleding. Er is
dus ook een belangrijk sociaal aspect dat verloren dreigt
te gaan. Dubbele pech is dat
de Vide tot 19 januari potdicht
is vanwege de lockdown, die
Fiona en George hard treft.
De Vide zoekt een andere locatie voor hun zinvolle werk,
duurzamer kan haast niet.
Als u iets weet, hop eens
naar binnen op de Nootweg.
George en Fiona ontvangen
u met open armen, op 1,5
meter. Contact: vide.loosdrecht@gmail.com of bel: 06
30 57 08 57.

NIEUWSSTER
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Opa’s winterjas uit de doofpot
WEEKBLADWIJDEMEREN
Ingezonden
brief
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Bij de behandeling in de raad
van de prima motie van D66
om soepel om te springen met
giften aan bijstandsgerechtigden viel het betoog van mevrouw IJsbrandij (Dorpsbelangen) op. Ze vertelde van een
opa die een kleinkind een winterjas cadeau deed, waarna de
moeder op haar uitkering werd
gekort. De wethouder ontraadde de motie van D66 omdat ze
er al flexibel mee omsprongen
op de afdeling. En om mensen niet blij te maken met een
dooie mus vroeg ze hier geen
publiciteit aan te geven.
Dit akkefietje deed me denken
aan iemand die ik aan betaald
werk hielp. Ik was nooit van

plan om haar case in de spotlights te zetten tot nu toe. Zij
stopte met werken om haar
stervende moeder bij te staan.
Zij stierf en toen kreeg deze
lieve dochter te maken met
sociale zaken Wijdemeren.
Ze had geen cent inkomen en
vroeg bijstand aan. Geweigerd,
want ze had een (deel van) het
ouderlijk huis geërfd. Dat was
niet zo, want er liep nog een
rechtszaak tegen haar stiefbroers over de erfenis van haar
overleden vader. En dus was
er geen cent zeker voor haar.
Rechtszaak tegen Wijdemeren
verloren op formele gronden.
Ze kreeg zelfs geen bijzondere bijstand. In een uur kennismaken sprak ze vooral over

uit het leven stappen. Met hulp
van een predikant en de Hilversumse cliëntenraad Sociaal
Plein werd ze binnen de kortste
keren geholpen om het huis
te verkopen, ingeschreven te
worden bij de Voedselbank Hilversum en aan een leuke parttime baan. Ze had weer te eten
en zin in het leven. Daarna is
de voorzitter cliëntenraad sociale zaken Wijdemeren er wederom bij betrokken geraakt.
Geen idee of dit heeft geleid
tot excuses, alsnog al dan niet
bijstand. Weet de raad van dit
soort gevallen?
Wim van Oudheusden, Loosdrecht

Blijft de Kromme Rade toegankelijk ?
Ingezonden brief
Enkele weken geleden wilden
mijn vrouw en ik een wandeling maken langs de Kromme
Rade. We gingen op de fiets,
omdat er voor auto’s geen parkeergelegenheid is. Het weggetje is eigenlijk al verboden
voor alle verkeer behalve voor
bewoners, maar wij fietsten tot
aan de laatste twee huizen.
Daar versperde een draaihek
de doorgang, maar dat kon
worden geopend, zodat we
met de fiets aan de hand verder konden. Naast het pad van
het laatste huis hing een gehavend bordje met: ‘Fietsen worden verwijderd’. Dus stalden
we onze fietsen maar tegen het
houten hek van Natuurmonu-

menten, dat zondags toch niet
wordt gebruikt. Na een prachtige wandeling langs het Hol,
dat door frequenter onderhoud
steeds meer doorzicht biedt,
werden we bij onze fietsen onaangenaam verrast: van beide
fietsen had iemand de voorbanden laten leeglopen. Gelukkig was na nog een lange wandeling een van de bewoners
aan het begin van het weggetje
zo welwillend hun fietspomp
aan ons uit te lenen. Het werd
ons duidelijk dat het pad naar
het natuurgebied privébezit is,
waar men overpad moet verlenen. Aangezien er nergens
plek is om fietsen neer te zetten
vragen we Natuurmonumenten

een klein stukje weiland/natuur
in te richten als stallingsplek
voor fietsen, en wel vlak voor
de laatste bebouwing. Nu is
de enige optie om fietsen onbeheerd achter te laten bij de
‘s-Gravelandse Vaartweg en
als dan naar het natuurgebied
moet worden gelopen is daar
de wandelpret – gelet op de afstand – wel verdampt. Van verschillende kanten hoorden wij
dat meerdere mensen tegen
dit probleem aanlopen, en om
die reden het prachtige natuurgebied mijden. Wij hopen dat
Natuurmonumenten de handschoen oppakt.
Dick Thijs, Nieuw Loosdrecht

Burgerreferendum
Ingezonden brief
Het door Ben Steenvoorden
voorgestelde is het alternatief
voor het in het geheim opgestelde bouwplan bij de Zuidsingel. Geen geldverslindend infra
Smidsbrug plan. Overbodig,
want de meeste toekomstige
bewoners zullen richting N201

gaan. Laat deze 2 plannen tegenover elkaar staan en d.m.v.
een burgerreferendum een besluit laten vallen wat dan gedragen wordt door de bewoners
van deze gemeente. Dan pas
geeft democratie waarde en
waarbij B & W met overleg be-

woners een sturende, na wensen bewoners Wijdemeren,
een dienende functie heeft.
E. Smallenburg, Kortenhoef

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur

Collectieve onverschilligheid
Ingezonden brief
Naast corona leiden we in
Nederland aan nog een ander soort ziekte: collectieve
onverschilligheid ?! Vervuiling op grote schaal kennen
we van de overheid, die dit
laat zien door een lakse aanpak van milieuproblematiek.
Op grote schaal zien we het
ook terug bij Shell en andere
multinationals, die liever voor
winst gaan dan de achtergelaten rotzooi op te ruimen. Op
kleinere schaal, maar zeker
niet minder irritant, doet zich
in onze directe leefomgeving
iets soortgelijks voor. Tijdens
mijn dagelijkse rondje gebeurt
het niet zelden dat ik met een
halve vuilniszak achtergelaten
afval thuiskom. Sinds het verschijnen van de hamburgerketen met gele M aan de rand
van Hilversum, is het straatbeeld behoorlijk veranderd.
Bezoekers komen naar het
Zuwestrandje, de plek aan het
water met prachtig uitzicht. Na
het gebruik van eten, drinken,
genot uit kleine plastic zakjes
en (ja ook) latex middelen (..)
deponeren ze de troep niet in

de daarvoor talrijk geplaatste
afvalbakken, maar gooien blikjes, plastic en glazen flessen,
condooms, etc in bermen,
struiken, en op parkeerplaatsen. Recent zijn de eerder
geplaatste wc’ s half afgebroken. De (’s avonds donkere)
parkeerplaats is een favoriete
plek voor van alles en nog wat.
Het verschijnsel, dat vermaak
is gedegradeerd tot vervuiling
en vandalisme, stemt mij diep
droevig en doet de samenleving en ons landschap geen
goed. Bovenstaand getuigt
van respectloosheid voor de
natuur, en normvervaging.
Ook het nodeloos afschieten
van vuurwerk , ondanks het
expliciete verbod, valt hieronder. Gelukkig hoor ik andere
geluiden van jeugd die zich
wel om een schone omgeving
bekommert. Stichting Nederland Schoon laat zien dat ook
anderen zich hiermee bezig
houden. Dat stemt hoopgevend. Voorbeeldgedrag en elkaar erop aanspreken, lijkt me
in 2021 zeker niet overbodig.
Anneke Woning

Vraag nu uw gratis				
warmtescan aan
WIJDEMEREN
Benieuwd naar de energielekken van uw huis?
Tot maart kunt u nog
quickwarmtescans
aanvragen. De energiecoach
komt graag bij u thuis om
met een warmtecamera de
energielekken van uw huis
op te sporen.
Warmtefoto’s van uw gevel
laten zien waar de warmte
weglekt. Een eerste indruk
van onnodig energieverlies.
De energiecoaches zijn speciaal getraind in het maken
van de warmtefoto’s en maken
gebruik van zeer goede camera’s. In het kader van de RRE
(regeling reductie energiegebruik) mogen we de warmtescans tijdelijk gratis aanbieden samen met een gratis
lidmaatschap van de Energiecoöperatie voor 2021. Maak
gebruik van deze kans! Om
warmtefoto’s te kunnen maken
moet het binnen warm zijn en
buiten koud. Daarom doen de

energiecoaches alleen warmtescans tussen november en
februari/maart. Meldt u aan
voor een quickwarmtescan
via het aanmeldformulier op
de website ECWijdemeren.nl.
Uiteraard zullen we de warmtescan uitvoeren volgens coronarichtlijnen.
Kent u de Energiecoöperatie Wijdemeren? Wij zijn een
bewonersinitiatief en werken
door, voor en met bewoners.
Wilt u meewerken en bijvoorbeeld opgeleid worden als
energiecoach of warmtescans
leren maken, hand en span
diensten doen of projecten leiden? Neem dan contact op via
info@ecwijdemeren.nl
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Serveersters van het Licht

WEE

Jan Klink leest voor
REGIO
Tijdens de Nationale Voorleesdagen van 20 t/ m 30
januari wordt er online
voorgelezen uit het prentenboek van het jaar ‘Coco
kan het’ (Loes Riphagen)
door de wethouders Jan
Klink (Wijdemeren), Wilma
de Boer (Eemnes) en GeertJan Hendriks (Gooise Meren) en de burgemeester
van Weesp, Bas Jan van
Bochove.
Het in de komende weken op te
nemen filmpje wordt op 19 januari verspreid onder scholen
en kinderdagverblijven. Op 20

januari kan iedereen kijken en
luisteren naar deze bijzondere
voorlezers via onze Facebookpagina. Dit in plaats van het Nationale Voorleesontbijt. Natuurlijk hopen we dit jaar ook live
de kinderen (en hun ouders) te
vermaken met een poppentheater rondom het prentenboek
van het jaar. Op zondag 31
januari wordt in de Bibliotheek
van Loosdrecht een vrolijke,
muzikale voorstelling over een
klein zwart vogeltje gespeeld
door poppentheater Dubbele
Jan. Reserveren via de website
https://www.bibliotheekgooienmeer.nl/actueel/klein-zwart-vogeltje.html is noodzakelijk.

IK WIL OERRR

Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Afgelopen zaterdag deelden Wilma Snel, Miranda
van Neerbos, Joke Callenbach en Nanda de Bruin
op het Willie Dasplein 300
waxinelichtjes uit aan voorbijgangers. Een geste die
gewaardeerd werd.
Wilma Snel vertelt dat de groep
in navolging van wijlen Willie
Das zo’n vier keer per jaar ac-

Brandweer biedt Gooiers Erf hulp
REGIO
Brandweermensen uit Gooi
en Vechtstreek en Flevoland gaan het personeel
van verpleeghuis Gooiers
Erf in Hilversum de komende tijd ondersteunen.
Verpleeghuis Gooiers Erf is
getroffen door een corona-uitbraak. Ook bij het personeel.
Brandweermensen gaan daar-

Meld je aan op OERRR.nl

tiviteiten ontplooit op het plein.
“Nu willen we in deze bijzondere tijd een beetje meer licht
brengen, letterlijk en figuurlijk.”
Al snel zweeft de benaming
‘Serveersters van het Licht’
over op het Plein. Met goed
gevulde dienbladen bieden de
vrouwen de kaarsjes aan. Bijna iedereen pakt er een. “Een
enkeling niet”, vertelt Wilma
“vooral mannen tot nu toe.
Iemand zei dat het een geen
moeilijke tijd is voor hem. Nou
dan niet.” Liz Boers daaren-

tegen geniet van het gebaar:
VOOR AN
“Een leuk idee. Zo kunNIEUWS
je toch
mensen weer samen brengen.” Ook Ton Keizer neemt
een lichtje mee naar huis: “Het
zijn zulke ongezellige tijden,
niks aan. Met zo’n lichtje gaat
het vlammetje een beetje branden. Ik ben er blij mee.” Er is
zelfs een ex-dorpsgenoot die
helemaal uit Weesp komt op
z’n e-bike om een lichtje te ontvangen. Mevrouw Jansen vindt
het idee zo leuk dat ze de vier
lichtvrouwen voorziet van een
zak kibbeling van de viskraam
die ook op het plein staat. In
twee avonden waren de initiatiefnemers eruit, vervolgens
heeft het viertal op 300 waxinelichtjes een gedicht geplakt:
‘Voor de warmte die je mist /
Het kaarsje brandt met moed,
vertrouwen, hoop en kracht /
Ik wens dat je hierdoor weer
plezier hebt en weer lacht’.
Een aanmoedigende tekst die
aanslaat bij de bezoekers van
het plein.

om helpen met ondersteunende werkzaamheden, zoals het
schenken van koffie aan de
bewoners, hulp bij de eetmomenten en het maken van een
praatje met de bewoners. Ook
de ’s-Gravelandse postcommandant Johan Landwaart zal
present zijn.
Om de continuïteit van de
brandweer zelf niet in gevaar
te brengen worden er geen

brandweermensen
ingezet
uit de 24-uursdienst uit beide
regio’s, geen mensen van de
meldkamer en wordt ook bij
de vrijwilligersposten gekeken of het mogelijk is mensen
in te zetten, en zo ja hoeveel.
De meeste ingezette mensen
komen uit de ondersteunende
diensten bij de brandweer en
zelfs breder uit de veiligheidsregio.

eroen Thuis leren & gezond eten
Ontbijtkoek
naturel

Fijn Volkoren
per heel gesneden,
per stuk € 2,40

2e brood

50%
KORTING

nu voor

met
GRATIS
DoeBoek
OP=OP

€ 2,95

Vikorn
per heel gesneden,
per stuk € 3,00

2e brood

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

50%
KORTING

Geldig van donderdag 14 januari t/m zondag 31 januari.

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

www.bakkerjeroen.nl

Telescopische glasbewassing

HELP
ONS
REDDEN
SMS DIER NAAR 4333
(€3 per bericht )
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Ervaringen van een vrijwilliger in

WEEKBLADWIJDEMEREN de hospice zorg

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

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.”

“IK HEB ME NOG
NOOIT ZO
GEKLEINEERD
GEVOELD”
Het liefste zou ik alleen maar
hartverwarmende en ontroerende ervaringen beschrijven.
Maar dat zou geen recht doen
aan de realiteit. Het schaamrood staat ook weleens op
mijn kaken. De bewoners die
op een hospice afdeling verblijven zijn veelal cognitief nog
prima in orde. Ze hebben in
de meeste gevallen tot voor
kort een zelfstandig leven geleid en volledig regie in eigen
handen gehad. Ze zijn niet gehospitaliseerd en kunnen goed
verwoorden hoe ze de zorg,
de bejegening of de sfeer ervaren. De regie ligt volledig bij
de cliënt. Toch lopen dingen
soms anders dan je hoopt en
nastreeft.

Pyramide van				
Austerlitz
LOOSDRECHT
Woensdag 20 januari is
er van 10.00-12.00 uur in
Bibliotheek Gooi en meer
vestiging Loosdrecht een
Themaochtend over de
Pyramide van Austerlitz
door Gert Lamers. De themaochtend gaat alleen
door als de lockdown niet
verlengd wordt.

Vooraf aanmelden
In verband met covid-19 en
de 1,5 meter afstand die we
tot elkaar moeten bewaren, is
er een maximum aantal bezoekers dat we kunnen ontvangen per themaochtend.
Daarom is het aanmelden
voor de themaochtend verplicht. Aanmelden kan online
via onze website

Wist je dat Nederland ook een
Pyramide heeft? Gert Lamers
vertelt over deze Pyramide.
Gestoken in een soldatenpak
uit het leger van Napoleon
neemt hij ons mee naar de
Franse Tijd in Nederland, de
aanloop daar naartoe en de
bouw en geschiedenis van de
Pyramide.

www.bibliotheekgooienmeer.
nl, aan de balie van de vestiging of telefonisch via nummer: 085 – 2085 418.

Ook is er aandacht voor de
patriotten aan het eind van
de 18e eeuw waaronder Lodewijk Napoleon die vaak de
bevelen van Napoleon negeerde.

Afmelden bij afwezigheid
Heb je je aangemeld voor
een themaochtend, maar ben
je niet in de gelegenheid om
aanwezig te zijn? Meld je dan
af bij de vestiging waar de
themaochtend plaatsvindt.

Op een ochtend klopte ik aan
op de kamer van een bewoner

om te vragen of hij al zin had in
ontbijt. Meneer was een naturist en gaf er de voorkeur aan
om in zijn kamer geen kleding
aan te hebben. Ik trof hem ontdaan aan, zittend op de rand
van zijn bed. Hij zag er kwetsbaar uit met zijn naakte magere lichaam en incontinentie
broek. Ik vroeg hem waarom
hij zo geëmotioneerd was. Hij
zei: ‘Ik heb me nog nooit zo
gekleineerd gevoeld in mijn
leven als vannacht.’ Hij deed
uit de doeken dat hij ‘s nachts
slecht sliep en daarom twee
slaappillen per nacht kreeg.
Afgelopen nacht was hij wakker geworden en kon de slaap
niet meer vatten. Hij belde de
nachtdienst om te vragen om
een slaappil, overtuigd van het
feit dat hij er nog maar één had
gehad. Omdat de nachtdienst
wist dat hij er al twee gehad
had, kreeg hij niets, ondanks
zijn aandringen. Hij bleef gefrustreerd achter. Hij vervolgde
tegen mij met de opmerking:
‘Als ik thuis was geweest, had
ik gewoon een slaappil kunnen
pakken en zoveel als ik maar
wilde. Nu moet ik bedelen om

een pil en krijg ik hem niet. Ik
voel me als een klein kind behandeld.’
Op dat moment kwam de vaste verpleegkundige van de
dagdienst de kamer binnen, zij
merkte direct op dat er wat aan
de hand was. Ze luisterde naar
zijn verhaal, toonde haar empathie en deed naar mijn idee
precies wat nodig was om hem
weer de regie terug te geven.
Ze gaf hem de slaappillen van
de komende nacht en vertelde
daarbij dat hij nu zelf kon bepalen wanneer hij de pillen zou
nemen.
Het werken op een hospice
is topsport. Voortdurend moet
worden afgestemd op nieuwe
gasten en hun familie. In een
paar dagen, soms weken, wil
je een beleving creëren die
uitsluitend positief is. Topsport
en het creëren van een huiselijke sfeer vraagt om een vast
team met een zelfde visie op
zorg en omgang met cliënten.
Gelukkig werk ik in zo’n team!

Kerkbalans komt eraan
NEDERHORST DEN BERG
Mogelijk valt komende
week bij u een envelop van
Actie Kerkbalans op de
deurmat. In alle kerken in
ons land zijn vrijwilligers
druk bezig met de verspreiding van de informatie over Kerkbalans en het
ophalen van de toezeggingen.
De jaarlijkse Actie Kerkbalans

is bestemd voor de eigen kerkelijke gemeente of parochie.
Vanzelfsprekend hopen de
penningmeesters weer op
een mooi resultaat. Alleen dan
kunnen we in onze kerkelijke gemeente of parochie aan
het werk blijven zoals dat nu
het geval is. Twee weken later wordt de antwoordenvelop
weer opgehaald. Hopelijk hebt
u deze dan klaar liggen.

Alvast hartelijk dank voor uw
gulle gave!
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FAMILIEBERICHTEN

WEE

UITVAARTVERZORGING

Heel bijzonder, heel gewoon
Gewoon een heel bijzondere man

Gert Jan Hafkamp
Kortenhoef, 29 mei 1955

NIEUWS VOOR AN

Zorgzaam
& Betrokken
Lindelaan 8 te Loosdrecht
ariedekloetuitvaartverzorging.nl

06 1035 8100

24 uur per dag bereikbaar

Heiloo, 5 januari 2021

Zoon van Willy Johan Hafkamp †
en Elisabeth Berendina Jochems †
Broer van Anneke Hafkamp †

Henny Brugman-Hafkamp, Beuningen
Marijke Hafkamp en Henk Boogaard, Delft
Teddy Hafkamp en Hans Vulink, Amsterdam
Familie Soeters, Kortenhoef
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.
Correspondentie:
Hoefslagendreef 53,
2614 ML Delft

Opgave van een Wijdemeertje kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl,
inclusief de betaling daarvan. Aanleveren tot maandag 10.00 uur voor verschijning.
Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel
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

Met grote verslagenheid delen wij u mede, dat geheel
onverwachts uit onze familiekring is weggenomen,
na een werkzaam leven vol zorg, toewijding en
liefde, onze man, (schoon)vader en opa.

#samenvoordieren

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of
woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende
offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl
Aangeboden: Huishoudelijke
hulp 06-49150270.

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!
GRATIS waarde indicatie?
035 - 656 0235
VOOR AL UW KLUSSEN
Verbouw/Renovatie/Ontwerp
06-11246795 / 06-15909873
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
Voor al uw schilderwerk
binnen- of buiten PMC Weesp
06-53148137 31 jr. ervaring!
Vrijblijvende offerte
Coaching scholier autisme
of ADHD, zelfstandigheid
en zelfredzaamheid
meijercoaching.nl

Gevraagd: winkelpersoneel
Fulltime of parttime
Winkelslager (of leerlingslager. Parttimers gezocht
voor Worstmakerij Nieuw Walden
035-6918697
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

Thomas Theodorus Gerardus Petersen

- Tom Nederhorst den Berg,
24 februari 1957

Hilversum,
7 januari 2021
Trudy
Inge, Maarten
Mila
Wouter

In besloten kring zullen wij op vrijdag 15 januari
afscheid nemen van Tom.
Mocht u Tom een laatste groet willen brengen,
zal er op de Cannenburgerweg te Ankeveen,
vanaf de Drie Dorpen, om 16.30 uur een erehaag zijn.
U bent van harte welkom hierbij aan te sluiten.

Mocht u aan bloemen denken, dan kunnen deze worden bezorgd bij
Afscheidscentrum Van Vuure, Melkpad 23 te Hilversum.
Foto: Trudie van Wijk, zonsopkomst zaterdag 9 januari Googpad Nederhorst den Berg
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Start met muziekles, juist nu
WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Saskia Luijer

en juist op zoek naar een mue

| NEDERHORST
| DE NIEUWSSTER
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
BERG
ziekdocent?
OokDEN
dan
helpt
de
In samenwerking met

WIJDEMEREN
Het coronavirus houdt ons
in de greep. We blijven
meer thuis dan voorheen
en vertrouwde hobby’s
zijn soms niet meer uit
te voeren. Een onwennige situatie die echter ook
kansen biedt. Want wat
is er mooier dan deze periode te benutten om een
muziekinstrument te leren
spelen? Dat kan heel makkelijk met hulp van www.
wijdemerenmuziek.nl.
Met subsidie van de gemeene
te heeft een groep enthousie
aste muzikanten uit Wijdemee
ren een website opgezet met
informatie over alle muzieke
verenigingen,
zangverenie
gingen en muziekdocenten
in onze dorpen. Speel je al
een instrument of vind je het
leuk om te zingen? En wil je je
aansluiten bij een club? Dan
vind je op de site precies bij
wie en waar je terecht kunt.
Ben je nog een beginneling

website je op weg. Want er
is veel te halen in Wijdemee
ren. Er is een lesaanbod voor
dwarsfluit, gitaar, keyboard,
klarinet, orgel, piano, slage
werk, trompet, viool en zang.
Starten met les
Werkgroeplid Corrie Haselae
ger vertelt enthousiaste over
de mogelijkheden: “Nu er niet
zoveel anders kan, is het een
uitgelezen moment om een
muziekinstrument te leren
spelen. Zeker als je dat altijd
al wilde. Ga naar de website,
benader een leraar en vraag
of een vereniging nog een
instrument op de plank heeft
liggen. Er is heel veel mogee
lijk. Voor jong en oud. De mue
zieklessen kunnen gewoon
online”. Corrie is zelf recent
gestart met gitaarles en moe
tiveerde Dorien ten Den tot
lessen op de klarinet. “Ik heb
Dorien tien lessen cadeau
gegeven. Toen moest ze wel”
vertelt Corrie met een lach.
“Soms heeft iemand een zete

je nodig. Dorien dacht dat ze
niet muzikaal was, maar is nu
enorm enthousiast. Ze neemt
haar klarinet zelfs mee naar
haar werk bij Amaris. Dan
speelt ze voor de ‘oudjes’ die
er dan ook weer van genieten.
Hoe leuk is dat.”

“NU ER NIET ZOVEEL
ANDERS KAN, IS HET
EEN UITGELEZEN
MOMENT”
Samen spelen
Muziek maken geeft plezier,
vooral ook als je samen kunt
spelen. Daarom is met de
subsidie van de gemeente
ook een studieorkest opgee
richt. Dit ligt door corona even
stil, maar biedt straks een
fijne manier om laagdrempee
lig, op je eigen niveau te lee
ren samenspelen. Vanuit de
werkgroep zijn ook muzikale
workshops verzorgd bij de nae
schoolse opvang van de St.
Antoniusschool. Deze worden
binnenkort nog in Loosdrecht
aangeboden. Zo kunnen ook
de jongste inwoners makkelije

ker kennismaken met muziek.

tact opnemen via

Wijdemerenmuziek
Meer weten? Kijk op
www.wijdemerenmuziek.nl.
Verenigingen en muziekdoe
centen die nog niet op de
website staan, kunnen cone

of 06-40285840.

wijdemerenmuziek@gmail.com

Foto: Dorien speelt klarinet,
begeleid door een bewoner op
piano.

Mesten

Door: Sijmen Brandsma

“Als je wilt halen moet je eerst
brengen”, luidt een tuinderse
wijsheid. Als je straks wilt ooge
sten moet je eerst mesten,
vooral op zandgrond.

Dat zijn we de komende weken
aan het doen. Op de mestplaat
ligt een grote hoop mest al
een jaar te wachten op deze
maand. Kruiwagen voor kruie
wagen rijden we naar de divere
se vakken waar de groenten
worden geteeld. Het ene vak

krijgt veel, het andere een bee
tje en waar de worteltjes koe
men helemaal niks. Zo krijgt de
tuin structuur. Daar de kolen,
hier de pompoenen, en ginds
de sla. We zien de zomer.
Ondertussen hebben we de

grootste lol, want op 1 1/2
meter vallen er best grappen
te maken. Over van alles en
nog wat, voor de voorbijganger
heel flauw maar het gaat vane
zelf. Mesten houdt ons warm
en het is lekker om fysiek bezig
te zijn na de stilzit Kersttijd.

Een enkele nieuweling moet
wennen aan de geur maar voor
mij is het de geur van belofte,
de belofte van een tuin vol
mooie gewassen.
Meer info:
info@landenboschzigt.nl
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S.V. ’s-Graveland nieuws
’S- GRAVELAND
Op het moment van het ter
perse gaan van het Weekblad was de persconferentie van het kabinet nog
niet gehouden. Alle voortekenen wijzen er echter op
dat er dinsdag 12 januari
niet gemeld wordt dat de
lockdown wordt versoepeld. Dat betekent dat trainen door senioren nog niet

mag en dat alleen de jeugd
buiten met elkaar mag trainen.
We moeten het daarom blijven
zoeken in alternatieven om
met elkaar bezig te blijven en
het contact te houden. Eind
deze maand hopen we weer
een mooi evenement voor de
jeugd te kunnen organiseren,
maar dat is mede afhankelijk

van de mededelingen van het
kabinet.
Tijdens de online nieuwjaarsreceptie vorige week heeft de
club bij de start van dit jubileumjaar een vernieuwd en opgefrist logo gekregen. Een iconisch logo met zoveel historie
en sentiment aanpassen, doe
je niet zomaar. Het waarom en
hoe staat uiteengezet op onze
website www.svsgraveland.nl.

Keurslager Piepenbrock -één
van onze trouwe hoofdsponsors- is genomineerd voor de
Publieksprijs / Product van het
jaar 2020 van MKB Amsterdam en maakt een nog grotere
kans met een aantal stemmen
meer. Stemmen kan via het
artikel op onze website of via
onze facebookpagina.

WEE

NIEUWS VOOR AN

de laatste seizoenen de winterstopquiz. Goed nieuws: dit
seizoen ook. Weliswaar online, maar gequizd wordt er, op
zaterdag 30 januari.

Rond deze tijd organiseren we

Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Ook langs deze weg wil het
voetbalbestuur alle lezers
van het Weekblad Wijdemeren, leden, sponsoren,
vrijwilligers, supporters en
iedereen die de vereniging
een warm hart toedraagt
een sportief maar bovenal
gezond 2021 toe wensen.
Dat we elkaar maar weer
snel kunnen ontmoeten op
de club.
Geen nieuwjaarsreceptie natuurlijk dit jaar maar toch een
korte terugblik en vooruitkijk.
In 2020 moesten veel sponsorcontracten vernieuwd worden. Een hele uitdaging in
deze bijzondere tijd. Het sponsorteam is het gelukt om veel

sponsoren aan de vereniging
verbonden te houden en er zijn
zelfs nieuwe sponsors aangetrokken. Belangrijk was ook de
keuze om met de selectie van
de zondag naar de zaterdag
te gaan. Via een bijzondere
algemene ledenvergadering is
hier in het voorjaar toe besloten. Helaas heeft de selectie
nog maar enkele wedstrijden
kunnen spelen op de zaterdag
waar zowel Nederhorst 1 als 2
hier nog ongeslagen zijn.
Sinterklaasfeest is weer gevierd door het zetten van
schoentjes en ‘De Grote
Clubactie’ leverde een fraai
bedrag voor de club op.
Het bestuur werd fors uitge-

breid en ging naar een totale
bezetting van acht leden. Dit
geeft een goede vertegenwoordiging van alle commissies, maar ook van de diverse
leden.
De start van 2021 zal nog
veel lijken op de laatste maanden van 2020 met beperkte
(sport-)mogelijkheden op het
complex. Op de voor- en achtergrond zijn er veel mensen
bezig om iedere mogelijkheid
aan te pakken om activiteiten, trainingen en wedstrijden
mogelijk te maken binnen de
regelmatig gewijzigde maatregelen. Dank is groot aan deze
groep van trainers, coördinatoren en commissieleden om
hier steeds het beste van te

maken om toch de vereniging
levendig te houden.
2021 zal financieel ook een
uitdaging zijn, waarin het openingsmoment van de kantine
en het opstarten van evenementen belangrijke pijlers zijn.
De vereniging heeft door de
jaren heen een gezond financieel beleid gevoerd en met
hulp van de diverse regelingen
kunnen we deze moeilijke tijden financieel ondervangen.
Wel zullen we scherp moeten
blijven op de uitgaven en de
inkomsten uit sponsoring en
contributie vast moeten houden. Zo zorgen we dat we
straks weer met elkaar kunnen
genieten van het verenigingsleven. Een bijzonder moment

Een goede tandartspraktijk
is als een goed gebit:
compleet.
Tandarts
Endodontoloog
Mondhygiënist
Tandprotheticus
Tandtechnieker
Esthetisch tandarts
3D CAD/CAM kronen
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

tijdens de nieuwjaar bijeenkomst is altijd het huldigen van
de jubilarissen. Dit jaar hebben
we enkel Gert Ledder met al
ruim 40-jaar lid van onze vereniging. Gert zal de decoratie
van het 40-jarige lidmaatschap
ontvangen met een mooie bos
bloemen. Gefeliciteerd met je
jubileum!
Een ander vast onderdeel van
de nieuwjaarsreceptie is vaak
de presentatie van de hoofdtrainer voor het komende
seizoen. Remco Sint zal ook
volgend jaar onze hoofdtrainer
zijn. Zijn inzet voor de selectie,
maar ook voor de rest van de
vereniging door gasttrainingen
te geven bij (jeugd-)teams maken hem de trainer die past bij
onze vereniging. De vaccinatie
tegen het virus is begonnen.
maar we zijn er nog niet. Blijf
gezond en hopelijk tot gauw
op ons mooie sportcomplex
Meerzicht.

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

NIEUWSSTER
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Goed voorbeeld

WEEKBLADWIJDEMEREN

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

Week van het gebed
NEDERHORST DEN BERG
In deze jaarlijkse week van
gebed bidden christenen
samen voor eenheid. Deze
gebedsbeweging
begon
ruim 150 jaar geleden en
wordt wereldwijd gehouden. Het thema is ‘Blijf in
mijn liefde’.
Het thema #blijfinmijnliefde is
een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. In een tijd van
sociale afstand is deze oproep
om in zijn liefde verbonden te

blijven, verfrissend en bemoedigend. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap
van Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van
de vrucht van eenheid. Deze
gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit
keer voorbereidde, is al sinds
haar ontstaan toegewijd aan
eenheid en gebed. De viering
heeft dan ook de vorm van
wakes zoals die in een kloostergemeenschap
gehouden
worden. Ook u kunt meedoen!

De vieringen zijn zaterdag 16
januari om 19.00 uur en zondag 17 januari om 9.30 uur in
de OLV Hemelvaartkerk te Nederhorst den Berg.
U moet zich wel van tevoren
aanmelden, daar er per viering
30 mensen aanwezig kunnen
zijn. Aanmelden kan bij het secretariaat OLV Hemelvaart, telefoonnummer 0294- 251315,
op maandag en donderdag
tussen 8.30 en 11.30 uur.

Bericht van Kunst aan de Dijk Kortenhoef

ANKEVEEN
Zaterdag 2 januari was
de eerste weekmarkt van
2021. Nog niet iedere ondernemer was terug van
zijn welverdiende vakantie en daarom was het een
kleine markt. Ook het aantal bezoekers was beduidend minder.
Rond 11:30 uur komt er een
jongetje op een skelter met
een aanhangertje het marktplein opgereden. Het is Mees
Bakker, 8 jaar, en woonachtig
in Ankeveen. In zijn aanhanger staat een opvouwbaar
kratje. Hij stapt af en gaat
plastic en vuurwerkoverblijfselen van oudjaarsnacht op-

ruimen. Hij verzamelt alles in
het krat dat hij meeneemt terwijl hij het marktplein afzoekt.
Hij vertelt dat hij zijn eigen
buurt al heeft schoongemaakt
en nu het marktplein aan de
beurt is. Hij vindt het niet
meer dan normaal en is hier
vorig jaar mee begonnen. Dit
jaar was het wel veel minder
vanwege het vuurwerkverbod
maar dat maakt deze jonge
inwoner niet minder gedreven. Na zijn vertrek lag het
marktplein er weer netjes bij.
Een mooi initiatief dat mogelijk geldt als een goed voorbeeld.

Hier had uw
advertentie kunnen staan!
Neem contact op via

advertentie@dunnebier.nl

tra concert (natuurlijk onder
voorbehoud van eventuele
nieuwe coronamaatregelen).
Het is gelukt om de artiesten
om te boeken naar donderdag
21 januari. Op die dag zullen
Anton Goudsmit, Robin Nolan
en Arnoud van den Berg drie
(!) spetterende gipsyjazz concerten geven, om 15 uur, 17
uur en 20 uur. Zo kunnen wij
toch met in totaal 90 bezoekers verdeeld over drie concerten het jaar 2021 swingend
inluiden. Bestelde kaarten

voor de oorspronkelijke datum
van 7 januari blijven uiteraard
geldig. Het concert van 20 uur
is al uitverkocht maar als u een
e-mail aan info@kunstaandedijk.nl stuurt met uw naam en
het aantal gewenste kaartjes
kunnen wij u op de wachtlijst
plaatsen.

REGIO
Het
programma
vanaf
woensdag 13 januari 2021:

len nog volop van kracht zijn,
komt de normale programmering van GooiTV weer in beeld.

Nu de feestdagen weer voorbij
zijn, maar de coronamaatrege-

TV-Magazine staat stil bij de
belangwekkendste gebeurte-

nissen in deze regio. De burgemeester van Gooise Meren,
Han ter Heegde, gaat In Gesprek met Lijsbeth Siegersma
over actuele zaken.
Zie: www.gooitv.nl

KORTENHOEF
Wat een jaar hebben wij
achter ons. Een jaar waarin
wij ondanks alle tegenslagen toch een paar mooie
concerten hebben kunnen
organiseren. En de vooruitzichten voor 2021 zijn
dat het beter zal worden.
Wij kunnen niet wachten!
Ons beroemde en altijd drukbezochte Nieuwjaarsconcert
gaat dan ook door, op een
nieuwe datum én met een ex-

Kunst aan de Dijk wenst u allen een gezond, warm en liefdevol 2021 toe en ziet u heel
graag op 21 januari in ons
Oude Kerkje

GooiTV

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur

Op 23 april 2021 bestaat de voetbalvereniging 100 jaar. Dat is een heuglijke feit waar
we enorm trots op zijn. Er zal gedurende het
jubileumjaar op allerlei manieren worden
stilgestaan bij deze mijlpaal: van de presentatie op 23 april 2021 van het prachtige
eeuwboek tot de première van een indrukwekkende documentaire en van een fantastische veiling tot een gezellige slotfeest
op 23 april 2022. Daar tussendoor zijn nog
meer jubileumactiviteiten gepland zoals een
receptie, een reünie, toernooien enzovoort.
Uiteraard zijn we voor de planning en de
vorm afhankelijk van hoe het coronavirus
zich verder ontwikkeld. We zullen u regelmatig informeren over de activiteiten via het
Weekblad Wijdemeren. Ook via onze site,
SVS TV en onze social media houden we u
op de hoogte.
Nieuw logo en sponsoring
Na 100 jaar zal S.V. ’s-Graveland ook een
nieuw logo krijgen. Dit nieuwe logo is op
3 januari jongstleden tijdens de digitale
nieuwjaarsreceptie van de club door voorzitter Marc Degekamp onthult en is ook afgebeeld in deze advertentie. Het nieuwe logo
en de vele activiteiten maken duidelijk dat
de vereniging na (bijna) 100 jaar nog steeds
springlevend is en bloeit als nooit tevoren.
Dat is niet mogelijk zonder sponsors. Ook in
het jubileumjaar kunnen wij weer op hen rekenen. Zonder alle andere trouwe sponsors
tekort te doen willen we een elftal sponsors in deze advertentie met name noemen.
Dankzij hun royale extra donatie kunnen we
alle plannen die we hebben voor het jubileumjaar ook uitvoeren. U ziet ze ook hiernaast in de line-up.

Keurslager Piepenbrock uit Diemen

voor topkwaliteit vlees waaronder de lekkerste Hamburgers en BBQ vlees. Tevens
een uitstekende catering partner voor
een geslaagde bijeenkomst.
Wemo Koeriers uit Diemen, sterk in
koerierswerk in Amsterdam e.o. , ook open overslag. Kortom een snelle, betrouwbare koerier voor het veilig bezorgen van
uw pakket in NL en verder.
Veilinghuis van Spengen uit Hilversum, toonaangevend in Nederland met
Kunst & Antiekveilingen.
Intersell B.V. uit Naarden, Voortdurend
Verbeteren, groot in Onderhoud, Nieuwbouw en Verbouw.
Gizmo Retail B.V. uit Weesp Importeur
en distributeur van innovatieve producten
en elektronische consumenten artikelen.
Jumbo Kortenhoef al jaren supporter
van S.V. ’s-Graveland en dus gewoon een
goede supermarkt in de Meenthof.
Laser 2000 uit Vinkeveen een high-tech
distributeur van fotonica producten voor
brede toepassing.
The Skinbar uit Kortenhoef is gespecialiseerd in natuurlijke huidverbetering en
-verjonging waarbij de hannah bindweefselmassage centraal staat.
One2Finance uit Bussum is uw partner
voor een exacte administratie waarop u
kunt bouwen. Wij vinden een langdurige
relatie, kwaliteit, vertrouwen en nauwkeurigheid zeer belangrijk.
Jamin voor de lekkerste zoetwaren, uiteraard ook online.
Sportrevalidatie Hilversum is een
moderne, dynamische en sfeervolle fysiotherapie praktijk met diverse specialisaties in de fysiotherapie als manuele
therapie en echografie.

THE SKINBAR
HUIDVERBETERING & HUIDVERJONGING
KORTENHOEF

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

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

HSB voor al uw plannen en ideeën:
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer van zand, grind, grond en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen
Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken,
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.
Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve oplossing te vinden die
zowel prijstechnisch uitstekend als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.
Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook financieel
beheersbaar blijft.
Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op
met Harry Spruijt tel.: 0294-23 13 96
email: info@hsbbv.nl

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

3631 AA Nieuwersluis Tel: 0294 - 23 13 96 www.hsbbv.nl Email: info@hsbbv.nl

