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Bouw 149 woningen Nederhorst-Noord steeds dichterbij
Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Nog voor de gemeente-
raadsverkiezingen in maart 
2022 rekent Kennemerland 
Beheer (KBwonen.nl) erop 
dat de gemeenteraad van 
Wijdemeren akkoord zal 
gaan met de bouw van 149 
woningen in Nederhorst 
den Berg. Er zouden twee 
pijlers zijn om geen beden-
kingen te hebben. Dat is 
uiteraard de grote behoef-
te aan woningbouw plus 
dat in het plan natuurcom-
pensatie wordt geboden 
hetgeen zou leiden tot een 
aantrekkelijker weidevogel-
leefgebied.

Op een participatieavond in 
februari van dit jaar bleek dat 
veel deelnemers belangstel-
ling hebben voor de zes types 
woningen: 52 rijwoningen, 32 
tweekappers, 28 beneden/
bovenwoningen voor starters, 
evenals 12 rug-aan- rugwo-
ningen ook voor starters, 18 
appartementen (drie lagen), 
zes levensloopbestendige wo-
ningen en één vrijstaande wo-
ning. Landschappelijk en dorps 
waren belangrijke kernwaar-
den, welnu daar voldoen de 
schetsen aan, volgens KBwo-
nen. Dat ook wil voldoen aan 
de eis van 30% sociaal, zowel 
huur als koop. Er is veel ruimte 
voor groen, met o.a. een strook 
plas-dras aan de noordzijde, 

met een vogeleiland. Ook komt 
er een Buurtpark met gemeen-
schappelijke voorzieningen. Er 
zijn twee ontsluitingswegen ge-
pland, via de Reeweg en vanaf 
de Jan Steenhof. In de wijk zelf 
is de voetganger de baas, met 
twee parkeerterreinen tussen 
de bomen. Tien laadplekken 
zouden er kunnen komen.

Weidevogels
De projectontwikkelaar is zich 
ervan bewust dat het gebied 
volgens provinciaal beleid be-
hoort tot een beschermd wei-
devogelleefgebied. Echter, een 
uitgebreid ecologisch onder-
zoek toont aan dat de Horn- en 
Kuijerpolder nauwelijks waarde 
heeft als gebied voor de weide-
vogels. Dat geldt dus ook voor 
het onttrekken van deze 7 ha. 
voor een woningbouwlocatie. 
In de praktijk blijkt de kwaliteit 
van weidevogelleefgebieden 
volledig bepaald te worden 
door het water- en graslandbe-
heer. Daarom heeft de bouwer 
een compensatieplan laten 
opstellen door een expert. Dat 

voorziet in het afdammen van 
twee watergangen waardoor 
het waterpeil zal stijgen. Dit 
nieuwe plas-dras gebied (3 ha.) 
aan de westkant kan een grote 
aantrekkingskracht hebben 
op weidevogels, met name op 
grutto’s die dan terugkeren uit 
Afrika. “Daarnaast moet je het 
beheer goed regelen, met o.a. 
niet maaien en bemesten in 

bepaalde periodes. Daarvoor 
hebben we in hoofdlijnen al 
een afspraak met de grondei-
genaar”, voegt KBwonen er-
aan toe. Zowel de provincie 
Noord-Holland als de gemeen-
te Wijdemeren hebben naast 
een ruimtelijke onderbouwing 
(472 pag.) ook het ecologische 
rapport ontvangen.

Bouwen
Wonen in het eigen dorp is een 
van de grote wensen voor veel 
Wijdemeerders. Bouwen bin-
nen de kern Nederhorst den 
Berg levert niet genoeg wonin-
gen op en volgens KBwonen is 
dit de laatste kans om te bou-
wen aan de rand van het dorp. 
Het worden spannende tijden 
voor de woningzoekenden.

  

Wij zijn vanaf nu elke zondag open tot het 
einde van dit jaar van 13.00 - 17.00 uur

035-6560491Bezorgd ook bij U!  BEL, BESTEL EN WIJ BEZORGEN SNEL
K o r t e n h o e f 

Afwezig Huisartsenpraktijk

JH Bouwman & MJ Stuldreher
van maandag 22 november t/m vrijdag 26 november 2021

voor SPOEDGEVALLEN:
Huisartspraktijk Overmeer, Meidoornlaan 1, tel. 251854

Denkt u eraan uw herhalingsrecepten tijdig te bestellen!
In geval van NOOD kunt u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur ‘s 

ochtends afgeven bij de assistente van huisartspraktijk Overmeer.
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Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1 035 - 656 16 16
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis) 0294 - 25 18 54
Dokterscentrale (alleen overdag) 0900 -15 15
Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53
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 06 - 454 06 022
Verloskunde Praktijk kortenhoef 06 - 238 08 670

Tandartsen
Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 
Tandartsenpraktijk Hoflaan 035 - 656 91 28
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56
Spoeddienst 088 - 263 27 27
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13     0294 - 25 27 14
Tandartscentrale 0900 -15 15

Apotheek
’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10
Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 
Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294  -25 35 19
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 - 656 10 74 of 06 - 227 321 36
Annemarie 0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  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
De Luisterlijn  035 - 624 55 55 of 088 - 076 70 00
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 0294 - 25 13 51
Mr. Kremerschool 0294 - 25 15 22
Jozefschool 0294 - 25 33 36
Curtevenneschool 035 - 656 10 19
De Regenboog 035 - 656 04 08
Joseph Lokinschool 035 - 656 13 70
St.-Antoniusschool  035 - 656 10 67

Gemeente
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900 - 8844
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Manuel Kummer   emmanuel.kummer@politie.nl
Wijkagent K’hoef/’s-Graveland   merel.van.dorresteijn@politie.nl
Wijkagent Nederhorst den Berg/Ankeveen annemarie.van.gent@politie.nl

Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 656 00 66
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 25 29 28
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 112 387 77

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

RK WIJDEMEREN

 OLV Hemelvaart
 Do. 18 november: 10.30 uur:
 Stil gebed, kaarsje opsteken.
 Zo. 21 november: 9.30 uur:
 L. Wenneker

 H. Antonius
 Zo. 21 november: 9.30 uur:
 W. Balk
 Wo. 24 november: 9.30 uur:
 J. Dresmé

 St. Martinus
 Za. 20 november: 19.00 uur:
 W. Balk

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk
 Zo. 21 november: 10.00 uur:
 Ds. E.J. van Katwijk
 (scriba@kerkopdeberg.nl,
 tel. 0294-252654).
 De kerkdiensten zijn ook 
 online te volgen; meer 
 informatie op
 www.kerkopdeberg.nl

 Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
 Zo. 21 november: 10.00 uur:
 Ds. G.J. van Meijeren
 www.hervormdegemeen
     tesgraveland.nl

 Hervormde gemeente
    Kortenhoef 
 Zo. 21 november: 9.30 uur:

Ds. W.M. Schenkelshoek

 Oec. Streekgemeente
    Kortenhoef 
 Zo. 21 november: 16.30 uur:

Nescio lezing/Koffieconcert
Aanmelden verplicht:

       Tineke Hafkamp 035 - 656 19 61

 Graankorrel ‘s-Graveland 
 Zo. 21 november: 10.00 uur:

Ds. D. Pruiksma

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

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

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
•  Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd   1 14-10-19   12:48

 Administratie / financiën
              Selina Duikersloot: 06 506 846 72, 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,

ma t/m do

ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is 
 Samen komen we er wel! Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto.
        Tel centrale: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

zaterdag’s van 8.00-12.30 uur met: 

Elke week Markt in Ankeveen

groenten en fruit, brood en gebak, 
kaas, noten, olijven, bloemen, 

bonbons, siroop en koffie to go
(Vis op bestelling bij Gaby Fish 035-6948197)  

Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan 
de Utrechtseweg 110-B te Weesp

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

 

Bij Uitvaartverzorging Myosotis is er ruimte voor uw 
eigen inbreng en vormgeving van de uitvaart.
Wij helpen en adviseren u met een passende

invulling van de uitvaart.
Zelf uw uitvaartwensen vastleggen?

Maak geheel vrijblijvend een afspraak met ons
voor een voorbespreking of informatiegesprek.

Bereken online uw uitvaartkosten op onze 
website met de uitvaartcalculator.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

T: T: 06-5536799406-55367994
E:E: jose@thetravelclub.nl jose@thetravelclub.nl
W: W: thetravelclub.nl/ josethetravelclub.nl/ jose

BETROUWBAAR 
REISADVIES!
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Coalitie stemt voor begroting ‘met pijnpunten’
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Na uitgebreide Algeme-
ne Beschouwingen stem-
den coalitiepartijen CDA, 
Dorpsbelangen, VVD en 
D66 (13) vóór de sluitende 
begroting 2022-2025. De 
oppositie van De Lokale 
Partij en PvdA/GroenLinks 
was tegen (6).

Oppositieleider Gert Zagt 
(DLP) had in een gefundeerd 
betoog weinig goede woorden 
over voor de begroting. Hij 
sprak van een ‘gekunstelde’ 
financiële onderbouwing om 
met positieve cijfers de eind-
streep te halen. Absoluut geen 
stevige basis wat hem betreft 
met een algemene reserve die 
sinds 2017 terugloopt van 7,6 
miljoen naar 1,6 miljoen op 31 
december van dit jaar. Ook 
hekelde hij een aantal ‘boter-
zachte’ bezuinigingen. Hij ver-
weet dit college geen duidelij-
ke strategie te hebben, korte 
termijnpolitiek. Veel plannen 
worden doorgeschoven.

Zijn tegenpool, Jan Verbrug-
gen van het CDA, haakte 
daarop in met de opmerking 
dat De Lokale Partij geen en-
kel positief punt had gezien, 
slechts doemscenario’s. Ter-
wijl zijn partij trots was op de 
vele vrijwilligers in de dorpen. 
Wat het CDA betreft zou de 
gemeente meer prioriteit moet 
geven aan bouwaanvragen, 
het duurt te lang. Verbruggen 
ging ervan uit dat er in 2022 
een cultuuromslag komt, met 
meer aandacht voor inwoners, 
vrijwilligers en ondernemers. 
René Voigt (Dorpsbelangen) 
noemde het een begroting 
‘met pijnpunten’, beleidsarm, 
zijns inziens terecht met nog 
maar 3 maanden voor de ver-
kiezingen. VVD- fractievoor-
zitter Sieta Vermeulen wees 
erop dat het gemeentebestuur 
voor bijna 2 miljoen extra geld 
moest zoeken voor het soci-
aal domein, de bedrijfsvoering 
en tijdelijke invulling bij ziekte 
en vacatures. Het moet wel 
beter, anders blijft een fusie 
op termijn onvermijdelijk. Ze 

prees het werk van de dorps-
coördinatoren en de onderne-
mersmanager. En D66- voor-
man Nanne Roosenschoon 
vond dat er veel bereikt was 
met diverse wegenprojecten 
(Oud-Loosdrechtsedijk en 
Kortenhoefsedijk), maar hij er-
kende dat het organisatorisch 
‘piept en kraakt’ zoals burge-
meester Larson eerder had 
gezegd. Stan Poels van PvdA/
GroenLinks laakte het gebrek 
aan ambities, hij zag alleen 
een streven ‘om te overleven’. 
Ook sprak Poels over de on-
macht om de duurzaamheid 

grondiger aan te pakken.

Wijziging door 5 partijen
Na de goed verzorgde maaltijd 
van Maaike Kookt kwamen de 
partijen samen voor het slo-
takkoord. Zoals bekend wilde 
financieel wethouder Kea het 
financiële gat van 820.000 
euro dichten met een rigou-
reuze verhoging van de wa-
tersportbelastingen. Dat was 
tegen het zere been van de 
recreatiesector die juist wil 
dat deze ‘kip met gouden eie-
ren’ wordt gestimuleerd. CDA, 
Dorpsbelangen, VVD, PvdA/

GroenLinks en D66 dienden 
een wijzigingsvoorstel in, dat 
was opgebouwd uit een lijstje 
dekkingsvoorstellen van een 
ton her en der. Stan Poels 
‘baalde van de krakkemikkige 
dekking’ maar had geen ande-
re oplossing. Steunde dus het 
amendement. Gert Zagts DLP 
deed niet mee, want hij wilde 
een structurele oplossing door 
gewoon minder uit te geven. 
Om 21.35 uur hamerde voor-
zitter Crys Larson deze laatste 
begroting voor de verkiezin-
gen af.

Begroting Kort
•  Het budget voor de Appel-
boom-projecten voor 2022 is 
al uitgegeven. Dit te goed lo-
pende project met 1918 vrij-
willigers in 91 straten met 203 
kleine projecten dreigt aan 
haar eigen succes ten onder 
te gaan. 16 raadsleden steun-
den de motie om meer ruimte 
te scheppen in de formatie. 
Alleen de DLP ‘ers Wijnen, 
Goetheer en Zagt waren te-
gen;

•  Alleen CDA en D66 zijn 
van mening dat het openbaar 
groen slecht wordt onderhou-
den, de meerderheid wil geen 
extra investering in personeel;

•  Iedereen wil dat de vrede 
met recreatieondernemers 
wordt getekend. Er moet een 
nieuwe berekening komen 
voor de toeristenbelasting en 
een gesprek met de onderne-
mers is zeer gewenst;

•  Het voorstel van D66 om te 
kijken of een parkeergarage 
van twee lagen op het Vuntus-
plein in Loosdrecht mogelijk 
was, werd van tafel geveegd;

•  Vier moties om bepaalde fi-
nanciële risico’s op te nemen 
in de begroting werden alleen 
door oppositiepartijen De Lo-
kale Partij en PvdA/Groen-
Links gesteund. Het ging om 
de brandweervergoedingen, 
meer uitgaven sociaal domein, 
het niet realiseren van diverse 
bezuinigingen en het onder-
houd van de kapitaalgoede-
ren;

•  René Voigt (DB) is het zicht 
kwijt op alle gemeenschappe-
lijke regelingen waarmee Wij-
demeren is verbonden. Kan 
dat niet vaker op de agenda 
van de gemeenteraad?;

•  Wethouder De Kloet hoopt 
dat een VVD- initiatief in de 
Tweede Kamer ertoe kan lei-
den dat er ook huurbescher-
ming komt voor mensen met 
een chalet op een recreatie-
park. Nu dreigen veel bewo-
ners te worden uitgezet. De 
middelen van een gemeente 
om hen te beschermen zijn nu 
niet aanwezig;

•  Eén gemeente Gooi en 

Vechtstreek in 2028 lijkt on-
haalbaar, zei wethouder Boer-
mans, omdat de minister van 
Binnenlandse Zaken dit fusie-
proces heeft afgeblazen;

•  De burgemeester zei dat ze 
100% vertrouwen heeft in de 
ambtelijke organisatie. Met 
een ‘verandermanager’ en di-
verse andere maatregelen en 
budget is ze ervan overtuigd 
dat Wijdemeren toekomstbe-
stendig zal worden;

•  In aansluiting daarop wil 
CDA ‘er Jan Verbruggen niets 
meer horen over dat Wijdeme-
ren door haar hoeven zakt, hij 
deelde een compliment uit aan 
de veelal pro-actieve ambte-
naren. Zijn lofbetuiging werd 
door allen gedeeld;

•  Tussen de nrs. 1 en 101 
op het Noordereind wordt het 
openbaar groen slecht onder-
houden, toonde Jan Verbrug-
gen aan met een foto. Maar 
in de straten van René Voigt 
en Sieta Vermeulen ziet het er 
goed uit, als jezelf ook eens de 
schaar of bezem pakt. Volgens 

Stan Poels is bladblazen zelfs 
uit den boze, vanwege de mi-

cro-organismen eronder.

FOTO: De Begrotingsraad op 1,5 m. (foto: Douwe van Essen)

FOTO: Burgemeester Larson leidde foutloos ( Douwe van Essen)
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Alternatief programma Inloop-
avond Ter Sype
WIJDEMEREN
Op 19 november hadden 
de Energiecorporatie en 
D66 Wijdemeren een in-
formatieavond belegd 
over de kaders voor de 
invulling van Ter Sype in 
Loosdrecht, zowel op het 
gebied van de energietran-
sitie als voor de fysieke 
invulling van het project. 
Helaas kan vanwege de 
coronavoorschriften deze 
bijeenkomst in de Biblio-
theek geen doorgang vin-
den. Máár: er komt een di-
gitaal alternatief.

Wij splitsen de bijeenkomst 
in 2 delen:
Op 25 november vanaf 20.00 
uur organiseren wij een digi-
tale bijeenkomst via Zoom, 
gericht op de klimaat- en 
energievoorzieningen. Ge-

interesseerden kunnen zich 
met een email aanmelden bij 
Rob Koedijker van D66 via 
het email adres: r.koedijker@
wijdemeren.nl. U krijgt dan de 
link toegestuurd om deel te ne-
men aan de Zoom- meeting. 
D66-fractievoorzitter Nanne 
Roosenschoon zal de meeting 
openen met een uiteenzetting 
over de ideeën die D66 Wijde-
meren heeft voor de invulling 
van Ter Sype. Er zijn diverse 
gastsprekers, waaronder de 
Energie Coöperatie. De heer 
Mol van Waternet zal een pre-
sentatie geven over aquather-
mie en de Nationaal Energie 
Commissaris, Ruud Koornstra, 
zal een presentatie geven over 
duurzaam bouwen.

Digitale enquête
Het tweede gedeelte van de 
avond wordt vervangen door 

een digitale enquête. Via 
https://padlet.com/myriam-
kij/8a8dml9h4oudkzxi (zie 
ook https://wijdemeren.d66.
nl) kunt u uw ideeën over de 
fysieke invulling van het ge-
bied Ter Sype op een digitale 
post-it (geeltje) plaatsen. Hier 
kunt u vanaf heden tot 30 no-
vember, uw mening en wen-
sen aangaande woningbouw 
en type woningen, speel- en 
sportvoorzieningen, sociaal-
maatschappelijke voorzienin-
gen, zoals school, bibliotheek, 
jeugdvoorzieningen, horeca of 
bedrijven aangeven. Uiteraard 
hebben we grote aandacht 
voor de noodzakelijke priva-
cy. Wij hopen u alsnog digitaal 
te mogen verwelkomen op 25 
november en/of uw reacties te 
lezen op de digitale post-its. 
Laat uw mening niet verloren 
gaan. Laat van u horen!

   

Niet meer bij elkaar, maar online in gesprek
WIJDEMEREN
Attentie: Energiecoö-
peratie Wijdemeren, be-
wonersorganisatie voor 
energievraagstukken laat 
weten dat i.v.m. de corona-
maatregelen verschillen-
de bijeenkomsten worden 
verplaatst en/of online uit-
gevoerd.

De bewonersavond Bomen-
buurt van 17 november in de 
bibliotheek wordt vervangen 
door een online bijeenkomst 

op donderdagavond 2 decem-
ber van 20-21.30 uur. Fijn als 
u voor die tijd de enquête in-
vult, zodat we met elkaar zicht 
krijgen op de isolatie- en ener-
gievraagstukken van de bo-
menbuurt. U vindt de enquête 
op https://loosdrecht.ecwijde-
meren.nl/

De informatieavond collectie-
ve inkoopacties van 24 no-
vember in het gemeentehuis 
wordt vervangen door een on-
line informatiebijeenkomst op 

woensdagavond 24 november 
20-21.30 uur. Hebt u plannen 
voor muur of vloerisolatie, iso-
latieglas of zonnepanelen? 
Doe dan mee met de collec-
tieve inkoopactie. De samen-
werkende energiecoöperaties 
in het Gooi hebben een selec-
tie gemaakt van betrouwbare 
bedrijven met kwaliteit tegen 
een redelijke prijs. Tijdens de 
online-sessie zullen ook enke-
le bedrijven aanwezig zijn en 
informatie geven. Daarnaast 
informeren we graag over 
subsidies en energiebespaar-
leningen. Meldt u aan voor de 
bijeenkomsten via www.ecwij-
demeren.nl/aanmelden en u 
ontvangt de zoomlink.

Warmtescan
Uiteraard blijven de vrijwillige 
energiecoaches graag per-
soonlijk bij u thuis komen voor 
het doen van een warmtescan 
om de energielekken in uw 
huis zichtbaar te maken (€ 
25 kosten camera + lidmaat-
schap) of een energiecoach-
gesprek om de energiestaat 
van de woning en de moge-
lijkheden voor verduurzaming 
met u te verkennen (gratis + 
lidmaatschap). Wilt u onze 
organisatie versterken met 
hand- en spandiensten dan 
bent u ook van harte welkom!

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NLLINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

DE NACHT BEPAALT UW DAG

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

WINKELWINKEL   
RADING 46 A  
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68 
  
SLAAP EXPERIENCE LOODSSLAAP EXPERIENCE LOODS
(OPEN OP AFSPRAAK) 
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

Roomboter 
amandelstaaf 
+ speculaasstaaf

Zak chocolade 
kruidnoten

Pakjestaart

450 gram, gemengd

Geldig van donderdag 18 t/m zondag 28 november

WWW.BAKKERJEROEN.NL

eroen

met chipolatavulling
Zak chocolade 
kruidnoten
450 gram, gemengd

NU 2E

HALVE
PRIJS

met chipolatavulling

NU VOOR 
€12,95

NU VOOR 
€ 4,95

SinterklaasSinterklaasSinterklaas

Meenthof 10 - Kortenhoef  |  De Meent - Hilversum  |  Hilvertsweg 84 - Hilversum  | Markt Ankeveen | Markt Vreeland

Nieuwe wasm. vanaf €. 210,- 2 jaar fabr. garanti e
Ook voor alle andere witgoed app. en inbouw.

Tweede Loswal 12A Hilversum • Tel 035-6281965

Weekblad Wĳ demeren 
zoekt een bezorger om 
op woensdag in 
Ankeveen ons weekblad 
te bezorgen.
Ben je 13 jaar of ouder 
en geïnteresseerd?

gezocht!! !
bezorger

Neem dan contact op:
06-136 678 48
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Advertorial

Oproep aan raadsleden D66 en CDA: 
Kom verkiezingsbeloften na, stem tegen bouw Ankeveensepad 
Steunen D66 en CDA bur-
gers, en beschermen zij het 
erfgoed, of kiezen zij voor de 
belangen van een vastgoed-
speculant?

Cruciale stemming op han-
den, essentieel voor ver-
trouwen in de politiek.
Bouwen langs het Ankeveen-
sepad in Nederhorst den Berg. 
Dat is wat een vastgoedspe-
culant al heel lang wil. Met als 
doel – uiteraard – het maken 
van zoveel mogelijk winst. De 
leden van de gemeenteraad 
staan bij de volgende verga-
dering voor een belangrijke 
keuze: steunen zij de inwoners 
van de gemeente die mas-
saal tegen bebouwing langs 
dit landelijk gelegen pad zijn, 
of kiezen zij ervoor een vast-
goedspeculant te helpen aan 
een forse winst door de bouw 
van 6 dure woningen in de na-
tuur toe te staan? CDA en met 
name D66 blijken de sleutel in 
handen te hebben.

Vraagtekens bij de procedu-
re
Bij de behandeling van de 
plannen tijdens verschillen-
de commissievergaderingen 
kreeg de verantwoordelijke 
wethouder De Kloet (Dorpsbe-
langen) al vele malen forse kri-
tiek. Zo stelde hij ten onrechte 
dat de provincie zou hebben 
ingestemd met de bebouwing. 
Bovendien beloofde hij erop 
toe te zien dat omwonenden 
en belanghebbenden bij het 
maken van de plannen zouden 
worden betrokken. Een aantal 
belanghebbenden is echter in 
het geheel niet geïnformeerd, 
en evenmin betrokken. De 
wethouder stelde een rapport 
van een aantal deskundigen 
niet te hebben gelezen, terwijl 
hij dit toch tijdig via de griffier 
had ontvangen. Verschillen-
de WOB-verzoeken over de 
gang van zaken rondom de 
bouwplannen werden door de 
gemeente maandenlang niet 
in behandeling genomen, en 
op klachten erover werd niet 
gereageerd. Het ligt voor de 
hand dat de gang van zaken 
op z’n juridische merites zal 
worden beoordeeld, en moge-
lijk nog gevolgen gaat krijgen 
voor de gemeente.

Deskundigen adviseren van 
bebouwing langs het Anke-
veensepad af te zien: 2 cita-
ten
‘Het Ankeveensepad neemt 
een bijzondere plek in binnen 
Nederhorst den Berg. Uniek 
is dat men hier vanaf het cen-
trale dorpsplein zo het groene 
landschap met vergezichten 
in stapt. Vanuit deze bijzonde-
re ligging gezien, is bouwen 
op deze kwetsbare locatie bij 
voorbaat al een slecht idee.’

‘De voorgenomen bouwwer-
ken achter het Spiegelhuys 
blokkeren het zicht op het rijzi-
ge neogotische kerkgebouw 
(provinciaal monument samen 
met de pastorie en de tuin tot 
aan het Ankeveensepad) en 
verdringen het nog volop 
aanwezige groen. Kortom, de 
bouwplannen op het krappe 
perceel doen afbreuk aan het 
laatste nog bestaande groene 
venster aan de Dammerweg.’

Twee citaten uit meerdere rap-
porten van onafhankelijke des-
kundigen. Niet bouwen langs 
het Ankeveensepad, zeggen 
zij klip en klaar. Vanwege de 
natuur, vanwege de monu-
mentale bescherming van het 
volledige perceel (kerk, pas-
torie, tuin) en het aangezicht 
ervan, vanwege het unieke 
karakter van de dorpskern en 
vanwege het maatschappelij-
ke belang van het Ankeveen-
sepad, dat door vele inwoners 
als wandelpad wordt gebruikt. 
Bebouwing brengt onher-
stelbare schade toe. Schade 
waarvoor geen politieke partij 
haar verantwoordelijkheid zou 
moeten willen nemen.

PvdA/GroenLinks, VVD en 
De Lokale Partij: stem bur-
gers gehoord
Een aantal politieke partijen, 
namelijk PvdA/GroenLinks, De 
Lokale Partij en de VVD, lieten 
zich zeer kritisch uit over de 
plannen en de gang van za-
ken. Tijdens de vergaderingen 
van de Commissie Ruimte en 
Economie, waar de plannen 
verschillende malen werden 
behandeld, hebben zij al laten 
weten de stem van de burgers 
serieus te nemen. Tevens na-
men zij de adviezen van de 

deskundigen die zich over de 
plannen hebben uitgelaten, 
ter harte. Zij gaven al aan te-
gen de bouwplannen te zullen 
stemmen.

De rol van Dorpsbelangen
Opmerkelijk is de rol en hou-
ding van Dorpsbelangen. Deze 
partij predikte voor de ver-
kiezingen nog voor inspraak 
van burgers, en beloofde die 
inspraak ook serieus te ne-
men. Maar na de verkiezingen 
bagatelliseerde de partij bij 
monde van gemeenteraads-
lid Ria Hennis meermalen de 
betrokkenheid van burgers die 
middels bijna 3.000 handteke-
ningen en een representatieve 
enquête (uitgevoerd door een 
bureau dat frequent door de 
gemeente wordt ingeschakeld) 
lieten weten tegen bebouwing 
te zijn. Ondanks die duidelijke 
boodschap, koos Dorpsbelan-
gen ervoor de vastgoedspecu-
lant volop steun te bieden. De 
woningen moeten en zullen er 
blijkbaar komen, als het aan 
Dorpsbelangen ligt. Dat de 
vastgoedpartij en daarbij be-
trokkenen zich schuldig maak-
ten aan illegale bomenkap, 
langdurige illegale verhuur en 
verwaarlozing van de omge-
ving, maakt voor Dorpsbelan-
gen blijkbaar niets uit.

Gedraai van D66
Voor de verkiezingen voerde 
de fractie van D66 nog harts-
tochtelijk campagne tegen be-
bouwing langs het Ankeveen-
sepad. En voor het zomerreces 
leek D66 dan ook definitief te-
gen de bouwplannen te stem-
men. Tijdens dat reces maakte 
de fractievoorzitter van D66, 
Nanne Roosenschoon, echter 
een opmerkelijke draai. Naar 
eigen zeggen had hij inten-
sief overleg gevoerd met de 
vastgoedspeculant, en nadat 
deze enkele (minimale) aan-
passingen beloofde door te 
voeren, bleken de eerder door 
Roosenschoon geuite bezwa-
ren als sneeuw voor de zon 
verdwenen. En van de eerder 
door D66 geuite principiële 
bezwaren lijkt ook niets meer 
over te zijn. Het is dan ook de 
vraag hoe stevig het door D66 
beoogde ‘nieuwe leiderschap’ 
bij de afdeling Wijdemeren is 

verankerd. Want waarom de 
partij nu ineens de vastgoed-
speculant lijkt te willen steu-
nen, is volkomen onduidelijk. 
De burgers van Nederhorst 
den Berg zullen hopen op in-
keer van de fractie van D66. 
Bij het stemmen over de plan-
nen tijdens de volgende raads-
vergadering zal blijken of D66 
de belangen van burgers echt 
zwaar laat wegen, of dat de 
partij er net als Dorpsbelangen 
voor kiest de wensen van de 
inwoners te negeren en het 
maken van de door de eige-
naar van de grond beoogde 
beleggingswinst te faciliteren.

CDA en het erfgoed
Het verkiezingsprogramma 
van het CDA is duidelijk: ‘Bij de 
bescherming van het culturele 
erfgoed is er bijzondere aan-
dacht voor kerkgebouwen. De 
gemeente waakt over het be-
houd van de vele monumen-
ten in onze dorpen.’ Helder 
dus. De kerk in het centrum 
van Nederhorst den Berg en 
de directe omgeving behoort 
tot het culturele erfgoed, en 
zou dus door het CDA moeten 
worden beschermd. Desalniet-
temin lijkt ook het CDA voor-
nemens te zijn de vastgoed-
speculant te willen helpen aan 
een flinke winst. Als het CDA 
het voornemen ook uitvoert en 
vóór de plannen stemt hebben 
de burgers van Nederhorst 
den Berg dankzij het CDA dan 
het nakijken. Evenals het kerk-
bestuur, dat toch niet graag zal 
zien dat het aanzicht van de 
monumentale kerk zal worden 

aangetast.

Oproep: volg het advies van 
de deskundigen, en luister 
naar de burgers
De leden van de fracties van 
D66 en het CDA kunnen nú 
laten zien dat zij de belangen 
van burgers serieus nemen, 
en dat zij het advies van on-
afhankelijke deskundigen ter 
harte nemen. Het zou van poli-
tieke moed getuigen als zij het 
voorbeeld van De Lokale Par-
tij, VVD en PvdA/Groenlinks 
volgen en tegen de bouwplan-
nen stemmen. Dat zal recht 
doen aan de taak van de ge-
meenteraadsleden: zorgdra-
gen voor een evenwichtige 
belangenafweging. Bovendien 
zal het niet slecht zijn voor het 
zo noodzakelijke vertrouwen 
van burgers in de politiek.

Stichting Natuurbehoud Anke-
veensepad 
Vrienden van het Ankeveen-
sepad
Omwonenden
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Alleen maar tegen
Ingezonden brief

Ik heb naar de raadsvergade-
ring geluisterd. Na vijf minuten 
haakte ik al bijna af. Bah, wat 
een negatief verhaal van Gert 
Zagt van De Lokale Partij over 
de gemeentebegroting 2022. 
Er kwam een stortvloed van 
geklaag over de gemeente. 
Eén lang verhaal over geld. 
Nadat hij ook nog over zijn 
spreektijd was, bemerkte ik 
dat ik geen één positief woord 
heb gehoord. Maar belangrij-
ker ook geen enkele oplossing 
of voorstel. Nee, daar had hij te 
weinig tijd voor. Wat een mak-
kelijke smoes! Daarna kwamen 
de andere partijen aan bod. Zij 

vertelden wel wat ze belang-
rijk vinden voor de inwoners 
van Wijdemeren. Zo werden 
verschillende onderwerpen 
benoemd. Woningtekort, duur-
zaamheid, cultuur, ouderen, 
het openbaar groen en natuur-
lijk de voorgestelde extreme 
verhoging van de toeristenbe-
lasting. De andere vijf partijen 
wilden in ieder geval die enor-
me verhoging van toeristenbe-
lasting tegenhouden. Ja, dat 
er dan iets niet gaat gebeuren 
het komend jaar, snap ik. Dat is 
creatief nadenken over zaken 
die je belangrijk vindt en die je 
graag wilt verwezenlijken. Daar 

ben je voor gekozen door de 
inwoners. Nu zijn er in maart 
2022 weer verkiezingen, wat 
ik zeker weet is dat ik niet op 
de Lokale Partij ga stemmen. 
Deze partij komt niet verder 
dan alleen maar te benoemen 
wat er niet goed gaat. Ze heb-
ben geen enkele oplossing 
voor de problemen van de ge-
meente. Uiteindelijk stemden 
ze dus ook tegen de verlaging 
van de toeristenbelasting, die 
de andere vijf partijen voorstel-
den…..

Bart van Enk

   

Begroting Wijdemeren 2022, houdt u ook uw 
hart vast?
Ingezonden brief

Afgelopen donderdag vonden 
bij de gemeente Wijdemeren 
de algemene beschouwin-
gen plaats m.b.t. de begroting 
2022. Een lange zit van 4 uur 
verdeeld in twee sessies. Het 
bestuur van onze gemeente 
rammelt blijkbaar aan alle kan-
ten. Externe rapporten hebben 
dit al diverse malen aange-
geven. De directie van onze 
gemeente verliest de controle 
over het ambtelijk apparaat. De 
gemeenteraad is erg verdeeld 
en kan nauwelijks tot concrete 
besluiten komen. De fracties 
volgen haast blindelings de 
voorstellen van de wethouders 
van hun eigen partij.

Ik ben zelf niet deskundige ge-
noeg om de begroting op haar 
inhoudelijkheid te beoordelen. 
Echter, ik moet constateren dat 

velen met mij die zitting hebben 
in de gemeenteraad dit ook niet 
kunnen. Gert Zagt van De Lo-
kale Partij heeft hiertoe een 
goede poging gedaan met het 
DLP Algemene Beschouwin-
gen document, zoals tijdens de 
vergadering werd ingebracht. 
Een document met vele waar-
schuwingen en schokkende 
feiten over tekortkomingen in 
de begroting. Citaten van eer-
der gedane beloftes en voorge-
nomen maatregelen vanuit het 
bestuur die nooit nagekomen 
zijn en kunnen leiden tot ernsti-
ge tekorten in de gemeentelijk 
financiën. Tekorten die uitein-
delijk weer door de lokale be-
volking en bedrijven dienen te 
worden aangevuld.

Wat wellicht nog schokkender 
is, is dat de overige gemeen-

teraadsleden er blijkbaar geen 
belangstelling voor tonen en de 
voorstellen voor aanpassingen 
van de begroting, zoals door 
Gert Zagt werden aanbevolen 
netjes naast zich neerleggen 
en als makke schapen de voor-
stellen van het college goed-
keuren.

Ik hoop dat de provincie nog 
eens goed naar de begroting 
2022 van onze gemeente kijkt 
en zij wel in staat zal zijn om 
onze lokale burgers en bedrij-
ven beter te beschermen tegen 
toekomstige tegenvallers. Kijk 
gerust op de gemeentelijke 
website, waar je zelf zowel de 
vergadering kan terug zien als 
ook de bijbehorende stukken 
kan vinden.

Ton Koster
   

Vallende bladeren
Door: Sijmen Brandsma
(Land- en Boschzigt)

Herfst. Volop vallende bladjes. 
We vegen ons straatje schoon 
en vullen kruiwagen na kruiwa-
gen. Die legen we tussen bes-
sen en bramen. Dat zijn bos-
randplanten en houden ervan 
om tussen het blad te staan. Het 
houdt vocht vast, beschermt de 
oppervlakkig groeiende wor-
tels en remt onkruid. Met het 
leger worden van de bomen, 
vult zich het bureau. Ook met 

blaadjes, ook vaak geel maar 
dan van papier. Blaadjes ge-
vuld met krabbels, afspraak 
blaadjes. Zoals de Skal en De-
metercontrole, collegiale toet-
sing, q-koorts-enting schapen, 
jaarverslag keurmerk zorgland-
bouw, regiobijeenkomst boe-
ren, winterbanden, doornemen 
verzekeringspakket, enz. En 
leuke blaadjes zoals bestellen 
nieuwe rolschoffels, uitzoeken 
vlierstruiken voor eigen sap, 
bokashi uit klaver, evaluatie-
gesprekken, tevredenheids-

meting deelnemers, nieuw eti-
ket sprankelwijn, kerstviering, 
Stichting Grondbeheer en oh 
ja, ook nog teeltplan en zaden 
bestellen. Hoe leger de bomen, 
hoe voller het bureau. Als het 
maar op een briefje staat, dan 
harken we het regelmatig weer 
schoon.

Wij zorgen voor dit kleine stuk-
je bodem, met heel veel hand-
matig werk en waar blad, wor-
tel, bloem en vruchtgewassen 
elkaar afwisselen.

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Schoencadeau!

Taaitaai
4 stuks € 2,00

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

Autobedrijf Jansen & Jansen

● APK
● Onderhoud
● Reparatie

Middenweg 82 - Nederhorst den Berg
Telefoon: 0294 - 253556
info@autobedrijfjansenenjansen.nl
www.autobedrijfjansenenjansen.nl

Woensdag  juli 10 Weekblad Wijdemeren

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

Prijzen Spektakelloterij afhalen   

Lotnummer

003352

000595

001238

001222

000796

000660

001255

000105

000203

002254

000026

001693

000777

000371

000874

001016

001453

000875

000876

001233

000951

002126

001206

001416

002127

001082

002338

001173

000793

000138

001690
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Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

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

rij van het Zomerspektakel, ook waren er nog 30 andere fraaie prijzen, beschikbaar gesteld door 

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

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

De inschrijving voor de 13e 
editie van Burendag is vorige 
week geopend. Alle buurten 
van Nederland kunnen hun 
Burendagactiviteit aanmel-
den en een fi nanciële bij-
drage aanvragen via www.
burendag.nl. De dag wordt 
ieder jaar georganiseerd 
door Douwe Egberts en het 
Oranje Fonds om buren 
dichter bij elkaar te brengen. 
Deze editie gaan de organi-
satoren zich extra inspannen 
om buren bij elkaar te krijgen 
in buurten waar dat niet van-
zelfsprekend is. Burendag 
valt dit jaar op 22 september. 
In 2017 deden zo’n 1 miljoen 
mensen mee aan duizenden 
activiteiten in heel het land. 

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

D r e n t h
V E R H U I Z I N G E N

� 0294 - 25 12 00
� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

Elke 1e woensdag v.d. maand 
van 14-17 uur: Repaircafé Wij-
demeren. In de Brasserie van 
Veenstaete te K’hoef. Weg-
gooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl of 
bel: Marjolijn Bezemer: 06- 
48545227.

U kunt bij ons terecht voor alle merken
● Airco service
● Banden service
● Banden opslag

Wij staan voor u klaar!

Dynasty Catering vanaf 10 personen
Heeft u binnenkort een feest en wilt u dat gaan vieren?
En wilt u voorzien zijn van een catering/diner voor uw
gasten bij u thuis, het clubhuis of voor bij een bedrijf ?
Neem dan contact op met onze catering service. Zodat
wij al uw zorgen over kunnen nemen. (min. 10 pers.)

Maandag gesloten
Dinsdag tot zondag 
van 16:00 tot 21:00

Meenthof 8
1241CP, Kortenhoef
035-6561156

AZIATISCH RESTAURANT 
DYNASTY KORTENHOEF

MENU B (+/2 personen)

Mini loempia
Babi pangang
Garnalen met nootjes
Ossenhaas tipan
2 stokjes sate

voor 25,- Euro*

met grote rijst 1,00 extra
met grote nasi 2,75 extra
met grote bami 2,75 extra

MENU A (+/2 personen)

Mini loempia
Babi pangang
Tjap tjoy
Foe yong hai
2 stokjes sate

voor 20,- Euro*

met grote rijst 1,00 extra
met grote nasi 2,75 extra
met grote bami 2,75 extra

*Aanbieding geldig tot 1 december

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
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Bedankt voor 
uw geduld!

Hoewel we in de komende periode nog enkele werkzaamheden uitvoeren, zijn 

we ontzettend blij met het resultaat. We hopen dat u hier hetzelfde over denkt.

We weten dat de werkzaamheden voor de nodige overlast hebben gezorgd. Daarom willen 

we u via deze weg bedanken voor uw geduld en medewerking in de afgelopen periode. In de 

komende maand gaan we de gehele dijk nog versieren met verlichte kerstbomen. Zo geven 

we de vernieuwde dijk een extra feestelijk tintje mee in de decembermaand. 

We wensen u vele veilige kilometers op de dijk!

Met vriendelijke groet,

Joost Boermans

Wethouder verkeer & vervoer

Hoera! De Kortenhoefsedijk 
is weer open! 

www.wijdemeren.nl

WIJDEMEREN
Eens de twee weken zullen de bladen 
worden opgesierd met een Historische 
Foto van de Week. Verzorgd door de drie 
historische kringen van Wijdemeren. 
Deze aflevering is afkomstig van de His-
torische Kring Kortenhoef, ’s-Graveland 
en Ankeveen ‘In de Gloriosa’.

In 1850 kreeg Nederland een nieuwe 
Postwet. Deze wet was historisch omdat 
ze bepaalde dat voortaan elke gemeente 
een eigen Postkantoor moest hebben en 
ook werden voor het eerst postzegels ge-
introduceerd! Het eerste postkantoor van 
‘s-Graveland lag in de Kerkbuurt en het 
pand is er nog steeds. Velen van ons ken-
nen het nog als ijzerwarenhandel ‘Davos’ 
van de heer Schouten en de laatste tijd als 
kinderspeelgoedwinkel. De foto dateert 
waarschijnlijk nog uit de 19e eeuw want in 

1906 kreeg ‘s-Graveland een nieuw post-
kantoor op de hoek van de Leeuwenlaan. 
Op de foto zien we maar liefst 3 geüni-
formeerde postbeambten compleet met 
dienstfiets, pet en snor. Omdat telefoon 
nog niet bestond communiceerden men-
sen in het hele land met elkaar per brief 
en vaak per ansichtkaart (goedkoper) en 
waren er op weekdagen twee postbestel-
lingen ‘s-ochtends en ‘s middags. Veel an-
sichtkaarten hadden ook op de voorzijde 
schrijfruimte zodat de kaart optimaal be-
nut kon worden. Nadeel was dat iedereen 
kon meelezen. Onze postbode had b.v. de 
gewoonte mijn opa te vertellen wat op de 
ansichtkaart stond voordat hij ‘m uitreikte. 
Laten we hopen dat het oude postkantoor 
dat op dit moment leeg staat niet gesloopt 
gaat worden want er zijn in de ‘s-Grave-
landse Kerkbuurt al veel historische pan-
den verloren gegaan..

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK
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Rondje Wijdemeren
Bart IJkhout schakelt tussen vuur en ijs
Door: Ben Groenendijk

NEDERHORST DEN BERG
Op de Blijklaan in Nederhorst 
verkeren warm en koud in el-
kaars nabijheid. Terwijl ik mijn 
fiets parkeer voor het gebouw 
van de Brandweer zie ik hoe 
aan de overkant de onder-
bouw van de IJsbaan wordt 
gelegd, de unieke, volledig 
overdekte ijsbaan van maar 
liefst 1000 m2, die elk jaar 
opnieuw wordt opgebouwd. 
Eerst is de tentbouwer ander-
halve dag actief en dan gaan 
de vrijwilligers drie weken aan 
de slag. Als alles, op de ijsvloer 
na, klaar is, mag eerst Sinter-
klaas zijn aankomst vieren in 
de tent. Daarna komt het ijs 
en mag er geschaatst worden. 
Ik ga op bezoek bij de man 
die de koude en warme acti-
viteiten in zich verenigt, Bart 
IJkhout. Hij geeft leiding aan 
de post Nederhorst den Berg 
van de Brandweer Gooi- en 
Vechtstreek en is ook voorzit-
ter van de IJsclub Nederhorst 
de Berg. Het splinternieuwe 
IJsclubgebouw ligt achter het 
Brandweergebouw, dus Bart is 
ook nog buurman van zichzelf.

Overdekte ijsbaan
Bart IJkhout: “Alles aan de 
binnenkant van het IJsclub-
gebouw is gebouwd en aan-
gelegd door vrijwilligers. Ne-
derhorst is een dorp waar de 
betrokkenheid heel groot is. 
Er zijn veel vrijwilligers, jong 
en oud, en veel bedrijven die 
sponsoren Het aantal activi-
teiten is enorm. De overdekte 
ijsbaan is een van de grote 
projecten. Hij is er gekomen, 
omdat de winters zachter zijn 
geworden. Op deze ijsbaan 
worden heel veel activiteiten 
georganiseerd, zoals winter-
spelen voor kinderen, activi-
teiten voor gehandicapten, 
clinics, kunstschaatsen en nog 
veel meer. En er is uiteraard 
koek en zopie. Omdat het de 
enige, grote, overdekte baan 
in de regio is, komen scholen 
uit de dorpen van Wijdemeren, 
maar ook uit Hilversum hier 
schaatsen.”

De IJsclub van Nederhorst 
wordt bestuurd door een ne-
genkoppig bestuur, waarbij 
elke bestuurder zijn eigen taak 
heeft, zoals sponsoring, eve-

nementen, gebouwbeheer of 
koek en zopie. De tent wordt 
gesponsord door bedrijven en 
rest van de kosten wordt ge-
dekt uit kaartverkoop en koek 
en zopie.

“En je moet natuurlijk elk jaar 
een bedrag overhouden voor 
afschrijving. Want zo’n ijsma-
chine, bijvoorbeeld, moet wor-
den onderhouden en op zeker 
moment worden vervangen. 
En dan hebben we het over 
flinke bedragen. Overigens, 
als die ijsmachine draait komt 
er warmte vrij. Die warmte 
vangen we op en daarmee 
verwarmen we de koek-en-zo-
pie-ruimte. Dit heeft ons de in-
novatieprijs van de KNSB op-
geleverd. Niet slecht toch, voor 
zo’n dorp? Het clubgebouw 
draait op warmtepompen. We 
zijn dus van het gas af. De 
zonnepanelen staan nog even 
in de wacht, maar als die er 
zijn draaien we energieneu-
traal.” Bart moet lachen als ik 
veronderstel dat de exploitatie 
van de overdekte ijsbaan erbij 
gebaat is dat de natuurijsbaan 
verderop bij gebrek aan vorst 
een plas blijft. “Daar zit wat in, 
maar we kunnen de tent aan 
één kant open maken en de 
ijsmachine uitzetten. Je kunt 
dan vanuit de tent naar de 400 
meter-baan schaatsen. Dat 
staat met elkaar in verbinding.”

Goed team
Bart IJkhout is dertig jaar bij 
de brandweer. Naast zijn baan 
als coördinator van de post 
Nederhorst is hij er ook vrij-

williger. “Ik ben voor de avon-
den en de weekenden, net als 
alle anderen, oproepbaar. We 
hebben in Nederhorst dertig 
brandweervrijwilligers. Wat 
je als leidinggevende van de 
brandweer vooral moet doen? 
Zorgen dat je een goed team 
hebt, geen groepjes, geen ver-
schil maken tussen de ervaren 
krachten en de nieuwkomers, 
tussen de oudere en de jonge 
medewerkers. Het is belang-
rijk dat je één bent. We zijn er 
ook best trots op dat we nog 
veel vrijwilligers hebben. Dat is 
elders wel anders.” De brand-
weerpost Nederhorst vervult 
de duiktaken voor de hele re-
gio Gooi- en Vechtstreek. “De 
gemeentegrenzen gelden voor 
dit soort dingen niet meer. 
Zelfs de indeling in regio’s gaat 
waarschijnlijk verdwijnen. De 
norm wordt: de dichtstbijzijnde 
duikploeg wordt ingeschakeld. 
Ik ben ook trots op ons reani-
matie-team. Daar boeken we 
goede resultaten mee. Min of 
meer nieuw is dat andere pos-
ten dit nu ook gaan doen. Het 
is in vele gevallen een goed 
alternatief voor de ambulance, 
die meestal meer opkomsttijd 
nodig heeft. De norm voor de 
ambulance is: binnen 15 mi-
nuten ter plekke zijn. De norm 
voor de brandweer: binnen 8 
minuten. Deze extra functie is 
mooi voor het team. Je bent er 
per slot van rekening voor om 
mensen te redden.”

En om te vermaken, voeg ik 
eraan toe. Maar dat dus bij de 
buren.

Should I stay or should I go?
Overwinteren in het warme 
zuiden of in het koude kikker-
landje? Vogels staan elk jaar 
voor de keuze: should I stay 
or should I go? De grote vogel-
trek is vooral afhankelijk van of 
er nog iets te eten is. Veel vo-
gels trekken dan ook massaal 
naar het zuiden, omdat er hier 
niks meer te halen valt voor 
ze. Maar er zijn ook vogels die 
blijven en zelfs vogels uit het 
hoge noorden die juist bij ons 
komen overwinteren.

Maar of ze blijven of vertrek-
ken, er moet flink gegeten wor-
den. Het grootbrengen van de 
jongen heeft veel gevraagd van 
hun conditie. De blijvertjes zo-
als roodborstjes, winterkonink-
jes en koolmeesjes, bouwen 
in de oogsttijd een vetreserve 
op om de karige wintermaan-
den door te komen. Bessen, 
zaden en noten vormen hier-
voor een prima basis. Zolang 
de voorraad strekt natuurlijk. 
De vertrekkers – meest insec-
teneters, want insecten zijn er 
’s winters nauwelijks – tanken 
energie voor een lange reis. Zij 
zoeken hun heil in het zuiden. 
Grote karekieten bijvoorbeeld 
maken elk jaar een trektocht 
van wel 1.200 kilometer naar 
West-Afrika. Ze overwinteren 
daar en keren meestal eind 
april weer in ons land terug. 
Zo zijn er talloze trekvogels 
die hun koude, voedselarme 
omgeving elk najaar verruilen 
voor een warmer en voedsel-
rijker gebied zoals lepelaars, 
purperreigers, rietzangers en 
blauwborsten.

Nederland is op zijn beurt 
weer gastland voor miljoenen 
wintergasten die in het hoge 
noorden broeden. Ganzen en 
eenden bijvoorbeeld. Ze ko-
men in grote aantallen samen 
op de weidse wateren van 
de Vechtplassen. In groepjes 
drommen ze samen, eten hun 

buikje rond en wachten tot ze 
in het vroege voorjaar weer te-
rug kunnen naar hun broedge-
bied. Een bijzondere overwin-
teraar in de Vechtplassen is 
het nonnetje, een sierlijk eend-
je dat ’s winters graag in de 
Tienhovense Plassen vertoeft. 
Maar ook de grote zaagbek is 
een bijzondere wintergast. Met 
zijn smalle spitse snavel met 
gezaagde randen, vangt hij 
gemakkelijk een visje of een 
kikker. Je kan hem ’s winters 
tegenkomen op de Korten-
hoefse Plassen. En dan zijn 
er nog de twijfelaars. Soorten 
die soms wel, soms niet ver-
trekken. De ooievaar bijvoor-
beeld. Vroeger een trekvogel 
bij uitstek, maar vanwege de 
zachte winters vliegen ze nu 
zomaar over de kerstmarkt. 
Zeker een derde van de po-
pulatie blijft tegenwoordig hier, 
zolang het niet vriest en er uit 
de bodem of sloot nog genoeg 
voedsel te halen valt. Zo zijn 
er meer soorten die ’s winters 
regelmatig blijven hangen zo-
als rietgorzen en roerdompen. 
Steeds vaker komen onze 
boswachters deze vogels in 
de winter nog tegen. Naast 
voedselaanbod en gebrek aan 
vorst kan ook bewaking van 
het territorium hierin een rol 
spelen.

De piek van de vogeltrek valt 
in oktober. Vinken, spreeuwen, 
kolganzen, kievieten, kok-
meeuwen, boerenzwaluwen, 
aalscholvers, zanglijsters en 
nog veel meer. Met miljoenen 
gaan ze op de vleugels. We 
gunnen onze gasten in de win-
termaanden vooral rust, zodat 
ze hun energie kunnen sparen 
voor de grote tocht in het voor-
jaar. Dan zwaaien we ze weer 
uit en ontvangen daarentegen 
onze broedvogels weer met 
open armen.

FOTO: Nonnetje, overwinteraar

Natuurmomenten
van de boswachter

Tamara Overbeek
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100-jarige Emilie Eijsenring- Kalff
‘Het zijn allemaal gaven’

Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Vorige week donderdag 
vierde mevrouw Emi-
lie Eijsenring- Kalff haar 
100e verjaardag op Klein 
Schaepenburgh, de ver-
pleegafdeling van Inovum, 
gevestigd in Veenstaete te 
Kortenhoef. Uiteraard nam 
burgemeester Crys Larson 
de gelegenheid te baat om 
haar van harte feliciteren. 
Te midden van de medebe-
woners in een met vlagge-
tjes versierde huiskamer 
waarbij een dame uitriep: 
“Oh, wat leuk, u ook al met 
een slinger.”

Het geboortebewijs toont aan 
dat Emilie Kalff op 11 novem-
ber 1921 te 3½ uur is geboren 
in ’s-Gravenhage, tijdens de 
verloftijd van haar ouders. Als 
jong meisje woonde zij met 

haar ouders heel prettig in 
Bandung, Nederlands-Indië. 
Nog voor de oorlog is haar va-
der overleden. Mevrouw heeft 
de oorlog als ‘buitenkamper’ 
doorgebracht samen met 
haar moeder, haar zus en een 
paar dierbare vrienden. Haar 
aanstaande echtgenoot zat 
tijdens de oorlog in een jap-
penkamp als dwangarbeider 
bij de spoorlijn Pakan Baru in 
Sumatra. Ze hebben elkaar 
ontmoet op de kweekschool in 
Bandung. Na de oorlog zijn zij 
getrouwd en na de politionele 
acties zijn zij vertrokken naar 
Nederland. Het leven van me-
vrouw Eijsenring-Kalff staat in 
het teken van verplaatsingen: 
Indië, Nederland, Suriname, 
Nederland, Suriname, Neder-
land, Suriname, Nederland, 
Jamaica, Nederland, Indo-
nesië en tenslotte Nederland 
volgden daarna. Een aantal 
jaren na het overlijden van 

haar man heeft mevrouw 
nog de stap gemaakt om van 
Eindhoven naar Kortenhoef 
te gaan verhuizen. Zij was 
toen 91 jaar. En haar laatste 
verhuizing was van het zelf-
standig wonen in Veenstae-
te (beneden) naar ‘boven’ in 
Schaepenburgh.

Het gezin
Het echtpaar kreeg drie doch-
ters, 4 kleinkinderen en 3 
achterkleinkinderen, waar ze 
nog steeds erg van geniet. De 
kracht van mevrouw Eijsen-
ring is volgens haar dochters, 
dat zij zich goed kan ‘inpas-
sen’ in alle nieuwe situaties. 
Mevrouw is vernoemd naar 
haar vader Emile Kalff en haar 
derde achterkleinkind heet: 
Emilie Eijsenring, een naam 
die dus al heel lang in de fami-
lie is doorgegeven, van 1869 
tot 2020.

Mevrouw Eijsenring kreeg 
niet alleen bloemen van de 
burgemeester, ook de In-
ovum-manager en de wel-
zijnsmedewerker vereerden 
haar eeuwfeest met cadeaus.

Tot slot de 100- jarige: “Het 
zijn allemaal gaven, we zijn 
een gezonde familie. Daar-
voor ben ik heel dankbaar. Je 

moet het leven nemen zoals 
het gegeven is, van alles kan 
je iets maken, tevreden zijn 
met wat je hebt.”

FOTO: De 100-jarige te midden 
van haar dochters Sabine, 
Carola en Myrna en de burge-
meester (v.l.n.r.)

   

Houtverkoop voor verenigingen weer gestart
WIJDEMEREN
Rotary Wijdemeren ver-
koopt ook dit jaar weer 
openhaardhout waarmee 
ze minimaal drie vereni-
gingen/clubs binnen de 
gemeente Wijdemeren 
kunnen ondersteunen met 
een financiële bijdrage. Uit 
de opbrengst van het hout 
ontvangen namelijk zeker 
drie clubs of verenigingen 
uit onze gemeente een bij-
drage van € 250 voor een 

maatschappelijke of spor-
tieve activiteit die zonder 
dit geldelijke steuntje in de 
rug niet mogelijk zou zijn.

De afgelopen jaren hebben 
al meer dan 20 verenigingen 
een bijdrage uit het houtfonds 
ontvangen. Zo ontvingen de 
volgende clubs in 2020 de bij-
drage: IJsclub Nederhorst, ten 
behoeve van de nieuwbouw 
van het clubgebouw; De werk-
groep Muzikidz-Wijdemeren 

die muziekeducatie voor leer-
lingen van basisscholen orga-
niseert; De Daniel Stalpaert 
Stichting voor het organiseren 
van een Kerstafette om musici 
uit onze gemeente een podi-
um te geven. Wij roepen clubs 
en verenigingen op om van dit 
buitenkansje gebruik te ma-
ken. Hoe?

Stuur een e-mail naar hout@
rotarywijdemeren.nl waarin 
u aangeeft waarom uw club/

vereniging in aanmerking wil 
komen voor deze bijdrage en 
voor welke activiteit. Rotary 
Wijdemeren kiest uit de inzen-
ders 3 clubs met het meest 
aansprekende plan.

Doe ook mee
En koop een paar zakken 
hout. Steun het goede doel. 
Dat geeft warmte in uw huis 
en in uw hart. U steunt dit lo-
kale initiatief al voor € 7,50 per 
zak. Neemt u 10 zakken, dan 

wordt het hout door leden van 
de Rotaryclub bij u thuis ge-
bracht en ontvangt u boven-
dien een extra zak hout gratis. 
U kunt het hout bestellen door 
het zenden van een e-mail 
naar hout@rotarywijdeme-
ren.nl. Na ontvangst van uw 
bestelling nemen wij contact 
met u op om af te stemmen 
wanneer we het hout kunnen 
afleveren. Deze jaarlijkse 
houtactie is een initiatief van 
Rotaryclub Wijdemeren.

Datum: 18 november 2021 

Aanvang: 20.00 uur

Vaste Agendapunten* 

3.   Installatie commissielid Patricia Roobol, voor de Lokale

      Partij en installatie commissielid John van de Reed voor 

      de VVD

Hamerstukken 

7.   Beleidsplan Bescherming en Opvang 2022-2025

8.   Verordening peuteropvang en VE 2022

9.   Najaarsnota 2021

10. Vvgb Claris Zorgcentrum

11. Coördinatieregelen het Achtererf

12. Bestemmingsplan Middenweg 77 Nederhorst den Berg

Bespreekstukken 

13. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

      Dammerweg 3 en 4

14. Herinrichting Nieuw-Loosdrechtsedijk in Boomhoek en 

      Muyeveld

Overig

15. Vragenhalfuur

16. Moties Vreemd aan de agenda

17. Sluiting 

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezonden en kunt u 

volgen via de website: www.wijdemeren.raadsinformatie.nl 

(tabblad ‘live’).

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op  

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda’s raadsvergadering

Wijdemeren
informeren

12 mei 2021

>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Cannenburgerweg 59d: uitbreiden bedrijfshal 

(25.04.21)

’s-Graveland
- Kininelaantje 2: plaatsen 3 padelbanen (02.05.21)

- Noordereinde 32: realiseren schuur (28.04.21)

- Noordereinde 70: wijzigen gevel (04.05.21)

Kortenhoef
- Kerklaan 10: wijzigen voorgevel (22.04.21)

- Kerklaan 22: plaatsen schuur (30.04.21)

- Kortenhoefsedijk 82: plaatsen dakkapel (21.04.21)

- Kortenhoefsedijk 104a: afwijken bestemmings-

   plan voormalige ijsclubkantine naar wonen 

   (26.04.21)

Loosdrecht
- Industrieweg 32: vergroten hoofdgebouw 

   (21.04.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a: aanleggen 

   platformen (22.04.21)

- Rading 46a: vernieuwen dakopbouw en gevels 

   (23.04.21)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 71: plaatsen dakkapel (27.04.21)

- Lange Wetering 63: uitbreiden woning (26.04.21)

- Meindert Hobbemastraat 27: plaatsen dakkapel 

   (03.05.21)

- Overmeerseweg 74: verbouwen schuur (20.04.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tele-

foonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze of 

bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

’Breukeleveen
- Herenweg 27a: verbouwen woning (29.04.21)

’s-Graveland
- Noordereinde 327: slopen woning met

   bijgebouw (03.05.21)

Kortenhoef
- Fuikestee 10: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Moleneind 7: vergroten bijgebouw met 

   overkapping (04.05.21)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 152 recreatie-

   villa’s (50m2) (04.05.21)

- Bloklaan 22a BG04: bouwen 24 recreatievilla’s 

   (55m2) (04.05.21)

- Bloklaan 22a BG 04: bouwen 24 recreatievilla’s 

   (70m2) (04.05.21)

- Jol 21: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: verbouwen koets-

   huis voor groepswoningen ouderen (28.04.21)

- naast Nieuw-Loosdrechtsedijk 203 en naast 

   Nieuw-Loosdrechtsedijk 207: kappen twee 

   bomen (29.04.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 113c B3 en O8:

   vervangen damwand (22.04.21)

- Ruysdaellaan 28: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Taxuslaan 8: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Van Mierislaan 10: wijzigen constructie (29.04.21)

Nederhorst den Berg
- Wilgenlaan 2: plaatsen twee dakkapellen (22.04.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 9: restaureren (van de 

   deel) gesplitste boerderij (29.04.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 21-25: wijzigen

   interieur, achter- en linker zijgevel en

   toevoegen dakramen (28.04.21)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
10 ws 02 – woonschip, Neder-
horst den Berg is onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-

ning en Afdeling 3.4. van de Algemene wet be-

stuursrecht bekend, dat de door gemeenteraad 

van Wijdemeren op 4 februari 2021 vastgestelde 

herziening van het  “Bestemmingsplan Eiland-

seweg 10 ws 02 – woonschip”, Nederhorst den 

Berg, onherroepelijk is geworden. 

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 

het op dit perceel afgemeerde woonschip te 

vervangen en daarbij een nieuwe groter woon-

schip af te meren. 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied 

van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen 

Nederhorst den Berg en Nigtevecht.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
4a – woonschip, Nederhorst den 
Berg is onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat de door gemeente-

raad van Wijdemeren op 4 februari 2021 vast-

gestelde herziening van het  “Bestemmingsplan 

Eilandseweg 4a – woonschip” , Nederhorst den 

Berg onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 

het op dit perceel afgemeerde woonschip te 

vervangen en daarbij een nieuwe groter woon-

schip af te meren. 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied 

van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen 

Nederhorst den Berg en Nigtevecht.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

>  Partiële herziening Bestemmings-
plan Plassengebied Loosdrecht 
2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243 is 
onherroepelijk
Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat de door gemeente-

raad van Wijdemeren op 4 februari 2021 vast-

gestelde herziening van het  Partiële herziening 

Bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 

2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht 

onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat 

op dit perceel bestaande recreatieappartemen-

ten naast het recreatief gebruik permanent be-

woond kan worden. Het plangebied is gelegen 

aan de Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht. 

Op deze locatie bevindt zich het Najade Resort, 

dat bestaat uit tien recreatieverblijven.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

>  Gewijzigde ontheffingsdatum 

Nederhorst den Berg
- Tegenover Lijsterlaan 43: plaatsen afvalcon-

tainer van 30 april tot 15 juni (03.05.21) 

Officiële bekendmakingen

COLOFON 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
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

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

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit (tussen 
haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemees-
ter 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 wethou-
ders (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 verzen-
den 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.

Overig

Bouwen en wonen

Datum: 12 mei 2021 
Aanvang: 20.00 uur 

Vaste Agendapunten* 
Hamerstukken 
1. Geheim

2. Actualisatie grondexploitaties 2021

Bespreekpunten 
3. Evaluatie woonvisie 2016-2020

4.  Coronaherstelplan ondernemers

5. Zienswijze voorstel transitiecommissie 

    Metropoolregio Amsterdam

Overig
6. Vragenhalfuur

7. Moties Vreemd aan de agenda

8. Sluiting 

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezon-

den en kunt u volgen via de website:

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl

(tabblad ‘live’)

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen 

op  www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda raadsvergadering
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De Pieto-toets, voor elke hulppiet in spé

Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF 
Voor kinderen die graag 
hulppiet willen zijn en alles 
willen weten over Sinter-
klaas, is dit een ‘must-ha-
ve’. De Pieto-toets. Het 

nieuwste boek van de Kor-
tenhoefse schrijver Hans 
Hagen. Het is een grappig, 
interactief Sinterklaasver-
haal met nieuwe Sinter-
klaasliedjes.

“Als je piet wilt worden, dan 
moet je slim én handig zijn. 
Ik denk dat het wel goed zit 
bij jullie. Maar we moeten het 
zeker weten,” zegt juf Merel 
aan het begin van het verhaal 
tegen haar klas. Er is name-
lijk een probleem. Sint heeft 
te weinig pieten. De kinderen 
kunnen hem helpen, maar 
moeten dan wel eerst een pie-
tencursus volgen. Hoe goed 
is hun algemene kennis over 
Sinterklaas? Kunnen ze de 
liedjes zingen? Zijn ze handig 
in mikken en vangen? Hebben 

ze het zachtjes sluipen onder 
de knie? Allemaal vaardighe-
den die belangrijk zijn voor 
een hulppiet!

Leuker dan de Cito
Al zeker drie jaar liep Hans 
Hagen met ‘t idee rond om dit 
boek te schrijven. “De naam 
‘Pieto-toets’ floepte er zomaar 
uit,” vertelt hij. Het is een vari-
atie op de bekende Cito-toets, 
maar dan leuker natuurlijk. 
Hans beleefde zelf veel ple-
zier aan het schrijven van het 
pietenverhaal. Het is prachtig 
geïllustreerd door Marieke van 
Ditshuizen. Haar tekeningen 
zijn kleurrijk met grappige de-
tails en veel beweging. Tijdens 
het lezen en bekijken van de 
plaatjes leer je de klas van juf 
Merel echt een beetje kennen. 

Dolores, die haar klasgenoot-
jes in het Spaans leert tellen. 
Linde, die goed kan sluipen. 
Myrthe, die zich afvraagt of 
Sinterklaas in Loosdrecht ge-
boren is. En Salim die denkt 
dat dit toch in Turkije was.

Nieuwe liedjes
In het boek staan vier nieuwe 
Sinterklaasliedjes die aan-
sluiten bij het verhaal. Thijs 
Kammer heeft hier muziek bij 
gecomponeerd en de 14-jarige 
Dina Ben Azouz heeft de tekst 
ingezongen. De liedjes zijn te 
beluisteren op Spotify, YouTu-
be en op www.hanshagen.nl. 
Op de website is de bijbeho-
rende bladmuziek ook gratis 
te downloaden. Verder vind je 
daar het officiële Pieto-diplo-
ma. Een belangrijk certificaat 
dat elk kind verdient aan het 
einde van De Pieto-toets.

Op school en thuis
Hans Hagen krijgt veel en-
thousiaste reacties van leer-
krachten die het boek in de 

klas lezen. Voor hen is het 
een kant en klaar Sinterklaas-
project. Maar ook voor thuis is 
het een fantastisch leuk boek. 
“Het is zeker niet alleen voor 
school,” benadrukt Hans. Het 
boek is bijna uitverkocht, dus 
het is goed om te weten dat 
de Kortenhoefse boekhandel 
CW’76 ook een extra voorraad 
heeft ingeslagen.

Pieto-presentatie
Kinderen van 4 tot 8 jaar die 
in één uur hun Pieto-diploma 
willen halen, kunnen op 21 no-
vember terecht bij Boekhandel 
Voorhoeve in Hilversum. Daar 
leest Hans voor uit het Pie-
to-boek, illustreert Marieke en 
spelen Thijs en Dina de nieu-
we Sinterklaasliedjes. Gratis 
kaartjes zijn te bestellen via 
info@boekhandelvoorhoeve.
nl. Aanvang 11.00 uur.

De Pieto-toets | Hans Hagen & 
Marieke van Ditshuizen | Que-
rido | 2021 | 9 789045 126913 | 
€ 15,99.

   

  Pleegouders zetten het licht                   
  op groen

REGIO
Er is al jaren een tekort 
aan pleegouders, terwijl er 
juist steeds meer pleegge-
zinnen nodig zijn. Daarom 
wordt aandacht gevraagd 
om meer pleeggezinnen te 
werven.

Ieder kind verdient het om 
veilig op te groeien. Pleegou-
ders zijn heel hard nodig. Dat 
vindt ook Geert-Jan Hendriks, 
regionaal portefeuillehouder 
Jeugd en Onderwijs: “Ook in 
Gooi en Vechtstreek is er een 
tekort aan pleegouders. Elk 
kind verdient het om op te kun-
nen groeien in een stabiel ge-
zin. Daarom zijn pleegouders 
nog steeds hard nodig. Een 
liefdevol thuis bieden aan een 

kind wat dit nodig heeft is dan 
ook een zeer dankbare taak 
die van onschatbare waarde 
is.”

Help een kind zo thuis mo-
gelijk op te groeien
Pleegouders zijn er in ver-
schillende vormen. Soms is 
het voor een weekend per 
maand, een vakantie, een jaar 
of juist langdurig. Gezinshuis-
ouderschap is ook een vorm 
van pleegzorg, maar is wat 
anders dan een pleeggezin. 
Gezinshuisouder zijn is een 
betaalde baan en vraagt be-
paalde opleidingseisen. Ook 
een informelere vorm van op-
vang, bijvoorbeeld in de rol 
van steunouder behoort tot 
de mogelijkheden. De werving 

en selectie van pleegouders 
wordt gedaan door de zorg-
aanbieders.

Meer informatie?
Aanmelden voor pleegzorg 
kan via de zorgaanbieders: 
Youké Pleegzorg, William 
Schrikker Gezinsvormen, Ti-
mon, Levvel, Versa Welzijn 
en het Leger des Heils. www.
pleegoudergv.nl

www.lafeberhorenenzien.nl 
Gijsbrecht van Amstelstraat 174

T: 035- 3037174

Wij helpen u graag met uw declaratie.

Plan uw afspraak eenvoudig via onze website!

Heeft u nog geld tegoed van uw zorgverzekeraar?

Brillen – Zonnebrillen – Contactlenzen – Hoortoestellen – Gehoorbescherming
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Club 4711
Uitslag BV Geinburgia tegen 
BV Overmeer: 6-3; vrijdag 5 
nov.: J. Coenraats – M. Ver-
laan 3-0, R. Droomers – P. van 
’t Klooster 2-0, T Hemelrijk – T. 
Otten 0-2, K. Bijl – H. Stalen-
hoef 1-1;

Uitslag + stand Herfsttoernooi 
Biljartclub 4711; maandag 8 
nov.: J. van Greuningen – K. 
Jacobs 3-0, Mw. T. Bos – R. van 
Husstede 3-0, W. Clements – 
M. Zieleman 2-0; Stand aan 
kop: Mw. T. Bos 6-23, Mw. D. 

Giavarra 6-16, K. Jacobs 6-15

Uitslag + stand onderlinge 
competitie BV Overmeer; don-
derdag 11 nov.: H. Stalenhoef 
– P. van ’t Klooster 2-0, H. v.d. 
Berg – T. Otten 3-0, W. Cle-
ments – M. Verlaan 0-2; Stand 
aan kop: H. v.d. Berg 7-23, H. 
Stalenhoef 7-21, M. Verlaan 
7-17.

Programma (onder voorbe-
houd i.v.m. corona); donderdag 
18 nov. 19.30 uur: onderlinge 

competitie BV Overmeer, vrij-
dag 19 nov. 14.30 – 20.30 uur: 
vrij biljarten + klaverjassen (bar 
open), maandag 22 nov. 19.30 
uur: herfsttoernooi Biljartclub 
4711; Contact: 06.20.40.80.58

   

Gratis proeflessen Bodyshape in december
KORTENHOEF
OdisGym wil gaan starten met 
Bodyshape les op vrijdagoch-
tend in Buro Sport in Korten-
hoef. Bodyshape is geschikt 
voor jong en oud en kan qua 
niveau naar eigen behoefte 
worden uitgevoerd. De les zal 
bestaan uit een warming-up, 
oefeningen voor de benen, bil-
len, armen, rug- en buikspieren 

en wordt afgesloten met een 
‘cooling down’. Zeker niet saai, 
want de hele les wordt voor-
zien van muziek. Het doel is 
om op een leuke manier een 
uur lekker en intensief te bewe-
gen. Ieder naar eigen inzicht. 
De mogelijkheden zijn te over. 
De gehele maand december 
bieden wij deze lessen gratis 
aan. Lijkt dit jou leuk? Meld je 

z.s.m. aan! De lessen worden 
gegeven op vrijdagmorgen van 
10 tot 11 uur in Buro Sport (in-
gang aan de zij/achterkant van 
de Fuik).

Meer info en/of aanmelden 
voor de gratis proeflessen? 
voorzitterodisgym@gmail.com 
of secretarisodisgym@gmail.
com.

   

Odis Volleybal, twee keer winst
KORTENHOEF
Maandag 8 november 
speelden Meisjes-B hun, 
op verzoek van de tegen-
stander, uitgestelde wed-
strijd.

Nadat al het publiek groene 
vinkjes op de mobiele telefoon 
had laten zien en doorging 
voor de koelkast, kon de wed-
strijd beginnen. Odis MB1 mis-
te een van haar meest wend-
bare speelsters. Zij telde de 
wedstrijd. Odis MB1 was goed 
op dreef. Deze tegenstander 
speelde beter dan de eerste 
keer dan MB1 hen trof. Toch 
had MB1 weinig moeite met 
de dames aan de andere kant 
van het net. Onze mini heeft 

zelfs in de vierde set meege-
speeld en had een paar mooie 
ballen. Doordat de tegenstand 
niet overweldigend was, durfde 
een deel van de Odis-meiden 
het aan in wedstrijdverband 
te oefenen met bovenhands 
serveren. Resultaat 4-0 winst. 
Odis MB1 gaat aan de leiding 
van de competitie.
De vrijdag van de persconfe-
rentie speelde Odis Heren-1 
laat in de avond uit in Amers-
foort. U weet wel, die mooie 
sporthal met hoge plafonds 
(waar toch ballen tussen ge-
klemd zitten), scherp licht, met 
een hele enge steile tribune en 
irritant priemende rode digitale 
LED klokken die het publiek, 
dat er recht tegenover zit, ver-

blind. De zwarte brigade mocht 
aantreden tegen de rode dui-
vels. De eerst set verliep moei-
zaam (het was even wennen 
aan het licht en de ruimte om 
het veld) en werd met 25-20 
verloren. Daarna volgden ge-
lukkig drie sets winst 21-25, 
19-25 en 17-25. Ziet u ook 
een trend in het verloop van 
de punten in deze laatste drie 
sets? Makkelijk ging het ove-
rigens niet. De koppositie kon 
worden behouden. Spanning 
blijft, want het seizoen is nog 
lang.
Eerstkomende wedstrijden, 
helaas zonder publiek: 19 no-
vember Recreanten 2 thuis, 24 
november HS1 uit.

   

Ridderkerks Symfonieorkest najaarsconcert
ANKEVEEN
Op zondag 28 november 
geeft het Ridderkerks Sym-
fonieorkest onder leiding van 
Jean-Pierre Gabriël (uit Kor-
tenhoef) een concert in de 
Martinuskerk te Ankeveen. Na 
een lange tijd van online bij-
eenkomsten heeft het orkest 
de afgelopen maanden volop 
kunnen repeteren en de leden 
kijken ernaar uit om eindelijk 

weer voor publiek te mogen 
spelen. Op het programma 
staan de Hebriden-ouverture 
van Mendelssohn, de Ouver-
ture im Italienischen Stil van 
Schubert, en eveneens van 
Schubert de zevende ‘Unvol-
lendete’ symfonie. Daarnaast 
speelt het orkest het eerste vi-
oolconcert van Bruch, één van 
de absolute hoogtepunten van 
de muziek uit de Romantiek. 

Babette van den Berg, violiste 
bij het Rotterdams Philharmo-
nisch Orkest, neemt de vi-
oolsolo voor haar rekening. Het 
concert begint om 14:30 uur in 
de Martinuskerk, Stichts End 
23 te Ankeveen. De toegang 
is vrij; er is de mogelijkheid om 
een vrijwillige bijdrage te ge-
ven. Houdt u er rekening mee 
dat een coronatoegangsbewijs 
nodig is voor het concert.

Nieuws van VV Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG
Het eerste elftal heeft 
dinsdagavond 9 novem-
ber in een inhaalwedstrijd 
een verdiend gelijkspel 
behaald bij concurrent 
Elinkwijk.

 Het team blijft zodoende on-
geslagen en heeft 3 verlies-
punten minder dan Elinkwijk 
en VVJ. De eerste aanvallen 
waren voor de thuisclub, maar 
Nederhorst kwam na 10 mi-
nuten aan de leiding toen een 
speler van Elinkwijk hands 
maakte. De vrije trap vanaf 20 
meter werd door Philip Halfhi-
de prachtig in de linkerboven-
hoek gekruld (0-1). Na een 
kwartier viel al de gelijkmaker. 
Bij een korte combinatie in 
het strafschotgebied schoot 
de aanvaller van de thuisclub 
van dichtbij raak (1-1). Hierna 
nam de thuisclub duidelijk het 
initiatief, maar tot veel grote 
kansen leidde dit niet.

Vlak na rust schoot Job van 
Wijk na een mooie aanval op 
de paal, maar in de 56e mi-
nuut brak Elinkwijk op links 

door, de spits legde 2 man in 
de luren en zijn voorzet kon 
van dichtbij worden ingetikt 
(2-1). Een kwartier voor tijd 
twee aanvallende wissels bij 
Nederhorst, dat nu op jacht 
naar de gelijkmaker ging. 
Deze verdiende gelijkmaker 
viel in de 89e minuut toen een 
verdediger van de thuisclub 
de bal voor de voeten van Job 
kopte, die vanaf 25 meter kei-
hard uithaalde en de keeper 
kansloos liet (2-2).

De seniorenteams waren af-
gelopen zaterdag vrij. Wel 
wonnen VR1 vorige week 
dinsdag de derby tegen Loos-
drecht VR1 (2-0) en hebben 
na 4 duels nog geen puntver-
lies. De JO19-1 versloegen in 
een spannend uitduel PVCV 
met 6-4 en JO16-1 speelden 
4-4 tegen BFC en JO18-1 
eveneens 4-4 tegen NVC. 
Vanaf 14 november t/m 4 de-
cember geldt, dat vanwege 
corona geen publiek is toe-
gestaan op het complex. Voor 
alle coronamaatregelen, zie: 
www.vvnederhorst.org

   

S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S- GRAVELAND
Het was een heerlijke 
voetbalzaterdag waarvan 
naast spelers ook veel ou-
ders en supporters heb-
ben genoten. Helaas is dat 
de komende drie weken 
niet mogelijk. Gelukkig 
kunnen kinderen en vol-
wassenen wel hun wed-
strijden blijven spelen en 
trainen.

Dat het 1e elftal in de slot-
fase van de bekerwedstrijd 
met 10 spelers nog twee keer 
scoorde en terugkwam tot 
3-4 zegt veel over de pres-
tatie die afgelopen zaterdag 
door het team is geleverd. 
Voor eersteklasser BOL was 
aanvankelijk ontzag, ondanks 
twee grote kansen binnen 10 
minuten. In de 2e helft was 
de schroom er vanaf. Jam-
mer dat dat pas een paar mi-
nuten voor tijd beloond werd 
met doelpunten van Wilco de 
Birk (scoorde eerder uit een 
penalty 1-3) en Luke Sluyter. 
Kijk voor het volledige verslag 
en foto’s op onze site. Het 2e 
en het 5e kwamen met wisse-
lend gemoed terug van Altius. 

Een verloren partij na penalty-
’s (2e) en een 0-2 overwinning 
voor het 5e dat daardoor mag 
bekeren.

Dat geldt ook voor MO17-1 
dat heel knap won van het ho-
ger spelende ‘t Gooi MO17-2. 
Met 4-1 mag het dus een vol-
gende bekerwedstrijd tege-
moet zien. Daar was VR1 ook 
dichtbij. Tegen eersteklasser 
CSW was er qua veldspel 
geen verschil en had VR1 
zelfs de beste kansen. Penal-
ty’s brachten de beslissing. 
CSW bleek beter bestand te-
gen de druk en bekert door.

Tijdens de Algemene Leden-
vergadering is Daan Hoogen-
boom benoemd als bestuurs-
lid. Hij neemt daarmee de 
positie van Bart Blomsma in 
die na een periode van 6 jaar 
aftrad. Het thans uit zeven 
personen bestaande bestuur 
kent nog een vacature in ver-
band met het eveneens terug-
treden van Chantal Heller aan 
het begin van dit seizoen.
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Kortenhoefsedijk weer open
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Eindelijk is de Kortenhoef-
sedijk weer open. Vrijdag 
jl. opende wethouder Joost 
Boermans op symbolische 
wijze de doorgang ter hoog-
te van de Oude School.

De bewoners van de dijk wa-
ren waarschijnlijk blij met de 
maandenlange rust, maar Har-
rie Looman, projectleider van 
de gemeente, vertelt dat het 
goed is dat het verkeer op an-
dere wegen in het dorp en de 
regio wordt ontlast en nu weer 
normaal kan doorstromen. De 
werkzaamheden zijn nog niet 
geheel klaar, een aantal hou-
ten beschoeiingen moet nog 
worden afgemaakt. Dat gaat 
voor de Kerst lukken, verzekert 
Looman. Daarnaast zijn er klei-
ne klussen zoals het egalise-
ren van inritten en het planten 
van bomen en struiken die nog 
enige tijd vergen. Maar fietsers 
en auto’s kunnen er gewoon 
langs, alle obstakels en borden 
zijn op de 12e november direct 

weggehaald. De werkzaamhe-
den voor de reconstructie van 
de Kortenhoefsedijk zijn op 
maandag 22 februari gestart. 
Op maandag 29 maart begon 
men met de aanleg van twee 
persriolen vanaf huisnummer 
48 tot de Kattenbrug. Nabij de 
Kattenbrug heeft een boring 
plaatsgevonden. Dit om de 
persleidingen en de mantelbuis 
voor Alliander die in de rijbaan 
komen te liggen met elkaar te 
verbinden. Het traject van ruim 
1 km. ziet er keurig uit, met 
links en rechts fietsstroken en 
30 km.-zones. Een stuk vei-
liger, lijkt het. De wethouder 
meldt blij dat ook de afrit van-

af de Kanaalbrug nu een 30 
km-zone is na overleg met ei-
genaar gemeente Hilversum. 
Wat ook is meegenomen, is dat 
de aanleg door Van Oostrum 
Infra- en cultuurtechniek ruim 
onder de begrote 3,5 miljoen 
lijkt te komen. Waarbij ook een 
subsidie van 2 ton van het Rijk 
een duit in het zakje doet. “We 
moeten overigens de eindafre-
kening nog afwachten”, voegt 
Boermans er volledigheidshal-
ve aan toe. Vanaf 11 december 
ziet de gehele Kortenhoefse-
dijk er sprookjesachtig uit als 
ze wordt opgesierd met kerst-
bomen op plateaus in de nabij 
gelegen sloot.

Dankbetuiging

De vele schriftelijke blijken van medeleven die 
wij mochten ontvangen na het overlijden van 

onze innig geliefde echtgenote, moeder, 
schoonmoeder en oma

Catharina Margaretha 
Glijn - Scheffer

is voor ons een grote steun bij
 het verwerken van dit zware verlies. 

Namens ons gezin willen wij de afzenders 
hiervan dan ook heel hartelijk bedanken.

J.L. Glijn

November 2021

Op zoek naar rust nam hij een moedig besluit…
Onze vader, schoonvader, opa en 

overgrootvader is rustig ingeslapen

Jan Kloosterman
weduwnaar van Sonja Kloosterman - Lasterie

* 29 december 1935  † 10 november 2021

Johnny en Lenette
   Sabine en Mitch, Zoë
   Rowan

René en Irene
   Floor en Mees

Max ˙ †

De crematieplechtigheid heeft 
in besloten kring plaatsgevonden. 

FAMILIEBERICHTEN

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

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

TIMMERBEDRIJF BOSSON 
Aanbouw, Verbouw en Renovatie 

Telefoon: 06-237 41 941

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of

woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202. 
www.abfaasverhuizingen.nl

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoei-

werk en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598

VLOOIENMARKT KORTENHOEF
ZONDAG 28 NOVEMBER

SPORTHAL DE FUIK
WWW.DONEVENTS.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

PEDICURE,VAKKUNDIG eelt
pitten, likdoorns, kalknage
ingegroeide nagels, geneze

de behandeling, KOMT AAN
HUIS 0648566394

Aangeboden: Hulp in de
huishouding. 06 30235649

Goede referenties

Bent U 60+? Kom dan gezel
Lig biljarten op di of do
Middag in loosdrecht

Inl. 0644229544

Wij zoeken een ENTHOUSIASTE
verkoopmedewerker voor
onze grootschalige dieren-

winkel in Muiderberg.
Zie de vacature op

WWW.DEBOERDIERENRUITER.NL

FLEXIBELE OPPAS GEZOCHT
voor 2 jongens van 3 & 4 
in Nederhorst den Berg
?info@jorinevanbeek.nl

TE KOOP GEVRAAGD
Kleine bedrijfsruimte of
loods (tot max. 200 m2),

in Wijdemeren. 
Discrete afhandeling.

06-34132136

Worstenmakerij Han Janmaat
Zoekt personeel in NDB

Productie medewerker worsten-
makerij, Leerling worstenmaker 
en flinke jongen voor inpak en 

schoonmaak werkzaamheden. Tel: 
035 691 8697

Heleen\’s hairstyling, uw 
kapster aan huis! ?

06-37445476

MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Massage, ook aan huis!

www.donnalife.nl

Opgave van een Wijdemeertje kunt u on-line doen via weekbladwijdemeren.nl, inclusief de betaling daarvan.
Aanleveren tot maandag 10.00 uur voor verschijning. Het tarief is € 2,73 per gedrukte regel.

Kijk op www.dbhome.nlKijk op www.dbhome.nl

We vullen de collecties regelmatig aan!We vullen de collecties regelmatig aan!

VV

V V 

VV

V V 

VV

V V 

VV

VV

V V 

VV

HOME.NLdb
Dunnebier Home biedt een prachtige collectie prints, posters enDunnebier Home biedt een prachtige collectie prints, posters en

muurstickers, waarmee elke ruimte eenvoudig en smaakvol te ‘stylen’ is.muurstickers, waarmee elke ruimte eenvoudig en smaakvol te ‘stylen’ is.‘‘

25%25%
zomerkortingzomerkorting

gebruik code gebruik code 

zomer/zzzomer/zz
geldig t/mgeldig t/m

3311--0088--22002211
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Geslaagd jubileum van De Ankeveense Sociëteit
Door: Chris Tol

ANKEVEEN
Zondag 7 november was 
het eindelijk zover. Na an-
derhalf jaar uitstel door 
corona kon het dertigjarig 
jubileum van onze Sociëteit 
eindelijk gevierd worden.

Onder leiding van de jubile-
umcommissie, Janneke Tol 
en Jaap Feller, was er een 
middagvullend programma in 
Bistro de Molen te Ankeveen. 
Bij binnenkomst was er koffie/
thee met taart. De tafel was 
mooi gedekt, met bij elk bord 
een servet met een speciale 
servetring die iedereen na af-
loop ter herinnering mee naar 
huis mocht nemen. De muziek 
was van Marcel Luntungan 
die de hele middag zong met 
eigen gitaarbegeleiding. Leuk 
om nog te vermelden is dat hij 

op zaterdagavond 22 januari 
2022 in de Dillewijn een con-
cert geeft samen met The LSB 
experience.

Daarna een heerlijke soep, 
een woordje van de jubileum-
commissie en een woordje van 
de nieuwe voorzitter Wilma 
van der Hijden. Er was een fles 
wijn voor Bea Pelgrum omdat 
onder haar stoel het logo van 
de Sociëteit zat, schitterende 
bloemen voor lid van het eer-
ste uur en tevens medeoprich-
ter, Tiny Beemsterboer, en voor 
het oudste lid Piet Splinter.

Na het dankwoord van de 
voorzitter en het dessert was 
het de beurt aan het Anke-
veens Havenloos Mannenkoor. 
Ondanks dat het voor hen 
weer het eerste optreden sinds 
lange tijd was, spatten de von-
ken er vanaf. Gedurende de 

middag werden foto’s getoond 
vanaf het ontstaan van deze 
Ankeveense gezelligheidsclub 
met een powerpoint presenta-
tie met foto’s van Tiny Beem-
sterboer.

Kortom, wij kijken terug op een 
zeer geslaagde middag. We 
komen 9 keer per jaar normaal 
gesproken op de derde vrijdag 

van de maand bij elkaar voor 
een activiteit. Dit kan zijn een 
lezing over een interessant 
onderwerp of een bezoek aan 
een bedrijf of bijzondere plek of 
gebouw in de nabije omgeving. 
Daaronder vallen ook een run-
ning meal en in januari stan-
daard de winterkostmaaltijd. 
Mocht u ondertussen belang-
stelling hebben gekregen voor 

deze gezellige, sociale club en 
banden met Ankeveen heb-
ben, neem dan gerust contact 
op met onze secretaris Chris 
Tol via (ankeveensesocie-
teit2016@gmail.com) of met 
de ledencommissie: Helen van 
Voorthuizen.

Foto: Voorzitter Wilma van der 
Hijden houdt een toespraak

   

Tasjesbibliotheek zoekt nieuwe vrijwilligers
Kortenhoef

De Tasjesbibliotheek is op 
zoek naar nieuwe vrijwil-
ligers voor de uitleen van 
de boeken. We zijn op zoek 
naar gezellige vrijwilligers 
die kunnen helpen bij de 
uitleen.

De Tasjesbibliotheek bestaat 
bijna 2 jaar. De helft van de 

boeken is nieuw aangeschaft, 
de helft van de boeken bestaat 
uit goede tweedehands boe-
ken. We hebben ongeveer 300 
boeken. We hebben kinder-
boeken, boeken voor volwas-
senen en boeken voor volwas-
senen om Nederlands te leren. 
Lidmaatschap is gratis.

De uitleen doe je samen met 
een andere vrijwilliger. De Tas-
jesbibliotheek is in De Blinker 
op de Parklaan in Kortenhoef, 
elke dinsdagmiddag van 13.00 
tot 17.00 uur. Een halve middag 
de uitleen doen is ook mogelijk. 
Er is een team van vrijwilligers, 
dus je doet ongeveer één keer 
in de drie of vier weken de uit-

leen. Je kunt zelf op het roos-
ter intekenen wanneer je kunt. 
Je wordt uiteraard ingewerkt. 
Vanwege het krappe budget en 
het kleinschalige karakter heb-
ben we geen scanners, maar 
de uitleen gaat zoals vroeger, 
met uitleenkaartjes en een 
datumstempel op een strook 
in het boek. Uiteraard worden 

alle corona-regels in acht ge-
nomen: dus alle leden (behal-
ve kinderen) en vrijwilligers 
dragen mondkapjes. We heb-
ben geen opslagruimte meer, 
dus we kunnen op dit moment 
geen tweedehands boeken 
meer innemen. Je kunt mailen 
naar tasjesbibliotheek@gmail.
com bij interesse.

   

Zangdienst 21 november in   
’s-Graveland
‘S- GRAVELAND
Op de laatste zondag voor 
advent kunt u in het mooie 
Hervormde kerkje op het 
Noordereinde in ’s-Grave-
land heerlijk meezingen. 
Een ruim uur zullen er lie-
deren klinken rondom het 
thema ‘Naam aller namen’.

Liederen die Zijn ‘Naam aller 
namen’ bezingen zijn van alle 
tijden. Sela bezingt het in ‘Hoe 
wonderlijk mooi is Zijn heilige 
naam’, een prachtig modern 
lied, terwijl we uit de 19e eeuw 
‘Een naam is onze hope’ over-
geleverd hebben gekregen. 
Kortom, er zijn weer 11 mooie, 
bekende liederen verzameld 
om onze stem te kunnen ver-

heffen. Ook deze dienst mo-
gen wij weer luisteren naar 
een aantal liederen, dit keer 
verzorgd door het koor Edo-
za uit Hilversum. Dit bekende 
koor, onder leiding van David 
Niemeijer, is na een periode 
van rust weer vol passie en 
energie aan de slag gegaan en 
zal ons verrassen met kleurrij-
ke harmonieën. Het prachtige 
Bätz- orgel is op deze avond 
weer in vertrouwde handen 
van Eduard van Maanen en 
drie korte schriftlezingen wor-
den verzorgd door Sara Balke 
en Joke Bremmer.

Kortom, een vol uur met lie-
deren om samen te zingen 
en naar te luisteren. Uiteraard 

worden op deze avond alle 
coronarichtlijnen in acht geno-
men. Vanwege het beperkte 
aantal beschikbare plaatsen, 
moet u zich vooraf even aan-
melden op www.hervormde-
gemeentesgraveland.nl/aan-
melden. Wij treffen elkaar D.V. 
zondagavond 21 november 
om 19.30 uur in de Hervormde 
kerk aan het Noordereinde 14 
in ‘s-Graveland. Wilt u de litur-
gie (ook in grootletter-versie 
beschikbaar) thuis ontvangen 
of vervoer naar de kerk wen-
sen, neem dan even contact 
op met Yvar Steketee (035-
6564521).
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Lieve kinderen,
Op zaterdag 20 november 
kom ik ouderwets gezellig 
naar Kortenhoef. We heb-
ben de intocht vorig jaar zo 
enorm gemist. Ik heb er vorig 
jaar echt slecht van geslapen. 
Daarom hebben we er nu ex-
tra veel zin in!

We gaan het dit jaar zo doen:
• Om 11.45 uur staat Marga 
van Praag klaar met de Pie-
tenband op de Emmaweg bij 
de kruising met de Oranjeweg.

• Om 12.00 uur kom ik daar 
met de boot aan. Jullie mogen 
me daar natuurlijk alvast een 
handje geven terwijl ik naar de 
Smidsbrug loop.

• Ik stap om 12.15 uur bij de 
Smidsbrug op mijn schimmel 
Ozosnel en dan gaan we ach-
ter de pietenband aan richting 
de Meenthof.

• Tussen 12.45 uur en 13.00 
uur ben ik bij het podium in 

de Meenthof. De burgemees-
ter en Marga wachten ons op. 
Daar gaan jullie vast iets voor 
ons zingen. Leuk!

Dan loop ik rustig door de 
Meenthof richting de schimmel 
en vervolgens rijd ik naar de 
Fuik. Alle tijd om me een hand-
je te geven, net als ieder jaar.

• Vervolg route: Hoflaan, 
linksaf Dodaarslaan, Oranje-
weg, rechtsaf Julianaweg, tot 
de Fuik.

• In de Fuik gaan we er om 
13.45 uur weer een ouderwets 
Sinterklaasfeest van maken.

Door de corona moeten jullie 
ouders en begeleiders vanaf 
13 jaar hun QR code laten zien 
als ze mee naar binnen gaan 
in de Fuik.

Let op: de deuren van de Fuik 
gaan pas om 13.30 uur open. 
Je mag me daar weer van al-

les vragen, of via de schoen 
een brief sturen. Marga van 
Praag presenteert het feest-
je in de Fuik, de Pietenband 
speelt leuke sinterklaasliedjes, 
kortom, dat wordt weer super-
gezellig. Om ongeveer 14.15 
uur vertrek ik naar de andere 
kinderen in het land en is het 
feestje afgelopen…Natuurlijk 
neem ik voor ik vertrek weer 
alle tijd om jullie een handje te 
geven.

Tenslotte wil ik alle vrijwilligers 
en de vele ondernemers van 
alle bedrijven en winkels be-
danken voor hun geweldige 
bijdrage aan het feest. Zonder 
alle sponsors en de inzet van 
de vele vrijwilligers zou het 
niet zo’n geweldige dag zijn. 
Reuze bedankt daarvoor en ik 
hoop tot zaterdag 20 novem-
ber.

Lieve groeten van Sinterklaas 
en de pieten
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Film ‘Ballon’ in Theater  
De Dillewijn
ANKEVEEN
Op zondag 21 november draait 
in Theater De Dillewijn de aan-
grijpende film ‘Ballon’. Het is 
het waargebeurde verhaal van 
twee vrienden die ten tijde van 
de Koude Oorlog in een ze-
nuwslopende race tegen de 
klok alles op alles zetten om 
van Oost- naar West-Duits-
land te komen. Ze bedenken 
een gewaagd plan om met een 
zelfgemaakte luchtballon, sa-
men met hun 8 familieleden, 

naar het Westen te vluchten. 
Wanneer een eerste poging 
mislukt komt niet alleen hun 
ontsnappingsplan in gevaar 
maar staan ook hun levens 
op het spel. Met de Stasi op 
de hielen doen ze een tweede 
poging om de gevaarlijke over-
steek te maken. Dit ontroe-
rende en nagelbijtende drama 
toont een van de meest spec-
taculaire ontsnappingen in de 
geschiedenis, die tot de laatste 
minuut spannend blijft.

   

Theater De Dillewijn zoekt 
muzikale jongeren
Theaterweekend januari 2022

ANKEVEEN
Ben jij (ongeveer) tussen 
de 12 en de 22 jaar, speel je 
een blaas- of ritme-instru-
ment (bas, piano, gitaar, 
percussie, drums) en vind 
je het leuk om met anderen 
muziek te maken en op het 
podium te staan? Dan is dit 
je kans!

Op 28 januari 2022 speelt een 
gelegenheidsband bestaande 
uit leden van Gallowstreet en 
Jungle by Night in De Dillewijn. 
Beide bands hebben (inter)
nationale naam en faam. Ze 
speelden Paradiso en Low-
lands plat met hun mix van hip 
hop, funk, afrobeat en dance.

Het zijn muzikanten die het 
avontuur opzoeken. Gallow-
street speelt samen met Pyna-
relllo, een klassiek ensemble, 
in het Concertgebouw, maar 
net zo lief staan ze op een 
Techno Dance festival of bij 
een circusvoorstelling. Deze 
muzikale beesten geven jon-

geren uit Wijdemeren de kans 
om met hen het podium op te 
klimmen.

Dat doen we niet zomaar
In de weken voor het optreden 
op 28 januari zijn er een aan-
tal repetities onder leiding van 
Dirk Zandvliet, de voorman 
van Gallowstreet. Dirk stelt als 
voorwaarde dat je makkelijk 
muziek leest en gewend bent 
om samen met anderen te spe-
len. Goede beheersing van je 
instrument is fijn maar het be-
langrijkste vindt Dirk dat je mu-
ziek in je hart hebt en dat aan 
het publiek wil laten horen. De 
repetities zijn in de Dillewijn op 
11, 18 en 25 januari van 19.00 
tot plm. 21.00 uur.

Heb je interesse of vragen 
neem dan contact op met: Gu-
lian van Maanen: 06 100 19 
500 of Cathrien Bos: 06 304 38 
304.

Aarzel niet en meld je aan. We 
maken er een feest van!

   

GooiTV
REGIO
De programmering vanaf 
woensdag 17 november:

In een nieuwe aflevering van 
In Derde Termijn staat Ruud 
Bochardt stil bij de begroting 
2022 van de gemeente Gooise 
Meren met Jens Duyts (VVD) 
en Roel Kamphuis (Christen-
Unie). Daarnaast is er het ge-
sprek met vertrekkend wethou-

der Jorrit Eijbersen van Gooise 
Meren, die burgemeester wordt 
in Hellendoorn. In een nieuwe 
aflevering van ZinTV praten 
de dominees Leendert van der 
Sluijs en Wielie Elhorst met 
Marina Bol (Hospice C’est La 
Vie, Naarden) en Chris Bogae-
rs (uitvaartverzorger bij Monuta 
De Jager, Bussum). Daarnaast 
is er een TV Magazine met o.a. 
de Dag van de Mantelzorg.

Sinterklaas komt? Sinterklaas 
komt!
NEDERHORST DEN BERG
Op zaterdag 20 november 
komt Sinterklaas om 16.00 
uur op het Willie Dasplein.

Als alles goed gaat en de com-
municatie hierover wordt ge-
voerd kunnen wij de Sint be-
groeten op het WD-plein. Dan 
wordt het dit jaar wel dubbel 
spannend, de Sint en COVID. 
Het zal een feestje worden 

dat geheel in de buitenlucht 
plaats gaat vinden, maar we 
wachten nog op definitieve 
toestemming van de burge-
meester. Om 16.00 uur is de 
planning dat de Sint zal ko-
men, er is op het plein ruimte 
genoeg om afstand van elkaar 
te houden zodat de veiligheid 
in acht kan worden genomen. 
Neem zoveel mogelijk lichtjes 
mee om het gezellig te maken, 

de Sint houdt daarvan en ver-
telde dat er vast wel een leuke 
verrassing is voor de mooiste, 
leukste of origineelste verlich-
ting. Natuurlijk is er een pakje 
voor alle kinderen van 2 t/m 9 
jaar. Zo kunnen we toch een 
fijn welkom organiseren voor 
en met de kinderen.

Tot zaterdag de 20e om 4 uur 
op het WD-plein.

   

Middagconcert van A Royal Sextet
NEDERHORST DEN BERG
Aanstaande zaterdagmid-
dag 27 november wordt 
er eindelijk weer een con-
cert gespeeld in de Willi-
brordkerk in Nederhorst 
den Berg. Muziekburo 
NooTsprong organiseert 
op deze zaterdagmiddag 
om 16.30 uur een optre-
den van A Royal Sextet, 
zes topmusici uit het Ko-
ninklijk Concertgebouw 
Orkest.

De leden van het ensemble 
hebben zich laten vormen 
en inspireren door de grote 
maestro’s als Haitink, Bern-
stein, Jansons en Mehta, het 
geen natuurlijk een hoorbare 
invloed op de muzikale uit-
voering heeft. Neem hierbij 

het gegeven dat alle spelers 
meesters op hun instrument 
zijn en de prachtige akoestiek 
van de Willibrordkerk, dan is 
een prachtig muzikaal plaatje 
compleet.

Drie pareltjes
Het programma omvat 3 pa-
reltjes uit het klassieke re-
pertoire. Geopend wordt het 
concert met Mozarts ‘Lodro-
nische Nachtmusik’, KV 247. 
Als tweede wordt het Tweede 
strijkkwartet van Alexander 
Borodin gespeeld. Het stuk 
laat de door en door Russi-
sche ziel van de componist 
horen. Afgesloten wordt het 
concert met een pièce de re-
sistance van het Sextet: op. 
81b van Ludwig van Beetho-
ven. Geschreven in een con-

certante stijl is er een virtuo-
ze rol weggelegd voor beide 
hoornisten.

Kaartverkoop
De aanvangstijd van het con-
cert is 16.30 uur. Tijdens de 
pauze en na afloop kan er 
dan ook genoten worden van 
een heerlijk glas wijn of iets 
anders. Kaarten á € 17,50; 
reserveren bij Muziekburo 
NooTsprong: 0294- 252 302 
of 06 -282 348 30 // info@
Nootsprong.nl. Of bij Passi-
flora Bloembinderij, Vaartweg 
1 ( niet pinnen).

U moet wel uw QR-code to-
nen en voorts houden we ons 
aan de coronamaatregelen 
zoals 1,5 m. afstand.

   

Het Kennemer Consort speelt  
Brexit-programma
KORTENHOEF
2020 zou het jaar van Brexit 
worden. Maar het werd zoals 
bekend vooral het jaar van co-
vid-19. Het Engelse najaars-
programma waarmee het strij-
kersensemble Het Kennemer 
Consort de Britten muzikaal 
wilde uitzwaaien, bleef op de 
plank liggen.

Brexit is al lang een feit, maar 
daarin ziet het ensemble 
geen bezwaar om dat mooie 
programma alsnog uit te voe-
ren. Op de lessenaars staan 
werken van Händel, Warlock, 
Bridge, Britten en Holst; Een 
afwisselend menu van statige 
hofmuziek, vrolijke dansen en 
sfeervolle klanken. Het con-
cert o.l.v. Jean-Pierre Gabriel 

(uit Kortenhoef) vindt plaats op 
zaterdag 20 november in de 
Antoniuskerk te Kortenhoef. 
Aanvang: 20:00 uur. Toegang: 
vrijwillige bijdrage. Voor meer 
informatie: Merlinde de Jongh 
(voorzitter): me.dejongh@
ziggo.nl; 06-17595237; http://
kennemerconsort.nl; secreta-
riaat@kennemerconsort.nl

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur



Curling competitie

Koffi e-uurtje

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

Kinderfeestjes

Disco on ice 

Nieuw! Klaverjas/
spelletjesavond

50+Bingo
Kinderbingo
Muziekbingo

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

Kunstijsbaan Nederhorst den Berg   seizoen 2021 - 2022 

Bergse Winterspelen

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

Schoolschaatsen 
en schaatslessen

Datum   Activiteit                                    Aanvang            Datum   Activiteit                                          Aanvang            

vr. 17 dec. Klaverjas/spelletjesavond 20.00 uur
za. 18 dec. Kerstband 10.30 uur
za. 18 dec. Koffi e-uurtje 10.30 uur
za. 18 dec. Disco on Ice 19.00 uur
za. 18 dec. Muziekbingo 20.00 uur
zo. 19 dec. Schaatslessen 10.00-12.00 uur
zo. 19 dec. Familiedag 12.00 uur
zo. 19 dec. Kerstman on Ice 15.30 uur
zo. 19 dec. Kurkervrouwen 15.00 uur
ma. 20 dec. Kunstschaats clinic 19.00 uur
wo. 22 dec. IJshockey clinic IJsbaan 18.00 uur gesloten 19.00 uur 
do. 23 dec. Curling IJsbaan 17.00 uur gesloten 19.30 uur
vr. 24 dec. 50+ Bingo IJsbaan 17.00 uur gesloten 14.00 uur
zo. 26 dec. Familiedag 12.00 uur
ma. 27 dec. Kunstschaats clinic 19.00 uur
wo.  29 dec. Disco on Ice 19.00 uur
do. 30 dec. Curling IJsbaan 17.00 uur gesloten 19.30 uur
zo. 2 jan. Schaatslessen 10.00-12.00 uur
zo. 2 jan. Familiedag 12.00 uur 
ma.  3 jan. Kunstschaats clinic 19.00 uur
wo.  5 jan. Disco on Ice 19.00 uur
do. 6 jan. Finale Curling IJsbaan 17.00 uur gesloten 19.30 uur
vr. 7 jan. Finale Bergse winterspelen 19.00 uur
vr. 7 jan. Klaverjas/spelletjesavond 20.00 uur
za.  8 jan. Koffi e-uurtje 10.30 uur
za. 8 jan. Disco on ice 19.00 uur
za. 8 jan. Spakenburgs visserskoor 20.00 uur
zo. 9 jan. Schaatslessen IJsbaan 17.00 uur gesloten 10.00-12.00 uur
zo. 9 jan. Familiedag 12.00 uur
zo. 9 jan. Smeltfeest voor alle vrijwilligers 17.00 uur

vr.  26 nov. Opening verzamelen op ‘t plein 19.00 uur
za.  27 nov. Koffi e-uurtje 10.30 uur
za.  27 nov. Disco on Ice 19.00 uur
za.  27 nov. Muziek Bingo 20.00 uur
zo.  28 nov. Schaatslessen 10.00-12.00 uur
zo. 28 nov. Familiedag 12.00 uur 
zo.  28 nov. Shantykoor op de Ree 14.00 uur
zo.  28 nov. Sint on Ice 15.00 uur 
ma.  29 nov. Kunstschaats clinic 19.00 uur
wo.  1 dec. IJshockey clinic IJsbaan 18.00 uur gesloten 19.00 uur
do.  2 dec. Curling IJsbaan 17.00 uur gesloten 19.30 uur
vr. 3 dec. Bergse winterspelen 19.00 uur 
vr. 3 dec. Klaverjas/spelletjesavond 20.00 uur
za. 4 dec. Charlotte ijsdans 10.30 uur
za. 4 dec. Koffi e-uurtje 10.30 uur
za. 4 dec. Disco on Ice 19.00 uur
zo.  5 dec. Schaatslessen 10.00-12.00 uur
zo. 5 dec. Familiedag IJsbaan 17.00 uur gesloten 12.00 uur 
ma.  6 dec. Kunstschaats clinic 19.00 uur
wo. 8 dec. IJshockey clinic IJsbaan 18.00 uur gesloten 19.00 uur 
do.  9 dec. Curling IJsbaan 17.00 uur gesloten 19.30 uur
vr. 10 dec. Bergse winterspelen 19.00 uur
vr. 10 dec. Klaverjas/spelletjesavond 20.00 uur
vr. 10 dec. 16+ IJshockey match 21.00 uur
za. 11 dec. Disco on Ice 19.00 uur
za. 11 dec. Hollandse avond 20.00 uur
zo. 12 dec. Schaatslessen 10.00-12.00 uur
zo. 12 dec. Familiedag 12.00 uur 
ma. 13 dec. Kunstschaats clinic 19.00 uur
wo. 15 dec. Ouderendiner 16.00 uur 
wo. 15 dec. IJshockey clinic IJsbaan 18.00 uur gesloten 19.00 uur 
do. 16 dec. Curling IJsbaan 17.00 uur gesloten 19.30 uur
vr. 17 dec. Kinderbingo 17.00 uur
vr. 17 dec. Bergse winterspelen 19.00 uur
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8946 68

144 56
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8946 68

4522 90

8946 68

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

Elke dag vrij schaatsen! Kijk voor actuele 
openingstijden en meer informatie op de website.

Nederhorst on Ice is een initiatief van IJsclub Nederhorst den Berg en mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren en vrijwilligers.

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

Sint on Ice
Kerstman on Ice

Koffi e-uurtje

Curling competitie

Koffi e-uurtjeKoffi e-uurtje

Kunstschaats clinic
Hockey clinic

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

Elke dag vrij 
schaatsen!

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

Muziekbingo

IJsclub Nederhorst den Berg 

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

Door de coronamaatregelen zijn er wijzigingen. Houdt onze social media hiervoor in de gaten.
Nederhorst on Ice is een initiatief van IJsclub Nederhorst den Berg en mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren en vrijwilligers.

Kom ook naar 
de familiedag!
Kom ook naar 
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Kom ook naar 
de familiedag!
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Kom ook naar 
de familiedag!
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