Woensdag 1 december 2021

50e jaargang week 48

3
RUDIE JEINTJES

5
NIEUWE

9
OUD PAPIER

NEDERLANDERS

13

15

NEDERHORST

CONCERTEN BIJ

ON ICE

KAARSLICHT

Groots festival Licht en
Kunst Loosdrecht
VRIJHEID
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
In deze donkere tijden is
blijkbaar de behoefte aan
licht en creativiteit groter dan ooit. Aanstaande
maandag start Licht en
Kunst Loosdrecht, een
tentoonstelling van 16
kunstobjecten met verlichting langs de Loosdrechtse dijken en op het Moleneind.
Daarnaast doet de gehele
plaatselijke horeca mee met
creatieve catering. De grote
trekker van deze buiten expo
is het beeld VRIJHEID.
Ruim 1500 ‘kleine’ kunstenaars van De Linde, de Sterrenwachter, de Catamaran,
de Regenboog, de Antonius- , de Curtevenne- en de
Jozefschool hebben flessen

beschilderd rond het thema
Vrijheid. Die kleurrijke objecten zijn door een groep vrijwilligers geplaatst in het gigantische kunstwerk VRIJHEID.
Gebouwd door kunstenaar
Joost Zwagerman, een gevaarte van 13 m. lang; 4 m.
hoog en 2.20 m. breed. Samen met collega- kunstenaars
Johanna Kessler, Gea Lamme
en Emma van der Meulen en
enkele andere vrijwilligers is
hij al wekenlang bezig om dit
pronkstuk met meer dan 1000
flessen te voltooien. “Het is de
chemie in de groep die ons
inspireert om hieraan zo hard
te trekken”, vertelt Johanna
Kessler. Ook de gemeente
doet enthousiast mee aan dit
project. “Dit kan echt de parel van Wijdemeren worden”,
vertelt dorpscoördinator Saskia Hille “een combinatie van
kunst, ondernemerschap en

betrokkenheid van de scholen
over een fundamenteel onderwerp als vrijheid.”
Naast hoofdsponsor Wijdemeren is er een aanzienlijke lijst
van sponsors die met financiën en technische / logistieke
ondersteuning Licht en Kunst
de helpende hand bieden. Op
6 december maakt VRIJHEID
als ‘convoi exceptionel’ een
rijtoer langs de scholen om uiteindelijk een tijdelijke plek te
vinden bij de Porseleinhaven
te Loosdrecht, tot 6 januari.
Kunstenaars
Naast de ‘kleine’ kunstenaars

exposeren ook 16 professionals met artistieke objecten.
Vanaf de rotonde op ’t Bruggetje, met fotograaf Johanna
Kessler (Lucht) tot aan De
Eend op de Horndijk (Peter vd
Akker, 52 dialogen). Langs de
hele
Oud-Loosdrechtsedijk,
Veendijk en Horndijk passeer
je gevarieerde kunstwerken,
zoals een Tuinornament in de
Kreekvijver of zwerfkeien bij
De Haven. Alle restaurants
zijn voorzien van verlichte
kunst. Zelfs bij Docks aan het
Moleneind, een put-projectie
van Gaetan Dirven. Kunst met
een grote K die u in alle rust

bezorger
gezocht!!!

Weekblad Wĳdemeren
zoekt een bezorger om
op woensdag in
Ankeveen ons weekblad
te bezorgen.

Ben je 13 jaar of ouder
en geïnteresseerd?
Neem dan contact op:
06-136 678 48

kunt bewonderen.
Horeca
AIM, De Eend, Rosa’s Cantina, Fletcher, A-Fusion, Robberse Eiland, de Havenclub,
het Kompas, Anderz, Brasserie Wetterwille, Porto, Heineke, ‘t Bruggetje en Docks zijn
de restaurants die u welkom
heten op de Licht&Kunst route, met tal van speciale aanbiedingen voor 17.00 uur. Afhalen na vijven kan sowieso
bij diverse cateraars.
Info: lichtkunstloosdrecht.nl
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer
Huisartsen

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

1-1-2

WEE

035 - 656 18 66
035 - 656 16 16
035 - 656 11 96
0294 - 25 12 03
0294 - 25 18 54
0900 -15 15
088 - 753 17 53

NIEUWS VOOR AN

RK WIJDEMEREN


OLV Hemelvaart
Zo. 5 december: 9.30 uur:
L. Wenneker



H. Antonius

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

Oogarts

C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19

035 - 656 47 62

Verloskunde Wijdemeren
Verloskunde Praktijk kortenhoef

06 - 454 06 022
06 - 238 08 670

Tandartsen

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

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

035 - 656 21 88
035 - 656 91 28
0294 - 25 34 56
088 - 263 27 27
0294 - 25 27 14
0900 -15 15

Zo. 5 december: 9.30 uur:

W. Balk

Wo. 8 december: 9.30 uur:

W. Balk



Za. 4 december: 19.00 uur:

W. Balk



035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
035 - 533 06 07

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

Vr. 3 december: 15.00 uur:

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

PKN GEMEENTEN


Willibrordkerk
Zo. 5 december: 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. 5 december: 10.00 uur:
Dr. W. Klouwen
www.hervormdegemeen
tesgraveland.nl

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

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.

Maatschappelijk

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

Veenstaete
J. Dresmé

Dierenarts

Scholen

St. Martinus





Hervormde gemeente
Kortenhoef
Zo. 5 december: 9.30 uur:
Ds. A. Christ
Oec. Streekgemeente
Kortenhoef
Zo. 5 december: 11.15 uur:

Geen dienst
Aanmelden verplicht:

Tineke Hafkamp 035 - 656 19 61

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

Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar
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,
t/m do we er wel
Samenma
komen
AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
ANWBANWB
AutoMaatje:
voor wie minder mobiel is
• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto
Samen komen we
er
wel!
Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto.
• Tegen een kleine onkostenvergoeding
Tel centrale: 035
694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u
Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur



Graankorrel ‘s-Graveland
Zo. 5 december: 10.00 uur:

Ds. O. Sondorp

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

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd 1

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

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

* Bedrijfsadministraties
* Jaarrekeningen
* Fiscale aangifte
* Interim-management
* Controlling
* Adviezen
Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337)
Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

14-10-19 12:48
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Rosalie van Rijn lijsttrekker CDA

Rudie Heintjes interim

Wijdemeren

gemeentesecretaris

WIJDEMEREN
De nummer 1 op de lijst
van het CDA Wijdemeren
voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022
is de huidige wethouder
Rosalie van Rijn. Tenminste, als de leden de voordracht van het bestuur
steunen. Ze kunnen zich
er op vrijdag 10 december
over uitspreken tijdens
de algemene ledenvergadering. Dan wordt ook de
verdere kandidatenlijst en
het verkiezingsprogramma
vastgesteld.

WIJDEMEREN
Rudie Heintjes wordt interim gemeentesecretaris en
algemeen directeur van de
gemeente Wijdemeren. Hij
begint op 1 december 2021.
Naast de algemene taken
wordt hij ook verantwoordelijk voor het uitvoeren
van de veranderopdracht
in het kader van de organisatieontwikkeling.

Met de voordracht van Rosalie
van Rijn (30 jaar) neemt het
bestuur het unanieme advies
van de speciaal ingestelde
vertrouwenscommissie over.
Voorzitter Esther de Haan ondersteunt de keuze voor Rosalie van Rijn van harte. “We zijn
enorm trots dat we met Rosalie van Rijn op nummer 1 de
verkiezingen in gaan. Rosalie
is een groot politiek talent en
heeft haar kwaliteiten de afgelopen jaren meer dan bewezen. Rosalie is nu bijna vier
jaar wethouder geweest op
het sociaal domein, wonen en
dorpenbeleid. Op deze portefeuille heeft ze haar grote kwa-

liteiten bewezen en het sociale gezicht van het CDA vorm
gegeven. Als wethouder heeft
zij deze -niet altijd makkelijke
taak- in samenwerking met
oppositie- en coalitiepartijen
met verve doorstaan. Rosalie
is een gedreven en betrokken
politica die met haar overtuigingskracht de CDA-doelen
bereikt voor onze dorpen. Voor
deze periode zat zij ook al vier
jaar in de gemeenteraad. Wij
zijn blij dat Rosalie bij de ko-

mende verkiezingen voor ons
de kar wil gaan trekken.”
Rosalie van Rijn: “Als ik het
vertrouwen van de leden krijg,
dan ga ik vol enthousiasme
en vol overtuiging de campagne in. Mede door corona is er
nog veel werk te verzetten en
het CDA heeft een mooi team
klaar staan om deze klus te
klaren.”
FOTO: Douwe van Essen

Nrs. 1 en 2 PvdA/GroenLinks		
bekend
WIJDEMEREN
De leden van de PvdA Wijdemeren en GroenLinks
H i l v e r s u m / Wi j d e m e r e n
hebben op zaterdag 27
november een Algemene Ledenvergadering gehouden. Hierin zijn Stan
Poels van GroenLinks als
lijsttrekker en Wilna Wind
van de PvdA als nummer
2 aangewezen voor de lijst
van de fractie van PvdA/
GroenLinks voor de gemeenteraadsverkiezingen
van maart 2022. De leden
waren hierin unaniem.
Tevens is het verkiezingsprogramma
PvdA/GroenLinks
Wijdemeren 2022-2026 vastgesteld. De besturen van de

afdelingen van de PvdA en
GroenLinks zijn blij met de
kandidaten die zich bereid

hebben verklaard mee te werken aan een ‘socialer, groener
en sterker Wijdemeren’.

Naar aanleiding van het rapport Necker van Naem over
de gebrekkige organisatie op
het gemeentehuis, was een
van de conclusies dat er een
‘verandermanager’ wordt aangesteld die de bestuurlijke en
ambtelijke structuur zal verbeteren. Rudi Heintjes heeft
ruime ervaring met interim
opdrachten in vaak complexe
politiek bestuurlijk contexten,

waarvan bijna 20 jaar als (interim)
gemeentesecretaris.
Zijn benoeming steunt op een
breed draagvlak in de organisatie. Burgemeester Crys
Larson: ”Het college is blij met
zijn benoeming. Hij heeft een
schat aan ervaring. Wij hebben
alle vertrouwen in een goede
en succesvolle samenwerking
met hem in de komende periode”.

College wil tijdelijke en		
kleinschalige woningbouw
Kininelaantje
‘S- GRAVELAND
De gemeente Wijdemeren
heeft drie percelen in eigendom waar woningbouw
mogelijk is. Dit zijn de Molenmeent
(Loosdrecht),
Anton
Smeerdijkgaarde
(Kortenhoef) en het Kininelaantje
(’s-Graveland).
Voor woningbouw op het
perceel aan het Kininelaantje naast de sportvelden
van SV ’s-Graveland heeft
het college de wens uitgesproken om tijdelijke, kleinschalige gestapelde woningen te laten ontwikkelen
waarbij de nadruk gelegd
wordt op woonkwaliteit en
duurzaamheid en het moet
passen in de omgeving.
Een goede verkeersafwikkeling is een randvoorwaarde.
Wethouder Rosalie van Rijn
wil gesprekken starten met
een woningcorporatie om te
kijken of er een invulling gegeven kan worden aan het
perceel. Op 15 oktober 2021
hebben 27 bewoners gehoor
gegeven aan de oproep om
mee te praten over de mogelijke invulling van het perceel

en zijn de wensen van de omwonenden opgehaald om te
vertalen naar uitgangspunten
voor verkennende gesprekken
met ontwikkelaars. Wethouder
van Rijn: “We hebben als college de uitgangspunten van de
bewoners meegenomen in ons
besluit. Ik ben zelf bij de avond
aanwezig geweest en ondanks
dat veel bewoners aangaven
dat ze liever geen woningbouw
willen op deze plek waren de
gesprekken constructief. Er
werd meegedacht over wat wel
mogelijk is en waar mensen uit
de buurt waarde aan hechten.
Het speeltuintje is belangrijk
voor de buurt. Het is nu een
plek om te spelen en elkaar
te ontmoeten Ook duurzaamheid en betaalbaarheid werden vaak genoemd. En als er
gebouwd wordt dan wel graag
voor mensen uit Wijdemeren.
Verder zijn parkeren en een
goede
verkeersafwikkeling
punten van aandacht.” Het college gaat de komende periode
aan de slag om een optimale
combinatie van wensen en
uitgangspunten uit te werken
voor deze locatie.
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informeren

raadsvergadering
Agenda commissies
Datum: 12 mei 2021
Commissie
Maatschappelijke
Aanvang:
20.00
uur

Sociale Zaken

Datum:
dinsdag 7 december
Vaste
Agendapunten*
Hamerstukken
Aanvang: 20.00 uur, digitaal

Bespreekpunten

Commissie
Ruimte
en Economie
3.
Evaluatie woonvisie
2016-2020
Datum:
woensdag 8ondernemers
december
4.
Coronaherstelplan
Aanvang:
20.00
uur,
digitaal
5.
Zienswijze
voorstel
transitiecommissie
Metropoolregio Amsterdam

Overig

6.Commissie
Vragenhalfuur Bestuur en Middelen
donderdag
9 december
7.Datum:
Moties Vreemd
aan de
agenda
8.Aanvang:
Sluiting 20.00 uur, digitaal

WEE

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezonNIEUWS VOOR AN
De en
commissievergaderingen
kunt u live volgen
den
kunt u volgen via de website:
via: www.wijdemeren.raadsinformatie.nl
www.wijdemeren.raadsinformatie.nl
(tabblad‘live’)
‘live’).
(tabblad

*De
agendapunten
te raadplegen
Wiltvaste
u inspreken
op een zijn
agendapunt
of over
op
www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.
een ander onderwerp waar de gemeenteraad

1. Geheim
2.
Actualisatie grondexploitaties 2021
Vaste agendapunten*

Vaste agendapunten*

Vaste agendapunten*

Bespreekstukken

Voorgestelde Hamerstukken

Bespreekstukken

9. RV bestemmingsplan Kortenhoefsedijk 198

9. Centraal tellen verkiezingen 2022

over gaat? Meld u dan uiterlijk op de dag van

9. Rekenkamerrapport inzicht kosten

10. RV ontwerp VVGB Slotlaan 4

10. Leges en belastingen

de commissievergadering voor 12.00 uur aan

11. Eerste Begrotingswijziging 2021

Bespreekstukken

via griffier@wijdemeren.nl of via telefoon-

12. Aanpassing APV en Drank en Horecawet

nummer 14 035. U wordt dan geïnformeerd

13. Inkoopbeleid Wijdemeren

over de werkwijze van het inspreken.

Officiële bekendmakingen

sociaal domein

10. Rekenkamerrapport inzicht kosten
jeugdzorg

Plassenschap Loosdrecht
12. Opheffen RMN

11. Het lichtbaken
12. Behandelverzoek PVDA/GroenLinks

Bouwen en wonen

stand van zaken asielzoekers

>Overig

Aangevraagde omgevings13. Vragenhalfuur
vergunningen
14. Sluiting

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)

13. Op weg naar Aardgasvrij 2022-2026
villa’s
(50m2) (04.05.21)Rading 128
14.
Bestemmingsplan
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 24 recreatievilla’s
15. BP secundaire ontsluiting eilandseweg 32
(55m2) (04.05.21)
16. Behandelverzoek CDA gebiedsakkoord
- Bloklaan 22a BG 04: bouwen 24 recreatievilla’s
(70m2) (04.05.21)
-Overig
Jol 21: plaatsen dakkapel (22.04.21)
Vragenhalfuur
-17.
Nieuw-Loosdrechtsedijk
8: verbouwen koetshuis
voor groepswoningen ouderen (28.04.21)
18.
Sluiting
- 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)

Autobedrijf Jansen & Jansen

U kunt bij ons terecht voor alle merken

Kortenhoef

● Airco service
- Kerklaan●
10:APK
wijzigen voorgevel (22.04.21)
Nederhorst den Berg
●
Onderhoud
● Banden- Wilgenlaan
service2: plaatsen twee dakkapellen (22.04.21)
- Kerklaan 22: plaatsen schuur (30.04.21)
- Kortenhoefsedijk
82: plaatsen dakkapel
● Reparatie
● (21.04.21)
Banden opslag
- Kortenhoefsedijk 104a: afwijken bestemmingsVoor het indienen van bezwaar: zie kader.
plan voormalige ijsclubkantine naar wonen
(26.04.21)

Weekblad Wijdemeren

Wij staan voor u klaar!
>

Verleende omgevingsvergunWoensdag  juli 

Middenweg 82 - Nederhorst
den Berg
ningen
(uitgebreide procedure)
Telefoon:
0294 - 253556
- Industrieweg 32: vergroten
hoofdgebouw

14. Zienswijze Wijdemeren begrotingsvan de
gemeente
Wijdemeren,
tussen de kernen
wijziging
2021-10
Regio G&V
Nederhorst den Berg en Nigtevecht.
15. Actualisering gemeenschappelijke
Regeling Regio Gooi en Vechtstreek

Inzage

16.bestemmingsplan,
Behandelverzoekmet
CDA
Vuurwerkverkoop
Het
bijbehorende
stukken,
kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Overig
17. Vragenhalfuur

Bestemmingsplan
Eilandseweg
18.
Sluiting
4a – woonschip, Nederhorst den
Berg is onherroepelijk
>

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet
bestuursrecht bekend dat de door gemeenteraad van Wijdemeren op 4 februari 2021 vastgestelde herziening van het “Bestemmingsplan
Eilandseweg 4a – woonschip” , Nederhorst den
Berg onherroepelijk is geworden.

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.

Nederhorst
HOETMER
& VAN RIJN den Berg

Lotnummer Prijs

Omschrijving

Beschikbaar gesteld door

003352
HOOFD Verzorgd bezoek voor
onderhoud - verbouw
- Dammerweg 71: plaatsen
dakkapel
(27.04.21)
2 personen Dutch Valley
nieuwbouw - renovatie
000595
1
Dinerbon t.w.v. € 100,-Restaurant Lekr
0294-251254- 035-6563680
2
Lange Wetering 63:001238
uitbreiden
Cadeaubonwoning
t.w.v. € 50,Brinkers (26.04.21)
Mode & Lingerie
001222

3

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

000796

4

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

000660

5

Etentje voor 2 personen

Gasterij de Vechtoever

001255

6

1 Persoons zomerdekbed

Brinkers Mode & Lingerie

000105

7

Levensmiddelenpakket

Albert Heijn

000203

8

Verzorgingspakket

Albert Heijn

002254

9

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Brinkers Mode & Lingerie

000026

10

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Brinkers Mode & Lingerie

001693

11

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Boekhandel CW76 Kortenhoef

000777

12

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Het Spieghelhuys

000371

13

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Het Spieghelhuys

000874

14

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Het Spieghelhuys

001016

15

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Body & Beauty ‘t Gooi

001453

16

Waardebon v. slagroomtaart Bakker Jeroen

000875

17

Waardebon v. slagroomtaart Bakker Jeroen

000876

18

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

001233

19

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

000951

20

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

002126

21

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

001206

22

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

001416

23

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

002127

24

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

001082

25

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

002338

26

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

001173

27

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

000793

28

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

000138

29

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

001690

30

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

- Meindert Hobbemastraat 27: plaatsen dakkapel
(03.05.21)
- Overmeerseweg 74: verbouwen schuur (20.04.21)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze of
bezwaar maken tegen een aanvraag.

D r e n t Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
h>

V E R H U I Z I N G E N
 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

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

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

’Breukeleveen

week geopend. Alle buurten
van Nederland kunnen hun
Burendagactiviteit aanmelden en een financiële bijdrage 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 organisatoren zich extra inspannen
om buren bij elkaar te krijgen
in buurten waar dat niet vanzelfsprekend is. Burendag
valt dit jaar op 22 september.
In 2017 deden zo’n 1 miljoen
mensen mee aan duizenden
activiteiten in heel het land.

Voor het indienen van beroep: zie kader.

Bestemmingsplan Eilandseweg
10 ws 02 – woonschip, Nederhorst den Berg is onherroepelijk
>

Burgemeester en wethouders maken overeenKort artikel
nieuws 3.8 van de Wet ruimtelijke ordekomstig
ning
en
Afdeling
3.4. van de Algemene wet beElke 1e woensdag v.d. maand
van 14-17 uur: Repaircafé Wijstuursrecht
bekend,
dat de door gemeenteraad
demeren. In de Brasserie
van
Veenstaete te K’hoef. Wegvan
Wijdemeren
gooien?
Mooi niet! Zie: www.op 4 februari 2021 vastgestelde
natuurlijkwijdemeren.nl
of
bel: Marjolijn Bezemer:
06herziening
van het
“Bestemmingsplan Eiland48545227.
seweg 10 ws 02 – woonschip”, Nederhorst den
Berg, onherroepelijk is geworden.

- Herenweg 27a: verbouwen woning (29.04.21)

Marco Boon
- Noordereinde 327: slopen woning met
Schilderwerken
bijgebouw (03.05.21)
’s-Graveland

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot
vaststelling van het bestemmingsplan is geen
beroep ingesteld bij de Raad van State.

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om
het op dit perceel afgemeerde woonschip te
vervangen en daarbij een nieuwe groter woonschip 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 Bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht
2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243 is
onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet
bestuursrecht bekend dat de door gemeenteraad van Wijdemeren op 4 februari 2021 vastgestelde herziening van het Partiële herziening
Bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht
2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht
onherroepelijk is geworden.

Plan
Kortenhoef
- Fuikestee 10: plaatsen dakkapel (22.04.21)
- Moleneind 7: vergroten bijgebouw met
overkapping (04.05.21)

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om
het op dit perceel afgemeerde woonschip te
vervangen en daarbij een nieuwe groter woonschip af te meren.

Loosdrecht
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 152 recreatie-

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot
vaststelling van het bestemmingsplan is geen
beroep ingesteld bij de Raad van State.

Plan
Het plangebied is gelegen in het buitengebied

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat

06 - 51 28 20 68
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.

marcoboonschilderwerken@gmail.com

Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,
kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Overig
>

Gewijzigde ontheffingsdatum

Nederhorst den Berg
- Tegenover Lijsterlaan 43: plaatsen afvalcontainer van 30 april tot 15 juni (03.05.21)

Ter inzage
Plan

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

aannemersbedrijf

Inzage

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot
vaststelling van het bestemmingsplan is geen
beroep ingesteld bij de Raad van State.

Loosdrecht

info@autobedrijfjansenenjansen.nl
Loosdrecht
(21.04.21)
www.autobedrijfjansenenjansen.nl
- Nieuw-Loosdrechtsedijk
240a: aanleggen
- Oud-Loosdrechtsedijk 9: restaureren (van de
platformen (22.04.21)
deel) gesplitste boerderij (29.04.21)
- Rading 46a: vernieuwen
en gevels
21-25: wijzigen
Prijzendakopbouw
Spektakelloterij
afhalen - Oud-Loosdrechtsedijk
Aanmelding burendag
2018 geopend
(23.04.21)
interieur, achter- en linker zijgevel en
De inschrijving voor de 13e
editie van Burendag isdakramen
vorige
toevoegen
(28.04.21)

op
ditvaste
perceel
bestaande recreatieappartemen*De
agendapunten
zijn te raadplegen
ten naast het recreatief gebruik permanent beop www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.
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.

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

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

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

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

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

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie
van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/of een
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Raad
van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage.
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Vergoeding voor controle op
WEEKBLADWIJDEMEREN
coronatoegangsbewijzen

Wijdemeren ‘Op weg naar
aardgasvrij’

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

WIJDEMEREN
Om verenigingen, bedrijven en organisaties enigszins tegemoet te komen
stelt de gemeente Wijdemeren een vergoeding
van maximaal 500 euro
beschikbaar voor de extra
kosten die de verplichte
controle van de coronatoegangsbewijzen met zich
meebrengt.
De Rijksoverheid heeft hiervoor middelen beschikbaar
gesteld aan alle gemeenten.
Verenigingen, bedrijven en
organisaties die voor een bijdrage in de kosten in aanmerking willen komen, kunnen
daarvoor een aanvraag bij de

gemeente indienen. In Wijdemeren kan dat vanaf 24 november tot en met 10 december 2021 via de website www.
wijdemeren.nl/ctb.
Burgemeester Crys Larson:
“We beseffen dat het voor lang
niet iedereen genoeg is om
alle extra lasten te compenseren. Met deze aanpak verdelen we het beschikbare geld zo
gelijk mogelijk over alle organisaties. Gelukkig bieden we op
deze manier enige verlichting
in de kosten die het naleven
van de maatregelen met zich
meebrengen”.
Vanaf 25 september 2021 zijn
verenigingen, bedrijven en or-

ganisaties in bijvoorbeeld de
horeca-, cultuur-, sport- en
evenementensector verplicht
om bezoekers naar een geldig coronatoegangsbewijs te
vragen. Het laten zien van een
coronatoegangsbewijs geldt
voor iedereen van 13 jaar en
ouder. Vanaf 14 jaar is het tonen en controleren van een
ID-bewijs daarbij ook verplicht.

Naturalisatieceremonie voor twee nieuwe
Nederlanders
WIJDEMEREN
Op 23 november jl. was er
weer een naturalisatieceremonie. Deze keer voor
twee inwoners van de gemeente Wijdemeren. Door
het afleggen van de verklaring van verbondenheid
zijn ze nu officieel Nederlands staatsburger geworden. De ceremonie vond
plaats op het gemeentehuis in aanwezigheid van
burgemeester Crys Lars-

on. Ze nam de verklaring af
en feliciteerde hen met hun
nieuwe status.
Nieuwe Nederlanders krijgen
bij deze ceremonie de Neder-

landse vlag, inclusief het vlaggenprotocol uitgereikt. Met
een mooie bos bloemen en
het fotomoment werd het een
feestelijke ceremonie.

Samen investeren in energieopwekking
WIJDEMEREN
Afgelopen jaar is de Energiecoöperatie Wijdemeren
samen met de gemeente
gestart met het Grotedakenplan. Een uitnodiging
aan alle ondernemers en
andere bewoners van Wijdemeren om daken te beleggen met zonnepanelen.
Allereerst voor eigen gebruik, maar is het dak groter dan u zelf nodig hebt,
dan nodigen wij u van harte
uit om mee te werken aan
het beleggen van het hele
dak. Er zijn verschillende
financieringsconstructies
en subsidieregelingen die
we daarvoor kunnen inzetten.
We komen graag in contact.

Hebt u een dak groter dan 250
m2 kunt u een gratis dakscan
en projectverkenning aanvragen. Zie voor informatie en
aanvraag onze website https://
grotedaken.ecwijdemeren.nl
Voor de uitvoering van het
Grotedakenplan zoeken wij
drie projectleiders energieopwekking die minimaal een dag
per week (betaald) willen ko-

men werken bij de Energiecoöperatie Wijdemeren. Werken
aan uitdagende projecten vanuit een enthousiaste organisatie. Bel voor informatie over
deze vacatures naar Christien
Pennings (06-10008736) of
Anne-Marie Poorthuis (0612395394)
FOTO: collectieve zonnestroom
op sporthal De Fuik

WIJDEMEREN
Het college van burgemeester en wethouders
legt binnenkort het visiedocument voor een aardgasvrije toekomst van
Wijdemeren voor aan de
gemeenteraad. In deze visie laat het college zien
welke stappen zij in de
komende jaren wil zetten
richting een toekomst zonder aardgas.
Het grootste deel van de Nederlandse huizen is nog aangesloten op het aardgas. Bij
de verbranding van aardgas
komt er CO2 vrij en dat draagt
bij aan de opwarming van de
aarde. Bovendien is de voorraad aardgas niet oneindig,
wordt de gaswinning in Groningen gestopt en stijgen de
energieprijzen in Nederland en
de rest van Europa momenteel
naar ongekende hoogtes.
Enorme klus
Wethouder Boermans: “De
Nederlandse gemeenten hebben van de Rijksoverheid de
opdracht gekregen om in 2050
aardgasvrij te zijn. Een uitdaging waar wij niet voor weglopen. Tegelijkertijd weet ik dat
het een enorme klus is en dat
er ook nog veel onbeantwoorde vragen en onzekerheden
zijn. Met deze visie op een
aardgasvrije toekomst, hoop ik
inwoners, bedrijven en organisaties meer houvast te geven
hoe deze verandering er voor
Wijdemeren uit komt te zien.”
Energie uit water
De warmtetransitie wordt door
de gemeente ook gezien als
een kans. Wijdemeren heeft
verschillende potentiële warmtebronnen die nog niet benut
worden. Onderzoek moet
uitwijzen of de opgeslagen
warmte in de Wijdemeerse
plassen, kanalen, petgaten en
vanuit de drinkwaterwinning
Loosdrecht en de waterzuivering Horstermeer omgezet kan
worden naar groene energie.
Dit zou een mooie oplossing
kunnen zijn voor de dichter
bebouwde kernen van de gemeente. Voor de buitengebieden en de lintbebouwing zijn
individuele oplossingen, zoals
een warmtepomp, het meest
aannemelijk.

Vier verkenningsbuurten
De alternatieven voor aardgas
die in de visie genoemd worden, zijn nog niet definitief.
De definitieve keuzes worden
pas gemaakt als er samen met
de bewoners een zogenaamd
Wijkuitvoeringsplan is gemaakt. Hiervoor is eerst meer
onderzoek nodig. Wijdemeren
gaat wel van start met vier
verkenningsbuurten. In deze
buurten zijn er mogelijkheden
voor collectieve warmtenetten.
In een aantal gevallen loopt
er al een bewonersinitiatief,
waarbij de gemeente aansluit.
Het doel is om voor 2026 voor
minimaal één van de buurten
een wijkuitvoeringsplan te
hebben.
Geen verplichting
Boermans: “Ik wil benadrukken dat we niemand gaan
verplichten om van het aardgas af te stappen. We zetten
ook geen overhaaste stappen,
maar willen samen met inwonerskijken naar de mogelijkheden die er voor de wijk zijn.
We juichen bewonersinitiatieven toe en willen alle inwoners
aanmoedigen om zich hierbij
aan te sluiten.”
Toegankelijke versie
De visie ‘Op weg naar aardgasvrij’ wordt op woensdag
8 december besproken in de
commissie Ruimte en Economie en op 16 december in de
gemeenteraad. Nadat de raad
deze visie heeft vastgesteld
publiceert de gemeente een
online publieksversie van de
visie. Hierin kunnen alle inwoners op een kaart zien wat de
mogelijke alternatieven voor
aardgas kunnen worden in
hun wijk. Ook staat hierin wat
inwoners nu al kunnen doen
om energie te besparen en
hun woning te isoleren.
FOTO: Wethouder Joost Boermans (foto: Douwe van Essen)
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De favoriete
winkel van
Sinterklaas!

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK

WEE

NIEUWS VOOR AN

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

AZIATISCH RESTAURANT
DYNASTY KORTENHOEF
MENU A (+/2 personen)

MENU B (+/2 personen)

Mini loempia
Babi pangang
Thaise rode curry met kip
Foe yong hai
2 stokjes sate

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

voor 20,- Euro*

voor 25,- Euro*

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

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

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 voor de Historische Kring Loosdrecht.
Mobiele werkplaats voor gestrande vliegtuigen
Rutger Spek, zoon van de Loosdrechtse smid H.J. (Jan) Spek was reizende smid,
dat wil zeggen hij reed met zijn paard en wagen vanuit standplaats Kortenhoef vaak
naar Loosdrecht om daar zijn smederij diensten te verlenen. Ook was hij handelaar
in ijzerwaren en gereedschappen en fietsenmaker. In de Eerste Wereldoorlog is een
militair watervliegtuig op de Eerste Plas in Loosdrecht geland. Nadat de crew een kop
koffie had gedronken bij een van de restaurants aan de Dijk wilde de luchtmachine
niet meer starten. Met hulp en de grote technische kennis van de 32 jaar oude Rutger
Spek konden de piloten na reparatie weer met een gerust hart het luchtruim kiezen.

*Aanbieding geldig tot 15 december

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.)
Meenthof 8
1241CP, Kortenhoef
035-6561156

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

Speciaal bezoek jeugd De Vijf Dorpen
AMSTERDAM
Sinterklaas heeft zaterdagmiddag een bezoek
gebracht aan de schaatsjeugd van ‘De Vijf Dorpen’.
Op de Jaap Edenbaan waar
de Bergse, Kortenhoefse en
Ankeveense jeugd wekelijks
traint, begroette hij de kinderen vanuit zijn arrenslee.
Het was een gezellig feestje.
Ook een aantal Pieten kwam
mee, deed spelletjes met de
schaatsgroepjes en toonde

hun schaatskunsten in een
heuse Pietenrace op de 400
meterbaan. Uiteraard gaf Sint
het startsein voor de race.
Het schaatsseizoen is inmiddels in volle gang. Het natuurijs van vorig jaar heeft er
toe geleid dat er enorm veel
nieuwe leden gestart zijn met
schaatslessen bij de vereniging. Wekelijks trainen er zo’n
90 jeugdleden van de 5 Dorpen op het ijs in Amsterdam.
Helaas ziet het er naar uit dat
er de komende weken niet

gelest kan worden omdat er
vanwege de huidige regelgeving na 17:00 uur niet gesport
mag worden. Maar we hopen
dat we elkaar snel weer mogen begroeten op het ijs. Er
is nog beperkte ruimte voor
nieuwe leden. Vanaf januari is
het mogelijk om een halfjaar
abonnement te nemen. Stuur
voor een gratis proefles een
mailtje naar: jeugdcommissie@de5dorpen.nl

Sint Nicolaas bedankt
De kinderen van het Emma
Kinderziekenhuis A.M.C. bedanken de Sint uit Neder-

horst den Berg heel hartelijk
voor het lekkers dat zij weer
van hem hebben gekregen.

Kinderen en de verzorging
stellen dit zeer op prijs (oma
Joke).
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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.

WEEKBLADWIJDEMEREN

TIMMERBEDRIJF BOSSON
*Retro * Vintage * Brocante*
Tandprothetische praktijk Weesp
Aanbouw, Verbouw en Renovatie Kunstgebitten en reparaties klaar
elke 1e zaterdag v/d maand
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
Telefoon: 06-237 41 941
loodsverkoop van 11-17 uur
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
tevens woningontruiming.
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
AB FAAS VERHUIZINGEN
www.inboedelsenzo.nl
Weesp. Tel. 0294-418722
Verhuizen, opslag en/of
Koninginneweg 66, K’hoef.
woningontruiming.
MET NAALD EN DRAAD
Bel ons voor een vrijblijvende
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
voor al uw gordijnen en
offerte: 06-10717202.
Bel: 06-54674677 of
vouwgordijnen. Ruime keus
www.abfaasverhuizingen.nl
035-6566623
aan mooie gordijnstoffen.
Anneke de Kwant / Ankeveen
Gevraagd Oud ijzer
Huart Makelaardij o.g.
06-51997751
en andere metalen
Nu vanuit huis met
06-25514689
een scherp tarief!
Wie kan 1x per week
www.huart.nl
of eens per 2 wkn. mijn
Helmut Smits voor al uw
035-6857850
kleine won. schoonmaken?
tuinaanleg/onderhoud, snoeih.stuijver@hetnet.nl
werk en (sier)bestrating.
Niets leuker dan muziek
Tel. 0294-254598
die je zelf kunt maken!
KERSTBOMEN
Gediplomeerd gitaardocent
Kerstgroen, kerststukjes e.d.
Aangeboden: Hulp in de
Tatakh Huismans:
Kwekerij Krijn Spaan
huishouding. 06 30235649
www.tatakh.nl
Goede referenties
06-24683096
In samenwerking met

BEWONERSAVOND

HORN- EN KUIJERPOLDER

Online bewonersavond over het
water in de Horn- en Kuijerpolder.
Waternet nodigt namens waterschap Amstel Gooi en Vecht, bewoners en andere belanghebbenden uit voor een bewonersavond. Op deze avond kunt u met ons meedenken over
het water in de Horn- en Kuijerpolder. De bewonersavond vindt online plaats op dinsdag
14 december 2021 van 20 uur tot 22 uur. U kunt vanaf 19.30 uur inloggen. Problemen met de
verbinding? Wij helpen u dan graag via de chat verder.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de online bewonersavond? Meldt u dan vooraf aan. Stuur vóór vrijdag
10 december een e-mail aan mascha.thesing@waternet.nl met daarin uw naam, adres en
telefoonnummer. U ontvangt dan per e-mail verdere informatie waarmee u kunt deelnemen
aan de bijeenkomst.

Waarom een bewonersavond?

Het is belangrijk dat het water in uw omgeving schoon is. Ook moet er voldoende water in
de sloten staan zodat het water goed kan doorstromen. Het waterschap maakt minimaal
elke twintig jaar een watergebiedsplan. Hierin staan alle maatregelen die zorgen voor een
juiste waterstand en een goede waterhuihouding. Ook staan in het plan maatregelen om de
ecologie en de waterkwaliteit te verbeteren. Zo zorgen we ervoor dat u voldoende schoon
water in uw omgeving heeft.

Inhoud van de avond

Medewerkers van Waternet laten zien hoe zij een watergebiedsplan maken. Als belanghebbende
kunt u op deze avond kansen en knelpunten in de waterhuishouding van de polder naar
voren brengen. Ook vergelijken we onze gegevens en analyses met uw kennis en ervaring uit
de praktijk. Samen zoeken we zo naar de beste oplossingen.

Meer weten?

Met vragen kunt u terecht bij Peter de Waal Maleﬁjt, via 0900 - 9394 of per e-mail,
peter.de.waal.maleﬁjt@waternet.nl.
Kijk ook op: https://www.agv.nl/watergebiedsplan-horn-en-kuijerpolder
Op www.overheid.nl vindt u alle oﬃciële bekendmakingen van het waterschap in het digitale
aWaterschapsblad. U kunt zich via deze site abonneren op een e-mailservice voor bekendmakingen in uw postcodegebied. Zo krijgt u automatisch alle oﬃciële bekendmakingen van
het waterschap in uw mailbox.

Doe mee met ‘Wijdemeren
Gezond’
Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF
Op 6 december starten
Susanne Renkema (oefentherapeut) en Marieke van
de Schepop (diëtist) het
programma ‘Wijdemeren
Gezond’. Hiermee kun je
in zes weken tijd een boost
geven aan je leefstijl.
“Je hoeft geen klachten te hebben om mee te doen,” verduidelijkt Susanne het doel van
het programma. “Het is voor
iedereen die wil werken aan
een gezonde leefstijl.” Bij de
eerste bijeenkomst krijg je in
de groep uitleg over de invulling van de zes weken. Daarbij
geef je aan waar je zelf aan wilt
werken. Dat kan voor iedereen
anders zijn. Bijvoorbeeld een
gezonder gewicht, een betere
conditie of meer rust en ontspanning. Met je eigen doel ga
je vervolgens aan de slag.
Gezond eten
Tijdens het programma geeft
Marieke individuele begeleiding. Zij geeft advies en coaching om gezond(er) te eten.
Marieke is gespecialiseerd diëtist en biedt de gesprekken aan
in de praktijk op Zuidsingel 30
in Kortenhoef. De kosten worden gedeeltelijk vergoed vanuit
de basisverzekering, soms is
een eigen bijdrage van toepassing.
Buiten bewegen
Samen met Susanne gaan de
deelnemers zes weken lang,
twee keer per week sporten.
Lekker buiten in de bossen, bij
Natuurmonumenten in ’s-Graveland. Susanne begeleidt de
groepsles. Een soort bootcamp
waarin gewerkt wordt aan conditie, spierkracht en het verstevigen van de romp. De kosten
voor het buiten bewegen zijn €
60,-.
Slapen en ontspanning
Als extra optie biedt het programma ook individueel advies
voor slapen en/of ontspanning.
Dit wordt verzorgd door Susanne, die naast oefentherapeut
ook gecertificeerd leefstijlcoach en slaaptherapeut is. Zij
kan begeleiding geven bij het
aanpakken van slaapproblemen. Ook bij spanningsklach-

ten kan zij helpen om de stress
te verminderen. Dit extra aanbod wordt vergoed vanuit de
aanvullende verzekering.
Echt resultaat
De verschillende onderdelen
van het programma hangen
nauw met elkaar samen. Marieke: “Als er op één vlak een
probleem is, dan heeft dit ook
invloed op andere vlakken. Je
raakt uit balans. Daarom is het
belangrijk om naar het totaal te
kijken.” “Zes weken is ook een
mooie periode,” vult Susanne
aan. “Je kunt daarin echt resultaat boeken. Na die tijd kun je
kijken hoe je verder gaat. Wil
je doorgaan met sporten? Met
begeleiding van een diëtist? Of
pak je het zelf verder op?”
In actie komen
De dames merken dat mensen minder zuinig zijn op hun
lichaam. Vaak wordt ‘te druk’ of
‘geen tijd’ als smoes gebruikt
om niet te gaan sporten. “Maar
je moet er juist prioriteit van
maken!” benadrukt Susanne.
Op het gebied van voeding
ervaart Marieke dat men vaak
niet meer weet wat normaal
is. Mensen wennen aan grotere hoeveelheden, gaan voor
gemak of zwichten voor verleidingen. Marieke: “Veel mensen
signaleren wel iets, maar komen niet echt in actie. Het kost
ook moeite om te veranderen.
In een groep kan dat makkelijker gaan. Dan kun je elkaar
motiveren en stimuleren, tips
en trucs geven.”
Meld je aan
Gewoon terug naar de basis.
Zorg voor goede voeding en
beweeg veel. Dat is de kern
van Wijdemeren Gezond. Ben
jij klaar voor een frisse start?
Meld je dan aan via gavoorgezond@schepopdietetiek.nl. De
start op 6 december is niet voor
niets gekozen. “Dit is juist het
goede moment. Niet meer uitstellen, ga gezond het nieuwe
jaar in.”

NOI van start gegaan met Disco on Ice
Na een jaar overslaan eindelijk weer ijspret in Nederhorst den Berg
NEDERHORST DEN BERG
Burgemeester Crys Larson
en voorzitter Bart Ijkhout
hebben afgelopen zaterdag
om 12:00 uur de ijsbaan
voor de 13e keer officieel
geopend.

en opstaan. De kinderen die
al rondjes kunnen schaatsen,
worden begeleid om aan hun
techniek te werken. De lessen
zijn bedoeld voor een ieder
die daar profijt van heeft. Uiteraard mogen ook volwassenen meedoen aan de lessen
indien zij nog niet (goed) kunnen schaatsen.

Door de coronamaatregelen
vond de opening niet plaats
op de traditionele vrijdagavond maar op zaterdagmiddag. Daaropvolgend konden
alle kinderen schaatsen op
de discomuziek met bijpassende lichtshow.
Tot in ieder geval 19 december zal de ijsbaan om 17:00
uur de deuren sluiten. Avondactiviteiten die in de flyers en
eerdere edities van dit weekblad zijn genoemd, gaan dus
ook niet door.

Schoolschaatsen
De scholen uit de regio zijn
ook dit jaar weer gevraagd of
zij voor een kleine vergoeding,
met de klas/school willen komen schaatsen. Momenteel
zijn er al 1500 kinderen hiervoor ingeschreven. Helaas,
maar begrijpelijk is dit ongeveer de helft van de
gebruikelijke aantallen.

Schaatslessen
Op zondagochtend van 10:00
tot 12:00 zijn er schaatslessen. Deze zijn druk bezocht.
Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar, met name
tussen 10:00 – 11:00 uur.
Tijdens de lessen leren kinderen in groepjes de eerste
slagen op het ijs te maken.
Dit gaat uiteraard met vallen

Charlotte ijsdans
Op zaterdag 4 december om
10:30 uur geeft Charlotte van
den Berg (14 jaar) uit Nederhorst den Berg een show op
het ijs. Charlotte schaatst al
jaren op onze ijsbaan en is
inmiddels
fanatiek
kunstschaatsster. Ze laat graag aan
iedereen haar talent zien. Op
dit tijdstip is ook het wekelijkse
koffie-uurtje.
Kleurplaat wedstrijd
Bij de opening van de ijsbaan
konden de kleurplaten ingeleverd worden. Er zijn twee
winnaars: Puck v/d Gun en
Pieter Stavast. Van harte ge-

feliciteerd! De prijs is door
Pieter is inmiddels al opgehaald. Puck kan de prijs ophalen in de Bergstube.
Openingstijden:
Voor actuele openingstijden:
volg ons op Facebook- Instagram-Twitter. Daarnaast zijn
we telefonisch te bereiken:
0294-746984.

JE BENT VAN HARTE
WELKOM!

Openingstijden
vrij-schaatsen
wo. 01-12 13.00-17.00 uur
do. 02-12 14.30-17.00 uur
vrij. 03-12 14.30-17.00 uur
za. 04-12 12.00-17.00 uur
zo. 05-12 12.00-17.00 uur
ma. 06-12 14.30-17.00 uur
di. 07-12 14.30-17.00 uur
wo. 08-12 13.00-17.00 uur
do. 09-12 14.30-17.00 uur
vrij. 10-12 14.30-17.00 uur

seizoen

2021/2022

za. 4 december

Charlotte ijsdans 10.30 uur
Koffie uurtje voor de ouderen 10.30 uur

zo. 5 december

22

45

90

46

89

68

Schaatslessen 10.00-12.00 uur
Familiedag vanaf 15.00 uur

Elke dag

!
vrij schaatsen
4

14

56

22

45

90

46

89

68

Er zijn schaatsen
beschikbaar!
IJsclub
IJsclub Nederhorst
Nederhorst den
den Berg
Berg
Blijklaan
Blijklaan 1a
1a www.nederhorstonice.nl
www.nederhorstonice.nl
kunt ons
ons ook
ook vinden
vinden op
op
UU kunt
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Bedankt K’toevers voor het jaren-

Referendum Ter Sype		
geslaagd

WEEKBLADWIJDEMEREN lang sparen van papier

Ingezonden brief

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

Maar liefst 60 terzake kundige
inwoners vulden het referendum in welke randvoorwaarden en kaders de raad zou
kunnen stellen over de precieze invulling van woonwijk
Ter Sype, Loosdrecht: (https://
www.ferendum.com/nl/PID820544PSD1921611703).
U kunt deze hele maand nog
meedoen. De conceptkaders
kwamen uit ingezonden brieven van De Lokale Partij en
Nieuwe Democratie Wijdemeren. Er waren verrassende
uitkomsten: deelnemers willen
vooraf meebeslissen met hulp
van www.ismaatwerk.nl en
serieus worden genomen. Ze
nemen het op voor de grootste
groepen
woningzoekenden.
50+’ers al dan niet via zelfbouw
met hulp van www.samenbouwen.in en jonge starters in
sociale huurwoningen. Minder
scoren extra ruimte en aandacht voor de begraafplaats
en bedrijven. Het exacte aantal
stemmen per kader vindt u op
de link hierboven.

In samenwerking met

De bal ligt bij de raad. Gaat die
deze enquête serieus nemen
of leggen ze de serieuze argumenten van 60 insprekers gewoon terzijde? Het kan anders,
participatie wordt tegenwoordig van hen gevraagd vooraf
en niet meer nadat de projectontwikkelaar klaar is met zijn
plannen. En dus altijd verzet
daartegen voor zijn kaken krijgt
tot en met de Raad van State.
Een nieuw huis huren of kopen
moet je zelf kunnen kiezen. Op
basis van de optelsom van al
die droomhuizen zou er pas
gebouwd moeten worden. Een
projectontwikkelaar is geen
frietkot. Ook hiervoor is een enquête behulpzaam, want u kent
vast niet alle woningtypen en
moderne woonvormen waaruit
te kiezen valt. Laat u verrassen, want dat vindt u allemaal
op: https://www.ferendum.com/
en/PID728897PSD186407490
en kies uw droomhuis hopelijk
in Ter Sype.
Wim van Oudheusden

Kom in contact
Ingezonden brief
De Lokale Partij is al volop
bezig met de voorbereidingen
voor maart 2022 wanneer u
weer naar de stembus mag.
Wat ons helpt is het gesprek
met u. We zetten graag voort
wat we al jaren doen namelijk
uw inzichten, tips en ideeën
ophalen over de diverse onderwerpen. De Lokale Partij
ervaart dat als zeer waardevol.
Menigmaal zijn wij onder de indruk van de kennis in onze dorpen en daar maken we graag
gebruik van. Echter de coronamaatregelen treffen ook ons
werk en maken het best ingewikkeld om u de komende tijd
fysiek te ontmoeten. Afgelopen
donderdag hadden we gepland
om weer met volle bemanning
op de markt in Loosdrecht te
staan. Met u sparren over wat
van belang is voor de komende 4 jaar. De Lokale Partij heeft
echter besloten om dit anders
in te vullen. Hoe spijtig ook. De
gepoetste campagnecaravan
met de nieuwe belettering, immers wij zijn in maart lijstnum-

mer 1, stond er wel. De caravandeur was dicht maar onze
digitale deur stond open. Met
het scannen van een QR-code
op de deur had iedereen direct
toegang tot onze digitale sessie. Een vreemde gewaarwording, maar soms moet je iets
creatief oplossen.
We verwachten dat deze situatie van beperkingen nog wel
even aanhoudt en willen toch
graag ook nieuwe contacten
leggen. Daarom vragen wij
u om ons te mailen zodat we
u onze nieuwsbrief kunnen
sturen. Zeer veel inwoners
ontvangen deze inmiddels en
voeden ons naar aanleiding
daarvan vaak met goeie ideeën. Ons mailadres is info@
delokalepartij.org maar u kunt
ook bellen naar 06-55125260.
Met elkaar weten en bereiken
we meer.
Alette Zandbergen,
De Lokale Partij

Door: Saskia Luijer
KORTENHOEF
Zaterdag 4 december haalt
Amicitia voor de laatste
keer oud papier op in Kortenhoef. Een historisch
moment want vanaf 2022
neemt de GAD de inzameling over. Daarom bedankt
Amicitia alle dorpsgenoten
voor ‘t jarenlang kranten
sparen voor de muziek.

vult aan dat ome Thijs van
Hooren met zijn handkarretje
veel achterom adresjes afreed. “Vaak moest er op hem
gewacht worden, want dan
kwam hij van ver achter.”

De 100-jarige muziekvereniging was haar tijd al ver vooruit. Midden in de vorige eeuw
motiveerde zij inwoners om
oud papier niet weg te gooien
maar apart te bewaren. Niet
zozeer vanuit milieuoverwegingen, maar puur voor het
geld. Oud papier spaarde je
indertijd dan ook echt voor de
muziek. Zodat zij er instrumenten voor konden aanschaffen
en bladmuziek of uniformen.

Jonge leden
Er waren dus altijd veel leden
nodig. Mensen om aan te bellen, om de kranten op te halen, het in de vrachtwagen te
gooien en het vervolgens goed
te stapelen. Arie hielp vaak op
de vrachtwagen. Hij haalde al
papier op toen hij 10 was. “Als
kind vond ik het heel leuk. Dozen stapelen, muurtjes bouwen en het losse spul erachter.” Wouter begon zelfs al op
zijn 8e. Hij was nog geen lid
maar vond het ophalen gezellig. De muzikanten spoorden
hem aan met: “niet alleen de
leuke dingen doen Wouter…”.
Dus een jaartje later speelde
hij trompet.

Grote ploeg
Elke maand liep een grote
ploeg door de wijk, die toen
nog bestond uit de Oranjebuurt en Kerklaan. In de zomermaanden liep men op
vrijdagavond en ’s winters op
zaterdagochtend. Samen met
een stel oudgedienden halen
we herinneringen op aan deze
tijd. Zo vertelt Gert, die al bijna 50 jaar loopt, dat de club er
vroeger veel meer voor moest
doen: “Bij elk huis belden we
aan en via de meest obscure
achterommetjes mocht je de
kranten zelf uit de schuur opgraven.” Jan, 60 jaar ervaring,

Zelf rijden
In de beginjaren reed Frits
van Leijen elke maand de
vrachtwagen. Aan het einde
van de rit bekeek hij de afstand tussen het spatbord en
de achterband. Zo schatte hij
in hoeveel ton er was opgehaald. Dat werd direct verrekend met de penningmeester.
Daarna kwam er een tijd waarin de club zelf voor chauffeurs
zorgde. Zo bestuurde Bram
in zijn 40 jaar trouwe dienst
menigmaal de vrachtwagen.
Dat Amicitia over veel ervaren krachten beschikt, heeft u
intussen vast wel opgemerkt.

Dus we gaan nog even door
met getallen noemen; Siem 50
jaar, Kees 45, Saskia en Pieter
40 jaar en Fred zeker 30.
Kliko containers
De inzameling werd steeds
groter, want door nieuwbouw
groeide de wijk. Dat was gunstig voor Michel die altijd even
wilde checken of er iets leuks
tussen de kranten zat. De
grootste vangst in zijn 24-jarige loopbaan was een dinerbon
van 150 euro! Het snuffelen
werd minder makkelijk bij de
overgang naar kliko containers. Om hier veilig mee om te
gaan, volgde Jantina met een
stel anderen een cursus bij de
GAD. Zij haalde in Friesland
nog papier op met de tractor,
maar had evengoed deze noviteit snel in de vingers. Al ging
het volgens Marten bij de eerste de beste bak meteen mis:
“Die vloog er helemaal in. Meteen de pers erbij. Weg bak.”
Geld erbij
Het ophalen met de vuilniswagen was een stuk efficiënter.
“Achterop stappen en gaan,”
stelt Siem. Maar toch denken
de muzikanten met weemoed
terug aan de tijd van weleer.
Jan: “Na afloop was er altijd
een koffie-/borrelstop in de
Oude Herberg aan de Kerklaan. Soms werd de rekening
zo duur dat er met de opbrengst van die dag nog geld
bij moest.”
Foto: Oud papier ophalen begin
jaren ‘80
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FAMILIEBERICHTEN

Luister jij?

WEE

Onze zus heeft haar strijd dapper gestreden,
maar in het zicht van de finish verloren.
Haar geest bleef tot het einde onverwoestbaar.
Uit het leven gegrepen, maar niet uit ons hart.

“Het is beter om iets moois te moeten verliezen,
dan het nooit gehad te hebben”.
Na een ongelofelijke strijd is toch onze lieve mams en
vrouw van ons ontnomen.

iger!
Word vrijwill
deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

Brigitte Coolen - van Huisstede

We zijn trots op je.

Brigitte Coolen-van Huisstede
*Nederhorst den Berg
3 februari 1968

Als iemand zijn
NIEUWS VOOR AN
verhaal kwijt wil…

†Amsterdam
26 november 2021

*03-02-1968

†26-11-2021

Roy, Brian, Jamie, Stevie en Senna
Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Richard en Tineke
Henk en Monique
Hans en Bernadette
Patrick en Emma

Onlangs hebben wij het verdrietige bericht
gekregen dat Ben Berends, mede oprichter van
Carnavalsvereniging “De Schuimlikkers” op
25 november is overleden.

We laten je los, intens verdrietig,
maar voor altijd verbonden.

Namens de Schuimlikkers willen wij de familie
heel veel sterkte te wensen met dit grote verlies.

Zorg voor je hart,
meet je bloeddruk
Ontdek hoe op hartstichting.nl

Geheel onverwacht is overleden mijn lieve man,
onze vader, schoonvader, opa en opa ark

Theo Frits Snel
* Nederhorst den Berg,
23 juli 1943

† Hilversum,
27 november 2021
Tiny Snel-Tool
Karin en Krijn
Dylan en Kirsten
Milan, Chelsea
Mitchel en Aniek
Marja en Peter
Lorenzo en Sterre
Serena
Frits jr.
Guido
Tamara en Quincy

Dammerweg 84 C
1394 GR Nederhorst den Berg
Mijn man is opgebaard in Uitvaartcentrum Myosotis (tevens
bloemenadres), Utrechtseweg 110-B te Weesp. Er is
gelegenheid tot condoleren (op afstand) en afscheid van hem
te nemen op zaterdag 4 december van 16.00 tot 16.45 uur.
Wij zouden het fijn vinden als u een rode roos
mee neemt voor Frits.
Wegens de huidige omstandigheden zijn wij genoodzaakt
om de crematieplechtigheid in besloten kring
te laten plaatsvinden.
Online condoleanceregister:
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl/condoleance/2021592

In Memoriam Ben Berends
ANKEVEEN
Ons bereikte het trieste nieuws
dat Ben Berends op 82-jarige
leeftijd overleden is. Ben was
een van de pioniers en oprichters van ASV ‘65. Hij bekleedde vele bestuursfuncties zoals
secretaris en penningmeester.
Ook was hij in een later stadium voorzitter van de afdeling
Petanque en maakte jarenlang
deel uit van het dagelijks bestuur van ASV Totaal. Hij was
een gedreven en bekwaam
bestuurder met een heel groot
groenwit hart. Een echte verenigingsman pur sang. Ook
was hij actief bij andere verenigingen in het dorp. Als voetbalspeler bereikte hij het eerste
elftal en was ook een enthou-

siast jeugdleider. Tot het laatst
toe bleef hij geïnteresseerd in
het reilen en zeilen van ASV en
was hij bij elke thuiswedstrijd
van het eerste elftal langs de
lijn te vinden. Ben heeft ontzettend veel gedaan en betekend
voor ASV, waarvoor wij erg
dankbaar zijn. Hij heeft zich altijd volledig ingezet voor de Ankeveense gemeenschap, hetgeen hem sierde. Wij wensen
zijn familie en alle naasten veel
sterkte en kracht toe om dit
verlies te dragen. Ben bedankt
voor alles, we gaan je missen
en zullen je nooit vergeten.
Namens het bestuur van
ASV’65, Dick Blom

GooiTV
De programmering van GooiTV
vanaf 1 december: In ‘In Derde
Termijn’ praat Ruud Bochardt
met Jorrit Eijbersen. Hij is nu
nog wethouder in Gooise Me-

ren, maar vertrekt om op 20 december beëdigd te worden als
burgemeester in de gemeente
Hellendoorn.
In TV Magazine wordt onder

andere stil gestaan bij Black
Friday. Lijsbeth Siegersma gaat
In Gesprek Met Han ter Heegde, burgemeester van Gooise
Meren over actuele zaken.

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur
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235 kilometer trappen voor het goede doel
WEEKBLADWIJDEMEREN

in 2017 bracht Dennis die saWIJDEMEREN
| NEDERHORST
NIEUWSzaterdag
VOOR ANKEVEEN
DEN BERG
DE NIEUWSSTER
men met
zijn vrouw
een | uitgeOp
27| ‘S-GRAVELAND
novem- | KORTENHOEF
verij heeft in Kortenhoef een
ber is Dennis Krijnen uit
biografie uit over Bibian haar
Nederhorst den Berg een
leven als paralympische sporfysieke uitdaging met zichter en haar leven met kanker.
zelf aangegaan Hij heeft de
Een update volgde in 2018 en
afgelopen maanden vele
2020, en nadat bekend werd
trainingsuren gemaakt op
dat Bibian in februari 2021
de wielrenfiets om op eiuitbehandeld was, volgden
gen gelegenheid de Elfstenieuwe interviews met haar
dentocht – een rit van 235
die werden vastgelegd in de
kilometer door de bekende
herziene uitgave van het boek
steden in Friesland – in één
LEEF.
dag te fietsen. Doel: geld
ophalen voor de Mentelity
Afgelopen zaterdag stapte
Foundation, de stichting
Krijnen om 8.15 uur op de fiets,
van de in maart overleden
de start (en finish) was in het
paralympisch snowboardFriese Bolsward. De weerskampioen Bibian Mentel.
voorspelling was uitgerekend
Fietsen op de mountainbike deze dag niet optimaal; reof op de wielrenfiets doet Krij- genbuien, een straffe Oosternen altijd al een paar keer per wind en kans op natte sneeuw.
week, tochten van 50 tot 100 Aangemoedigd op afstand via
kilometer. Hij wilde zichzelf een live track en trace verbineen nieuw doel stellen waarbij ding met het thuisfront, familie,
hij geïnspireerd werd door een vrienden en sponsoren wist hij
van de levenslessen van Bi- uiteindelijk in een tijd van 12
bian Mentel ‘… het maximale uur en 10 minuten de 235 kilouit jezelf en uit het moment te meter aan te tikken.
halen.’ Krijnen en Mentel zijn
geen onbekenden van elkaar, Dennis Krijnen heeft ruim
In samenwerking met

1.100,- opgehaald (doneren
kan nog via: https://mentelityfundraisers.kentaa.com/actie/
dennis-krijnen) voor de stichting met zijn inspanning. Men-

telity Foundation stimuleert en
inspireert kinderen en jongvolwassenen die leven met een
fysieke en mentale uitdaging.
Zij motiveren om in beweging

te komen en hun dromen na te
jagen. De stichting werkt aan
oplossingen en mogelijkheden
met toekomstperspectief en
kansen.

Dat zijn allemaal vervelende
klachten die inderdaad veel
voorkomen rond de overgang.
Hoewel de hormonen in de
anticonceptiepil deze klachten
bestrijden, raden we af de anticonceptiepil om deze reden
(door) te gebruiken. Er zijn
namelijk andere geneesmiddelen, met veel lagere doses
oestrogenen, die deze klachten ook bestrijden en door de
lagere sterkte ook minder risico’s met zich meebrengen.
Stel dat Josefien na staken
van de pil inderdaad last krijgt
van overgangsklachten, adviseren we haar dan ook om
contact op te nemen met haar
huisarts en de medicamenteu-

ze opties te bespreken.

Anticonceptie boven			
de 50 jaar

Josefien is 51 jaar. Sinds haar
28e gebruikt ze de Microynon
30. Van haar vriendinnen zijn
de meeste al in de overgang.
Josefien vraagt zich af wanneer het bij haar begint. Vooralsnog heeft ze elke maand
een bloeding…

jaar. Als een vrouw een jaar
niet gemenstrueerd heeft, kan
je met zekerheid zeggen dat
ze niet meer in verwachting
kan raken. Dat is bij de meeste
vrouwen dus met 52 jaar. Echter, zolang een vrouw de anticonceptiepil gebruikt, zoals
Josefien in het voorbeeld, zal
er in elke stopweek een bloeding plaatsvinden. De anticonceptiepil zorgt namelijk voor
een kunstmatige cyclus. Door
de hormonen in de pil wordt
er baarmoederslijmvlies opgebouwd. In de stopweek wordt
dit afgestoten en ontstaat er
een bloeding. Zolang Josefien de pil gebruikt, zal ze dus
‘menstrueren’. Ondertussen
kan haar lichaam in werkelijkheid allang in de overgang
zijn.

die direct na stoppen optreedt,
telt daarbij niet mee. Als ze na
het stoppen een jaar lang niet
menstrueert, weten we zeker
dat ze niet meer vruchtbaar is.
De kans dat Josefien op haar
51e nog zwanger wordt is erg
klein. Maar als Josefien zeker
wil weten dat dat niet gebeurt,
is het raadzaam om aanvullende anticonceptie zoals condooms of een spiraal zonder
hormonen te gebruiken. Kan
Josefien niet gewoon nog een
jaar of vijf doorgaan met de
pil, totdat ze zeker niet meer
vruchtbaar is? Dat raden we
niet aan. Het is namelijk zo dat
de risico’s van het gebruik van
de pil met het stijgen van de
leeftijd toenemen. Zo worden
het risico op trombose en op
borstkanker steeds groter.

De overgang begint bij de
meeste vrouwen tussen de 40
en de 60 jaar. De vruchtbaarheid neemt in deze periode af.
De laatste menstruatie vindt
gemiddeld plaats in het 51e

De enige manier voor Josefien om erachter te komen of
ze al na de menopauze is, is
om te stoppen met de pil en
af te wachten of ze gaat menstrueren. De eerste bloeding,

Overgangsklachten
Het is goed te begrijpen dat Josefien huiverig is voor eventuele overgangsklachten, zoals
opvliegers, stemmingswisselingen en vaginale droogheid.

De anticonceptiepil is een
van de meest verstrekte geneesmiddelen in de apotheek.
Vanaf een jaar of 16 beginnen
jonge vrouwen ermee en gebruiken deze vervolgens vaak
jarenlang door. Maar wanneer stop je er eigenlijk mee?
Wanneer ben je als vrouw niet
meer vruchtbaar en wat zijn de
risico’s van pilgebruik op latere leeftijd? In dit artikel worden
deze vragen, aan de hand van
een voorbeeld, beantwoord.

Josefien is op advies van de
apotheek gestopt met de pil.
Inmiddels zijn we een jaar verder. Het gaat goed met Josefien. Hoewel ze merkt dat haar
lichaam verandert en ze ook
wel wat overgangsklachten
heeft, kan ze er goed mee leven. Ze is blij dat ze niet meer
onnodig de pil gebruikt.
Heeft u vragen over het gebruik van de anticonceptiepil
of medicijnen bij overgangsklachten? Laat het ons weten,
we helpen u graag!
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Odis Volleybal 3 avondwedstrijden toen het
nog kon
KORTENHOEF
Drie teams mochten afgelopen
week het speelveld betreden
om een sportieve strijd met de
tegenstander aan te gaan.

Vier Pakjesavond
met de pietjes van

Restaurant 1244

Wij gaan weer bezorgen! U kunt genieten van
onze heerlijke gerechten thuis. Op 5 december
met pietjes en eventueel uw cadeautjes.
Het menu kunt u vinden via Instagram, Facebook
of bel 035 53 39 155.
Ankeveen • restaurant1244.nl

Woensdag was de beurt aan
Heren-1 die in Baarn mochten
spelen. Vier spannende sets.
In de eerste set kon de stand
bij de tegenstander nog onder
de 20 worden gehouden. In de
andere drie lukte dat niet. Gelukkig werden alle vier de sets
wel winnend door Odis afgesloten.
Recreanten-3 mocht hun toernooi in Almere Waterwijk spelen. Vier wedstrijden: 8 sets.
Bij de recreanten wordt op tijd
gespeeld. De eerste set eindigt

als een van de teams 18 punten heeft bereikt. Dan wordt
gewisseld van speelhelft en de
rest van de tijd volgespeeld.
Odis won twee wedstrijden en
verloor er ook twee. De recreanten hebben lekker gespeeld,
helaas met dichte horeca. Alles
netjes binnen de regelgeving.
Meisjes-B trof Almere Buiten.
Eén rijdende ouder mocht in
de zaal coachen, de andere
chauffeur werd opgesloten in
de kantine. De opgesloten ouder had beperkt zicht op het
speelveld, maar net genoeg
om de thuisblijvers van de
stand op de hoogte te houden.
In de eerste set werd de tegenstander onderschat. De tweede set ging strak. In de derde

WEE

VOOR AN
set stond MB1 een tijdjeNIEUWS
achter.
Beide teams hadden wat last
van het ‘lage’ plafond, want
ballen gingen goed de lucht
in. Je kunt zien dat het niveau
van de meiden stijgt, want de
Odis -aanvoerder moest de
scheidsrechter soms op technische fouten bij de tegenstander wijzen. Eindstand 0-4
winst voor MB1, 2 gesneuvelde
kunst-plaknagels die de coach
in bewaring mocht houden.

Eerstkomende wedstrijden, helaas zonder publiek: zaterdag
4 december 13.30 uur MB 1
thuis en zaterdag 11 december
13.30 uur DS1 thuis. De overige ’s avonds geplande wedstrijden zullen naar verwachting worden verplaatst.

A-diploma’s bij rijvereniging NdB
NEDERHORST DEN BERG
Om tien uur steeg de spanning tot een hoogtepunt bij
een 22-tal jonge ruiters bij
de Rijvereniging op manege Laanhoeve. Zij gingen

Bij ons mag je een
grote mond hebben!

deelnemen aan de dressuurproef om hun A-diploma te behalen.
Credits: De jury bestond uit
Joyce Groen en haar schrijfster Sanne Zweep. De proeven werden voorgelezen door
Sylvia Lohman, terwijl Bibi Griffioen alles op foto vastlegde.
Els Blom deed de coronacheck
en Barbara de Jong Carlos regelde de binnenkomst van de
ruiters bij de deur. Uiteraard
waren alle inschrijvingen weer
geregeld door Marti Bergman,
was de wedstrijdadministratie
in handen van Astrid Hagen en
werd het geluid verzorgd door
Gerrit Bergman.

Een goede tandartspraktijk
is als een goed gebit:
compleet.

De eerste vier deelnemers waren: Lotte Walraven op Teddy,
Mila Schouten op Joy, Zara
Boertjes op Nador, Annetje
Meihuizen op Bounty. Hierna
volgden: Eefje Mafait op Joy,
Louise van Hout op Appie, MiEndodontoloog
lan Daalmeijer op Bounty, GiuTandprotheticus
lia Fetter op Nador. Toen kwa: Yade Wernsen op Nador,
Esthetischmen
tandarts

Tandarts
Mondhygiënist
Tandtechnieker
3D CAD/CAM kronen

Preventie specialist
Implantoloog

Benieuwd naar onze praktijk?
Bel: 035 62
328 weten over wat onze specialisten allemaal kunnen?
Wil46
je meer
Kijk dan
even op onze site of loop gewoon even binnen om ons aan de tand te voelen...
Mail:
info@thc-kerkelanden.nl
Kijk: www.thc-kerkelanden.nl
Kerkelandenlaan 3F •3F,
035 Hilversum
– 624 63 28 • www.thc-kerkelanden.nl
Bezoek: Kerkelandenlaan

Karlijn Hoevers op Surprise,
Nina van ‘t Klooster op Joy,
Renske Wiersma op Bounty.
Daarna: Aimee van Lieshout
op Silver, Alinah-Al-Jarad op
Nienke, Brit van der Zwan op
Held. Vervolgens: Lieke Roskam op Nienke, Olivia Bau
Santos op Held, Yinthe Versteeg op Silver, Romy de Vries
op Surprise. En tenslotte: Sterre Mos op Silver en Emma Bos
op Held.
Halverwege kwam plots Stefan
Jacobs met paard en wagen
met een drietal Pieten binnenrijden om de deelnemers te ondersteunen. De ruiters vonden
dit geweldig. Ze deelden ook
ruimhartig aan alle kinderen
pepernoten uit. Om 13 uur kon
de voorzitter van de Rijvereniging, Marco Grotendorst, de
diploma’s uitreiken aan alle
deelnemers. Zij mogen allen
nu starten in de ‘echte’ dressuurwedstrijden. Van harte
gefeliciteerd! De eerstvolgende wedstrijden zijn op 12 december.
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Nederhorst on Ice feestelijk
WEEKBLADWIJDEMEREN
geopend
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Door: Kim Tomei

NEDERHORST DEN BERG
Afgelopen zaterdag is om
12.15 uur het startsein
gegeven voor een nieuw
schaatsseizoen in Nederhorst den Berg.
Het bestuur heeft lang getwijfeld of ze de baan op moesten
bouwen, want met alle ontwikkelingen rondom corona
was, en is, het onduidelijk of
alles door kan gaan en in welke hoedanigheid. De kosten
zijn erg hoog. Gelukkig zijn er
vele sponsoren en vrijwilligers,
zodat de kosten iets gedrukt
worden. Het bestuur heeft tot
op het laatste moment veel
overleg gepleegd met de gemeente, of het verantwoord is
om open te gaan. Vooralsnog
kan de ijsbaan open, met in
acht name van de maatregelen
zoals een QR-code bij binnenkomst, afstand tussen de tafels
in de Bergstube en op de ijsbaan is genoeg ventilatie.
Trappelen van ongeduld
Om 12.00 uur stonden de eerste kinderen al klaar naast de

perfect gladde ijsbaan. De
kinderen konden niet wachten
om het ijs met hun ijzers in te
wijden. Andere aanwezigen
hielden zich op in de Bergstube, waar zij onder genot van
een warm drankje de opening
afwachten.
Om 12.15 uur was het moment
eindelijk daar. Burgemeester
Crys Larsson was aanwezig
om het 13e schaatsseizoen officieel te openen. Zij sprak vol
lof over de organisatie en de
manier waarop het bestuur met
alle beslissingen omgegaan is.
Ook stond zij stil bij de ziekenhuizen en het zorgpersoneel,
die het momenteel zwaar te
verduren hebben. “Gelukkig
kan dit hier nu gewoon doorgaan. We zitten in een zware
tijd en we hebben allemaal
behoefte aan samenzijn en
plezier maken.” Nadat het lintje
doorgeknipt was vlogen de kinderen het ijs op, een enkeling
kwam daarbij ten val, maar zoals dat gaat: opstaan en verder
gaan. That’s the spirit!
Kinderen
In de Bergstube stond een

melkblik waarin de kinderen
een kleurplaat in konden leveren. Om 15.00 uur die middag
werden 2 winnaars geloot die
zondag een prijs konden ophalen. Speciaal voor de kinderen,
want uiteindelijk draait het hier
allemaal om het plezier van de
kinderen, stond op deze feestelijke dag een suikerspin-, en
popcorn automaat klaar.
Schaatsles
Elke zondag zijn er schaatslessen te volgen. Deze zijn
voorheen altijd gratis geweest,
maar het bestuur ziet zich nu
genoodzaakt om een kleine
bijdrage te vragen van € 8,00
per kind. Ook is het mogelijk
om een certificaat te kopen
voor €40,- per schaatser. Deze
geeft onbeperkt toegang tot
de ijsbaan, gedurende deze
schaatsperiode. De lessen vallen hier ook onder.
Wilt u graag een steentje bijdragen? Er worden nog vrijwilligers gezocht. Kijk op www.
nederhorstonice.nl voor meer
informatie.
FOTO: Ton Keizer

Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Het eerste elftal heeft zich niet
gerevancheerd voor de nederlaag van verleden week.
Opnieuw werd er, zij het onverdiend en geflatteerd, nu
met 0-3 verloren van Hertha
uit Vinkeveen. Gedurende de
hele eerste helft was er maar
een ploeg die voetbalde en
dat was de thuisploeg. Hertha
speelde op de counter en veelvuldig via een lange trap naar
voren. Mogelijkheden genoeg
om op voorsprong te komen
maar niets lukte. Het spelbeeld
na rust wijzigde niet echt. Geheel tegen de verhouding in
kwam Hertha in de 56e minuut
op voorsprong. Een verdediger
trapte de bal lukraak ver naar
voren en door een misverstand
tussen keeper Niels Meijer en
verdediger Jeffrey Terlien wist
de spits behendig te scoren.
0-1. Bram van der Wiel had
in de 72e minuut, na een vlot
lopende aanval, moeten scoren maar schoof de bal wat
slap langs de verkeerde kant
van de paal. In de 75e minuut
werd de wedstrijd beslist. Aan
de zijlijn ging de bal duidelijk

uit maar de onsportieve grensrechter vlagde niet. De daaruit
volgende aanval werd gelijk
afgestraft. De wedstrijd was
gespeeld, omdat Nederhorst
vandaag maar moeilijk tot scoren zou komen. Het werd zelfs
nog 0-3.
Gaat er nog gespeeld worden
is de vraag nu er verder beperkende maatregelen omtrent
covid 19 zijn genomen.
Nederhorst -2 sleepte er een
verdiend gelijkspel uit tegen
BVV. In de laatste acht minuten
werd de 0-2 achterstand via
treffers van Ruben Hogenberg
en Darin Shabak gelijk getrokken. Nederhorst-3 moest naar
de boorden van het IJsselmeer
en kwam via de 5-0 nederlaag
tegen IJsselmeervogels met
lege handen terug. Nederhorst
-4behaalde in Hilversum bij
Olympia opnieuw een gelijkspel 1-1.
De vrouwen- 1 deed het goed
en overklaste De Vecht door
met maar liefst met 9-0 te winnen. Voor meer info www.vvnederhorst.org of facebook.

S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S- GRAVELAND
Waarschijnlijk zijn de laatste
wedstrijden van dit kalenderjaar gespeeld. De mogelijkheid
om zelfs maar te mogen blijven
trainen is het amateurvoetbal
en daarmee ook onze vereniging ontnomen. Of men moet
deze week in Den Haag toch
tot andere inzichten komen.
Het 1e moest na bijna twee jaar
ongeslagen te zijn geweest in
de competitie een nederlaag
slikken. Concurrent Wasmeer
won in Hilversum met 3-2 en
had een scherpe 10 minuten
(van 0-1 naar 3-1) in de eerste
helft nodig om het verschil te
maken dat door ‘s-Graveland
niet meer goed gemaakt kon
worden. Met een verschil van
slechts 2 punten tussen de drie
koplopers blijft het ongemeen
spannend.
VR1 klom weer een plekje en
heeft inmiddels de tweede
plaats bereikt door een 2-1
overwinning op DOSC VR1.
Dat lijkt door het sterke DeltaSports deze competitie de
hoogst haalbare positie. De-

zelfde overwinning behaalde
JO19-1 tegen Laren ‘99 JO191. In de sterke hoofdklasse
staat het nu op een vijfde
plaats met uitzicht op meer.
Door het slechte weer werden
veel wedstrijden op natuurgras
afgelast. Thuis werden er bijvoorbeeld naast JO19-1 en
VR1 nog maar zes wedstrijden
gespeeld. Daarvan eindigden
er maar liefst vier in een gelijkspel (JO17-1, MO15-1, JO13-4
en het 5e). Grote cijfers waren
er bij VR2 (verlies) en het 3e
(winst).
Afgelopen week bezocht Sinterklaas onze jongste jeugd die
toen druk bezig waren met een
pietentraining. De Sint schopte zelf ook nog een balletje (of
cadeautje) mee en na de meet
& greet buiten op het terras
was er voor iedereen een lekker broodje knakworst. Dank u
Sinterklaas.
Liefhebbers van een sportieve kerst zullen ook dit jaar de
kerstloop moeten missen. Helaas is het onder de huidige
omstandigheden niet mogelijk.
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DE-punten en oud geld
LOOSDRECHT
De Lionsclub Loosdrecht
gaat weer op jacht naar
Douwe Egberts koffiepunten voor de Voedselbank.
Onze jaarlijkse inzamelactie van D. E.- waardepunten start 1 december 2021.
In 2020 heeft de Voedselbank
door uw hulp 1687 pakken
D.E. koffie kunnen uitdelen.
1687 keer heeft u een mens
blij en dankbaar gemaakt. We
hopen ook dit jaar op uw punten te mogen rekenen. Vanaf
1 december staan de inzamelboxen D.E.- waardepunten
weer bij: Loosdrecht: Jumbo
Van de Bunt, A.H. Oud-Loosdrecht en de Loosdrechtse
Apotheek; Kortenhoef: Jum-

bo; Nederhorst den Berg: in
de Apotheek Nederhorst den
Berg. In januari 2022 worden
de punten geteld en maken we
bekend hoeveel pakken koffie
er deze keer naar de Voedselbank gaan. Doet u weer mee?
Samen kunnen we deze actie
weer tot een groot succes maken!

liggen, doneer het aan deze
actie. Elke bijdrage van €15
wordt verdubbeld en heeft
voor de kliniek een waarde
van €30 dat is goed om één
arme blinde gratis te opereren.
Fight for Sight | Home .
Heel veel dank voor uw medewerking, Lionsclub Loosdrecht.

Oud en/of vreemd geld
De Lions verzamelen ook
‘Vreemd & Oud’ geld. Hiervoor
staat een aparte bus naast
de D.E. box. Bankbiljetten en
munten kunt u daarin kwijt. De
opbrengst gaat naar Fight for
Sight “. Dat is de landelijke Lionsactie voor oogoperaties in
de derde wereld. Heeft u nog
ergens oud-/of vreemd geld

Geen Bergse markt op WDWEE
Plein

NIEUWS VOOR AN

NEDERHORST DEN BERG
Wij hadden er zo’n zin in:
de Bergse markt op het Willie Dasplein.
En met ons ook heel veel ondernemers in o.a. groen, food
& drinks, chocolade, maar ook
sportclubs, hobbyisten en creatievelingen – zo’n 40 stuks
zelfs. Maar helaas moeten wij
hen en vele Bergers teleurstellen, omdat wij ons genoodzaakt
voelen om de markt voor 18 december niet door te laten gaan.
Deze beslissing hebben we
met pijn in ons hart genomen,
maar na ampel beraad vonden
we dat we geen andere keuze
hadden.
Vanwege de door de overheid opgelegde maatregelen
moet o.a. worden gecontroleerd op QR-codes, waardoor
het marktplein voor sommigen
niet toegankelijk zou zijn. En
juist deze ‘samen-sta-je-sterk’-

markt heeft, net als alle activiteiten op het Willie Das-plein,
als doel om te verbinden, niet
om het tegenovergestelde te
bereiken. We willen discussies
en vervelende situaties vermijden, daarom gaan we de markt
uitstellen naar een datum dat
iedereen er zonder problemen
van kan en mag genieten.
De ingeschreven standhouders zijn inmiddels telefonisch
geïnformeerd. Ze vinden het
jammer, maar zijn begripvol en
zijn graag van de partij als we
een nieuwe datum hebben. Of
dit een winter-, lente- of paasmarkt gaat worden hangt van
de situatie af. Maar we vertrouwen erop dat we over een
poosje alsnog een gezellige
markt op het Willie Das-plein
kunnen organiseren.
Wilma Snel (namens het Willie
Das-plein comité)

Van droom naar werkelijkheid
Door: Joey Kramer
LOOSDRECHT
Mijn droom is sinds 2019
werkelijkheid
geworden:
het opstarten van mijn eigen meubelmakerij. De
afgelopen twee jaar is het
mogelijk geweest om aan
huis diverse meubels te
maken. Door persoonlijke
groei en het aanbod van
klanten ben ik uit mijn jasje
gegroeid.

Horen

Contact
lenzen

Zien

OP DE

GIJSBRECHT!
www.lafeberhorenenzien.nl

Sinds november 2021 ben ik de
trotse eigenaar van een nieuw
bedrijfspand, gelegen aan
de Oud Loosdrechtsedijk. Dit
pand bestaat uit twee verdiepingen, de werkplaats en een
showroom. Door deze uitbreiding is een extra sterke hand
niet onmisbaar: mijn eigen va-

der. Ik heb altijd gezegd: “Als
ik voor mezelf begin, neem ik
mijn vader in dienst.” Door samen te werken ontstaat er een
stimulerend effect en wordt er
gebruikt gemaakt van elkaars
sterke kanten. Op deze manier
kunnen projecten van diverse
kanten bekeken worden.
Droom jij van een maatwerkmeubel bestaande uit diverse
houtsoorten of epoxy onderdelen? Of heb je een schuin dak
en wil je daar een kastenwand
onder? Dat is bij ons geen probleem. Door de combinatie van
jouw ideeën en onze mogelijkheden is het mogelijk om unieke meubelen te ontwerpen die
aan jouw persoonlijke wensen
voldoen.
Instagram: @Joeysmeubelmakerij; Website: Joeysmeubelma-
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Dagdromen op de Antoniusschool

WEEKBLADWIJDEMEREN

ken. Het doel is om de creativiteit en culturele beleving te
|
|
| NEDERHORST
NIEUWS
VOOR
ANKEVEEN
‘S-GRAVELAND
KORTENHOEF
BERG | DE NIEUWSSTER
prikkelen.
Leren DEN
presenteren
KORTENHOEF
staat daarbij hoog in het vaanAlle leerlingen uit elke
del. Juf Hanneke is op zoek
groep van de Antoniusgegaan naar een workshop
school in Kortenhoef hebvoor alle klassen en kwam
ben vorige week vrijdag
daar al snel bij de voorstelling
vooral zitten dagdromen.
‘Daydreamer’ van acteur Steef
Daarbij hebben ze bijzonHupkes (bekend van Spander veel geleerd.
gas). Daydreamer is een kinExpressie is een droom. U zult derprogramma over dagdrozichzelf afvragen waarom een men en muziek. Associaties,
school haar kinderen laat dag- klassieke muziek en animatie
dromen. Dat zit zo: De Antoni- vormen de basis waarin een
usschool is een school waar- man al luisterend naar muziek,
bij het niet alleen draait om al dagdromend in de meest
rekenen, taal en spelling. Er wonderlijke werelden terecht
wordt ook heel veel aandacht komt en op de melodie van de
besteed aan expressieve vak- muziek een avontuur beleeft.
Door: Kim Tomei

In samenwerking met

Steef Hupkes
Steef Hupkes kwam afgelopen vrijdag bij de school op
bezoek, waar hij een interactieve dramaworkshop gaf.
Verschillende
muziekstijlen
passeerden de revue, waarbij Steef non-verbaal een
act voordroeg. De leerlingen
mochten daarna vertellen wat
zij dachten dat hij speelde. Er
kwamen diverse antwoorden:
‘u vangt bellen met emoties
en voelt daarna deze emotie’
tot ‘er fladderen overal vogels
en u weet niet waar te kijken’.
Alle antwoorden waren goed,
want Steef acteerde niet zomaar een stuk, hij acteerde

wat de kinderen denken. Zo
gaat dat met beeldende kunst:
ieder ziet iets anders en alles
is goed. Vaak komen deze
waarnemingen uit je onderbewustzijn en dat maakt het zo
boeiend.

Presenteren
Alle klassen gaan hier verder
mee aan de slag en elke groep
gaat hier een presentatie over
geven. Het publiek zal niemand minder zijn dan Sinterklaas. En zo staan straks alle
leerlingen in het zonnetje bij
Sint. Als dat geen droom is...

Concerten bij kaarslicht in het Oude Kerkje
KORTENHOEF
Na een onderbreking in
2020 hoopt de Oecumenische Streekgemeente Kortenhoef – als de coronamaatregelen het toelaten
– het traditionele Concert
bij Kaarslicht weer te houden. Op zaterdagmiddag
11 december in het Oude
Kerkje aan de Kortenhoefsedijk.
Doordat er minder mensen
tegelijk in de kerk mogen zijn,
hebben we de musici bereid
gevonden om het mooie programma twee malen te spelen.
Judith Jamin, Sebastiaan van
Eck, cellisten, zullen samen
met Kerstin Scholten, harpis-

te, werken ten gehore brengen
van Bach, Corelli, Händel ,
Schubert en Strauss.
Judith Jamin studeerde o.a.
het conservatorium in Frankfurt am Main en aan het Robert Schumann Institut in
Düsseldorf. Ze nam CD’s op
met Klara Würtz en Tilly Keessen. Sebastiaan van Eck studeerde aan het Amsterdams
Conservatorium en aan het
Robert Schumann Institut in
Düsseldorf. Hij is verbonden
aan het Radio Filharmonisch
Orkest en initiatiefnemer van
de Raadhuisconcerten in Hilversum.
Kerstin

Scholten

studeerde

aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Sinds 1992
is zij als harpiste verbonden
aan de orkesten van de omroep: eerst de Radio Kamer
Filharmonie en nu het Radio
Filharmonisch Orkest. Kerstin
treedt tevens op in ensembles
en vormt met sopraan Maja
Grootveldt een duo.
Entree
Aanvang: 14:00 uur ( kerk
open vanaf 13:30 ) en 15:30
uur ( toegang vanaf 15:00
uur) Toegangsprijs: € 10,00
contant te betalen aan de kassa. Aanmelden verplicht i.v.m.
beperkt aantal plaatsen onder
vermelding van de gewenste
tijd. Opgeven bij Tineke Haf-

kamp via tmhafkamp@gmail.
com. RIVM- regels zijn van
toepassing, QR code wordt
gescand en tijdens binnen-

komst mondkapjes op tot u op
uw plaats zit.
FOTO: Annette Kempers

Oudste Ragdoll kat in Kortenhoef
Door: Cora Tania

KORTENHOEF
Raggy hoopt op 6 januari
22 jaar te worden (= 104 in
mensenjaren). Een raskat
wordt nl. max. tussen de
14-16 jaar oud.
Hij is in 2000 geboren in Cordoba, Spanje als Raggy Cordon de Oro, een sealpoint
Ragdoll. Hoe is Raggy in Kortenhoef terecht gekomen?
In januari 1997 besloten mijn
man en ik een sabattical jaar
te nemen, om eens wat verder
weg te gaan zeilen met onze
zeilboot. We hebben beide
onze baan opgezegd en zijn

in juni 1997 vertrokken vanuit
Vreeland, waar we toen woonden. Via Engeland, Frankrijk,
Portugal, de Straat van Gibraltar en de Middellandse Zee
in Spanje aangekomen. Daar
hebben we uiteindelijk 8 jaar
gewoond en gewerkt. Met veel
plezier, maar op een gegeven
moment kreeg ik toch heimwee naar Nederland. Ik miste
vooral het sociale en culturele
leven, de jaargetijden en het
Nederlandse vaarwater. Maar
om op Raggy terug te komen.
Toen we helemaal gesettled
waren in Roquetas de Mar
(badplaats aan de zuid-westkust van Andalusie) gingen
we op zoek naar een katje.
De dierenwinkel suggereerde

ons: kijk eens in dit magazine.
Toen zagen we een Ragdoll
afgebeeld en waren meteen
verkocht. Alleen deze cattery was wel in Cordoba, 4 uur
heen en 4 uur terug. Je moet
er iets voor over hebben. Er
was echter nog maar 1 Ragdoll kitten over (hopelijk geen
kneusje?) Maar onze Raggy is
inmiddels bijna 22 jaar.
In 2005 – na 8 jaar Spanje –
zijn we terug verhuisd naar
Nederland. Geboren in Hilversum wilden we toch graag in
de buurt gaan wonen.
Dat is de prachtige plaats Kortenhoef geworden, waar we
nu alweer 16 jaar met veel ple-

zier – en met Raggy-wonen.
We hopen hier nog heel lang
samen van te kunnen genie-

ten en te blijven wonen in ons
mooie Plassengebied.

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

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

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

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

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

