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Julian Hendriks
pakt 2 gouden
plakken op NK
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Julian Hendriks uit Kortenhoef won het afgelopen
weekend maar liefst vijf
medailles op het NK Junioren. In het Pieter van den
Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven zwom de
15-jarige twee keer naar
goud en drie keer ontving
hij de bronzen plak.
“Superblij was ik”, zegt Julian enkele uren na zijn laatste
race, “pas op weg naar huis
dacht ik bij mezelf. Pfff, Nederlands kampioen, toch wel
heel mooi.” Op de 400 en 200
meter vrije slag won hij twee
keer goud. Vooral die laatste

race was een hele zware.
“We waren met z’n drieën,
dus ik had al brons, maar ik
wilde per se goud. Ook al zou
ik moeten overgeven, dacht
ik bij mezelf. Ik won met een
paar honderdste verschil.”
Borstcrawl is de favoriete afstand voor deze jonge sporter
met een beperking aan de benen, want hij pakte ook brons
op de 50 en 100 meter vrije
slag en op 100 meter rugslag. Julian doet al 5 jaar aan
wedstrijd zwemmen, maar de
laatste tijd steeds intensiever,
zes keer per week traint hij in
zwembad De Zandzee in Bussum. “Ik train erg hard onder
leiding van Fred Renkema.
Met de coronapandemie is
het helemaal pittig. Ik sta al

Kinderyoga in Loosdrecht!

om 6 uur op, want tussen 7
en 8 uur liggen we in het water.” Julian zit in HAVO-4 van
het Comenius College, een
zgn. LOOT- school wat betekent dat zijn lesrooster wordt
aangepast aan zijn sport. Het
gaat gelukkig niet ten koste
van de schoolprestaties, want

de Kortenhoever meldt dat hij
de toetsweek goed doorstaan
heeft. Zijn droom is om ooit
deel te nemen aan de Paralympics, net als z’n grote
voorbeeld Bibian Mentel, bij
wie hij jarenlang op een snowboard trainde. “Dat is wat
minder nu, want ik heb vaak

zwemwedstrijden op zondag.”
Op de dag dat Max Verstappen goud pakte in Abu Dhabi
komt Julian langzaam bij van
zijn eigen prestatie. “Ik voel
nou m’n armen nog wel, maar
dat hoort erbij. Maandag lekker een vrije dag en dinsdag
ga ik weer hard trainen.”

Laatste editie van 2021
De week van 22 december is de
laatste uitgave dit jaar van Weekblad
Wijdemeren en Nieuwsster.
In week 52 zult u het een weekje
zonder uw lokale nieuwsblad moeten
stellen. U kunt tot vrijdag
17 december, 16.00 uur nog berichten,
kerstwensen en advertenties opsturen
naar redactie@dunnebier.nl en
advertentie@dunnebier.nl.
Alle medewerkers van
Dunnebier Print wensen u
Fijne Feestdagen en een
Voorspoedige Jaarwisseling.

www.kidsyogaenmindloosdrecht.nl
Ramona Jansen, Tel.nr. 06-52684859
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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. 19 december: 9.30 uur:
J. Dresmé



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

Zo. 19 december: 9.30 uur:

Liturgiegroep.

Wo. 22 december: 9.30 uur:

J. Dresmé



Zo. 19 december: 9.30 uur:

Liturgiegroep.

PKN GEMEENTEN


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

St. Martinus



Willibrordkerk
Zo. 19 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. 19 december: 10.00 uur:
Ds. A.W.J. Theunisse
www.hervormdegemeen
tesgraveland.nl

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

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

Elke week Markt in Ankeveen
zaterdag’s van 8.00-12.30 uur met:
groenten en fruit, brood en gebak,
kaas, noten, olijven, bloemen,
bonbons, siroop en koffie to go
(Vis op bestelling bij Gaby Fish 035-6948197)

Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar

Oec. Streekgemeente
Kortenhoef
Anne Marie Booij
Aanmelden verplicht:

Tineke Hafkamp 035 - 656 19 61

Graankorrel ‘s-Graveland
Zo. 19 december: 10.00 uur:

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

Bereken online uw uitvaartkosten op onze
website met de uitvaartcalculator.

Hervormde gemeente
Kortenhoef
Zo. 19 december: 9.30 uur:
Ds. A. Groenenveld

Zo. 19 december: 11.15 uur:



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.

Ds. A. Parmentier

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

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

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd 1

14-10-19 12:48

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

Tweede Loswal 12A Hilversum • Tel 035-6281965

Doe een bod weken.

Zie voorwaarden op onze site: www.wgawitgoed.nl
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DorpsBelangen kiest Jan-Jaap de
WEEKBLADWIJDEMEREN
Kloet als lijsttrekker
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

een goede uitslag bij de
verkiezingen. “
Bouwen voor starters is een
van de speerpunten van
DorpsBelangen: “Als wethouder ruimtelijke Ordening
heb ik me daar al sterk voor
gemaakt. We hebben honderden woningzoekenden. Daar
doen we het voor.”

Foto: Joris Luijten

WIJDEMEREN
Jan-Jaap de Kloet is gekozen als lijsttrekker voor
DorpsBelangen tijdens de
komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart
2022. “Ik ben vereerd dat
ik de steun krijg van de leden”, aldus De Kloet. “Samen met de andere kandidaten op de kieslijst, zal ik
mij volledig inzetten voor

“DorpsBelangen heeft het
vertrouwen uitgesproken in
De Kloet, gebaseerd op de
afgelopen jaren waarin hij
wethouder was”, aldus Wiet
van den Brink, voorzitter van
DorpsBelangen. “Hij heeft een
duidelijke koers met de belangen van onze dorpen altijd
in het vizier. Benaderbaar en
met een luisterend oor voor
de geluiden uit de dorpen.
Niet alleen wij als partij, maar
alle inwoners van Wijdmeren
kunnen daarvan op aan.”

De namen die verder op de
lijst voorkomen vormen een
mix van ervaring en nieuwe
energie. “Maar allen zijn zeer
betrokken bij onze dorpen en
hebben daar hun wortels. Het
is een sterk team.”
Na Jan- Jaap de Kloet staan
op de lijst Patricia IJsbrandij,
René Voigt, die beiden al in
de raad zitten. Patricia van
der Schot is reeds commissielid, en ook Rob Duikersloot
zit momenteel in de gemeenteraad. Maire van der Meulen
is een bekende naam in de
gemeente, en sinds kort commissielid. De zeer ervaren Ria
Hennis heeft zelf aangegeven
iets lager op de lijst te willen
staan. De volledige lijst is terug te vinden op
www.dorpsbelangen.nu

De kerstbomen van het Wijdemerenfonds
WIJDEMEREN
Traditiegetrouw
hebben bestuursleden van
het Wijdemerenfonds op
woensdag 8 december
kerstbomen geplaatst in
iedere dorpskern van de
gemeente Wijdemeren.
In de voorgaande jaren werden de dorpskern van Ankeveen, Nederhorst den Berg,
Nieuw-Loosdrecht,
Kortenhoef en ’s-Graveland op deze
manier gezellig verlicht. Aangezien het Dorpenbeleid uitgaat van 7 dorpskernen zijn er
dit jaar in samenwerking met
Wijdemeren, ook kerstbomen
geplaatst in Oud-Loosdrecht
en Breukeleveen. Met dank

aan Barry, Jan, Frank en de
buitendienst die de bestrating voorbereiden, staat nu
in iedere dorpskern een gezellig verlichte kerstboom die
symbool staat voor licht in de
donkere dagen en heel belangrijk, voor verbintenis met
elkaar. Sinds de oprichting
in juli 2016 heeft het Wijdemerenfonds allerlei activiteiten op het gebied van sport,
kunst, cultuur, welzijn en zorg,
financieel ondersteund om de
saamhorigheid onder de inwoners van Wijdemeren te
vergroten. Als gevolg van corona is het al ruim anderhalf
jaar niet mogelijk om grote
samenkomsten te organiseren. Dat merkt het fonds in het

aantal aanvragen. Het maakt
mensen echter ook creatief
in het bedenken van mogelijkheden om toch iets voor
elkaar te betekenen. Prachtige initiatieven waarmee mensen worden ondersteund die
dit hard nodig hebben omdat
ze eenzaam zijn, financieel
minder bemiddeld zijn of zijn
aangewezen op hulp van derden. Ook in 2022 staat het
Wijdemerenfonds weer klaar
om mooie ideeën te ondersteunen waarvoor geen ander
fonds, stichting of organisatie
aangesproken kan worden.
Geniet van de verlichte bomen en tot in 2022.

(VVD) en Roel Kamphuis
(ChristenUnie).

Saskia Luijer gaat In Gesprek
Met de burgemeester van
Wijdemeren, Crys Larson. Ze
praten over de ontwikkelingen
rond corona, het donkere-dagen-offensief en ze kijken
vooruit naar de feestdagen.

www.wijdemerenfonds.nl

GooiTV
REGIO
De programmering van
GooiTV vanaf woensdag
15 december 2021:
In een nieuwe aflevering van
In Derde Termijn staat Ruud
Bochardt stil bij de begroting
2022 van de gemeente Gooise Meren met Jens Duyts

In deze aflevering van ZinTV
praten de dominees Leendert van der Sluijs en Wielie
Elhorst met Hanna Rijken en
Piet Philipse. Zij is theoloog
en kerkmusicus; hij is dirigent.

Daarnaast is er TV Magazine
met diverse onderwerpen.

Verenigingen krijgen
compensatie voor oud papier
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Met ingang van 2022 wordt
het oud papier doordeweeks overdag opgehaald
door de GAD. De rol van de
verenigingen in de vijf dorpen is hiermee uitgespeeld.
Het gewest Gooi en Vechtstreek heeft ingestemd
met een forse bezuiniging
van de ophaaldienst. Wel
krijgen de verenigingen,
die soms voor een groot
deel afhankelijk zijn van
de inkomsten van oud papier, hiervoor een financiële compensatie voor drie
jaar.
Volgens woordvoerder Laura
Kort van het GAD zitten de
verschillende
verenigingen
in Wijdemeren in een range
van 3500 tot 9800 euro per
jaar. “Het is echter aan de verenigingen zelf om die cijfers
openbaar te maken.” Uit eigen
onderzoek van uw verslaggever volgen een aantal compensatiebedragen uit de diverse dorpen. In Nederhorst den
Berg is het Willem Breitsma
die namens voetbalvereniging
VV Nederhorst de ophaaldiensten coördineerde. “Wij doen
het samen met meer clubs,
waarbij de voetbalclub een
soort paraplu is. In totaal komt
het neer op 26.000 euro voor
drie jaar voor allen samen.” In
Ankeveen en omgeving gaat
muziekvereniging De Vriendschapskring langs de deuren.
Die ontvangt ongeveer 4000
euro per jaar. Volgens voorzitter Frank Senteur komt dat

overeen met het bedrag dat de
vrijwilligers jaarlijks ophaalden
aan oud papier. In dat opzicht
is hij tevreden over de compensatieregeling. “Hoe het over 3
jaar eruit gaat zien, moeten we
nog maar afwachten. Er zijn
meer beleidsproblemen bij de
GAD. Denk aan het scheiden
van afval. Hoe gaat de lokale
politiek ermee om na de verkiezingen?.” Ook Pieter Luijer
van de Kortenhoefse fanfare Amicitia kan leven met de
5000 euro die zijn club jaarlijks
tegemoet kan zien, het vult het
gevreesde gat in de begroting.
Het GAD wil in de nabije toekomst met de verenigingen
overleggen hoe ze andere
werkzaamheden tegen een
vergoeding kunnen verrichten.
“Dat is nog niet concreet”, zegt
Luijer “maar of mensen daarvoor te vinden zijn, betwijfel
ik.” In Loosdrecht zijn er meerdere clubs die karton en papier
ophalen. Volgens Eric Brand
van Spotlight is ongeveer 3000
euro jaarlijks voor zijn stichting
een redelijke compensatie.
Efficiency
Laura Kort van GAD zegt dat
het gaat om een ‘totale efficiencyslag’ met grotere wijken,
minder voertuigen en geen
avonduren en zaterdagen voor
de chauffeurs. Het zou gaan
om een totale besparing van
rond de 8 ton. Vijf muziekverenigingen uit de regio hebben
bezwaar gemaakt tegen de
maatregel. Dit bezwaar wordt
deze week door een onafhankelijke commissie bekeken.
Zie ook: gad.nl/verenigingen
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Alle bruggen in Oud Kortenhoef nu
verlicht

AZIATISCH RESTAURANT
DYNASTY KORTENHOEF
MENU A (+/2 personen)
Mini loempia
Babi pangang
Kip ketjap
Foe yong hai
2 stokjes sate

MENU B (+/2 personen)
Mini loempia
Babi pangang
Foe yong hai
Ossenhaas tipan
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

*Aanbieding geldig tot 31 december

Wij zijn vrijdag kerstavond en zaterdag
1e kerstdag gesloten
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

BELEEF HET ULTIEME SLAAPCOMFORT

AVEK
TOTA
A
DEAL L
ER

Linnerie

ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

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

WINKEL

RADING 46 A
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68

SLAAP EXPERIENCE LOODS

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

LINNERIEANNELIES.NL

WEE
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KORTENHOEF
Vorig jaar zorgde Stichting BLOK ervoor dat de
Kattenbrug aan de Kortenhoefsedijk in Kortenhoef
in het licht werd gezet. Dit
jaar is daar de Graversbrug aan het Moleneind
bijgekomen.
Afgelopen
weekend was het zover.
Beide bruggen zijn nu met
320 ledlampjes verlicht.
Dit is mogelijk gemaakt
door een bijdrage uit het
Dorpenfonds van de gemeente Wijdemeren samen met Stichting BLOK.
Om het initiatief van de grond
te krijgen heeft Stichting
BLOK eerst overleg gehad
met de direct omwonenden
en de gemeente Wijdemeren.
Dorpscoördinator Saskia Hille was direct enthousiast en
Stichting BLOK heeft een bijdrage aangevraagd vanuit het
Dorpenfonds van de gemeente Wijdemeren. De omliggende buurtbewoners stellen de
stroom beschikbaar. Edwin
Steinpatz, Martin en Maurice
de Kloet, Hans van de Laan
de Vries, Eric Griffioen en Jan
Willem Nienhuis zijn ‘s ochtends om 9 uur begonnen aan
de Kattenbrug op de Kortenhoefsedijk. Rond 16 uur was
de Graversbrug aan het Moleneind ook helemaal verlicht.
Oud-Kortenhoef en kerstlichtjes
Al acht jaar verzorgt Stichting
BLOK de verlichting van de

Kortenhoefsedijk in december. In de vaart langs de dijk,
vanaf het Dode Eind tot voorbij de Oude School, liggen ieder jaar zeven Kortenhoefse
roeibootjes (Kortenhoevertje)
met kerstverlichting.
Wethouder en ambtenaren
helpen mee
De werkzaamheden aan de
Kortenhoefsedijk hebben in
het afgelopen jaar voor de nodige overlast gezorgd. De gemeente wil de aanwonenden
van de dijk bedanken voor
het geduld en medewerking

tijdens deze werkzaamheden.
Daarom steken wethouder
Boermans, een aantal ambtenaren van de gemeente en
vrijwilligers van de Stichting
BLOK op zaterdag 11 december samen de handen uit de
mouwen. Zij gaan de gehele
Kortenhoefsedijk
voorzien
van verlichte kerstboompjes
om de dijk in de decembermaand een feestelijk tintje te
geven. Dit alles was niet te realiseren zonder al die geweldige vrijwilligers, wilt u BLOK
ook helpen? www.stichtingblok.nl

Ga de uitdaging aan: geen alcohol in januari
REGIO
IkPas gaat op 1 januari
weer van start. Bij deze
landelijke actie worden
mensen opgeroepen een
maand geen alcohol te
drinken. Deelnemers worden zich zo bewuster van
hun eigen drinkgewoonten en kunnen zelf ervaren
hoe het is om een tijdje alcoholvrij te leven. Aanmelden kan via www.ikpas.nl
Ruim 8 op de 10 volwassenen
in de regio Gooi en Vechtstreek drinken wel eens alcohol. En bijna 1 op de 5 volwassenen in de regio drinkt

overmatig (vrouwen meer
dan 7 glazen per week, mannen meer dan 14 glazen per
week). Af en toe een glas alcohol drinken kan ongemerkt
overgaan in een gewoonte.
IkPas kan helpen om deze
gewoonte te doorbreken.
Wat levert IkPas op?
Deelnemers aan IkPas worden zich bewuster van de
keuzes die ze kunnen maken
om wel of niet te drinken. De
ervaring leert dat meedoen
aan IkPas nog meer oplevert:
zo voelt 62% zich fysiek fitter,
slaapt 55% beter en verliest
32% gewicht. Deelnemers

van IkPas ontvangen tijdens
de alcoholvrije periode informatie, tips en recepten voor
alcoholvrije drankjes. In Gooi
en Vechtstreek deden vorig
jaar ruim 600 mensen mee
met de actie. Voor sommige
mensen is een maand geen
alcohol drinken moeilijker dan
ze van tevoren dachten.
Meer informatie over extra ondersteuning is daarom te vinden op www.ggdgv.nl/ikpas.
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Agenda digitale
raadsvergadering
raadsvergadering

WEEKBLADWIJDEMEREN

Datum: 12 mei 2021
Bespreekpunten
Datum: 1620.00
december
2021
3. Evaluatie woonvisie
2016-2020
Aanvang:
uur
In samenwerking
met
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
Aanvang: 20.00 uur
4. Coronaherstelplan ondernemers

Overig
6. Vragenhalfuur
7. Moties Vreemd aan de agenda
8. Sluiting

Vaste Agendapunten*
Hamerstukken
Vaste Agendapunten*

5. Zienswijze voorstel transitiecommissie
Metropoolregio Amsterdam

1.
Geheim
Hamerstukken
2.
Actualisatie grondexploitaties 2021
6. Centraal tellen verkiezingen 2022

13. Inkoopbeleid Wijdemeren

19. Omvorming Plassenschap Loosdrecht

14. Zienswijze Wijdemeren begrotings-

20. Op weg naar Aardgasvrij 2022-2026

7. Rekenkamerrapport inzicht kosten
sociaal domein

wijziging 2021-10 Regio G&V

Officiële bekendmakingen

8. Rekenkamerrapport inzicht kosten
jeugdzorg

21. Stemming over afvaardiging Raadtafel MRA

15. Actualisering gemeenschappelijke

Regeling Regio Gooi en Vechtstreek

16. Technische wijziging begroting 2021

9. Het lichtbaken – kerk Oud -Loosdrecht

sociaal domein

10. Leges en belastingen

villa’s (50m2) (04.05.21)
Bespreekstukken
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 24 recreatievilla’s
12. Eerste Begrotingswijziging 2021
17. Bestemmingsplan Kortenhoefsedijk 198
(55m2) (04.05.21)
Plassenschap Loosdrecht
18. Ontwerp VVGB Slotlaan 4
- Bloklaan 22a BG 04: bouwen 24 recreatievilla’s
> Aangevraagde omgevings(70m2) (04.05.21)
- Jol 21: plaatsen dakkapel (22.04.21)
vergunningen
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: verbouwen koetshuis voor groepswoningen ouderen (28.04.21)
Ankeveen
- naast Nieuw-Loosdrechtsedijk 203 en naast
- Cannenburgerweg 59d: uitbreiden bedrijfshal
Nieuw-Loosdrechtsedijk 207: kappen twee
(25.04.21)
bomen (29.04.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 113c B3 en O8:
’s-Graveland
vervangen damwand (22.04.21)
- Kininelaantje 2: plaatsen 3 padelbanen (02.05.21)
- Ruysdaellaan 28: plaatsen dakkapel (22.04.21)
- Noordereinde 32: realiseren schuur (28.04.21)
ördinator- Saskia
Die dakkapel
bea
Door:
Herman Stuijver
TaxuslaanHille.
8: plaatsen
(22.04.21)
- Noordereinde
70: wijzigen gevel (04.05.21)
kommert- zich
om
de
aanvoer
Van Mierislaan 10: wijzigen constructie (29.04.21)
11. Aanpassing APV en Drank en Horecawet

Bouwen en wonen

VRIJHEID toert door de
dorpen

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezonden en kunt u volgen via de website:
www.wijdemeren.raadsinformatie.nl
(tabblad ‘live’)
*De
agendapunten
zijn digitaal
te raadplegen
De vaste
raadsvergadering
wordt
op
www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.
uitgezonden en kunt u volgen via
www.wijdemeren.raadsinformatie.nl
(tabblad ‘live’).

Overig
22. Vragenhalfuur

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen

23. Moties Vreemd aan de agenda

op www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.

24. Sluiting
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 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.

op dit perceel bestaande recreatieappartementen naast het recreatief gebruik permanent bewoond 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.

Overig
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Koekkransjes
250 gram € 5,50

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Op je gezondheid

WEE

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Naast het Sportakkoord om
meer te bewegen is er een
Preventieakkoord waar Wijdemeren aan meedoet. Met
zoveel mogelijk lokale en
regionale partijen wil de gemeente in een samenwerkingsverband in de Regio
Gooi en Vechtstreek aan
de slag. Voor het programma is 20.000 euro beschikbaar. Dat betekent dat de
gemeente een aantal acties
op touw wil zetten.
Deze preventie slaat op minder
roken, minder alcohol en minder gewicht. Maar wethouder
Rosalie van Rijn heeft er in
samenwerking met sportformateur Ine Klösters- de Vries
een eigen Wijdemeerse draai
aan gegeven. “Eigenlijk zijn
deze verschijnselen symptomen van diepere oorzaken
zoals eenzaamheid, armoede
en verveling. Daar willen wij
onze aanpak op richten. Een
positieve draai.” Het wordt een
campagne voor alle inwoners
van Wijdemeren om een (nog)
gezondere leefstijl aan te gaan.
Beweeglessen
Voor de jongeren zijn er bokslessen. Niet alleen fysiek goed
voor je, maar door de pedagogische begeleiding word je
ook weerbaarder. Je leert om
te gaan met tegenslag en ne-

NIEUWS VOOR AN

gatieve geluiden. Het werkt als
je mentaal sterker wordt door
tegen die boksbal te meppen.
Voor ouderen komt er stoelyoga. Op laagdrempelige wijze,
zonder al teveel fratsen, lekker
bewegen vanuit je stoel. En
dat is ook bijzonder effectief!
Daarnaast leer je ook anderen kennen, waardoor je horizon wellicht wat breder wordt.
Buurtsportcoach Eva Stam
zal de Wandelchallenge oppakken. U weet het, wandelen
is heilzaam voor lichaam en
geest.
Zeg het met bloemen
De gemeente gaat de straat
op met diverse bloemenacties.
Bewoners worden aangesproken om een ander in het zon-

netje te zetten. Kent u iemand
die eenzaam is of weet u dat
een mantelzorger druk bezet is
met de hulp voor een ander?
De kans om kort maar krachtig
een isolement te doorbreken.
Doe mee!
Verder
Op het programma staan ook
een theatervoorstelling ‘Playback’ en voorlichting over de
Gezonde School. Waarbij een
Gezondheidsmarkt ook in het
verschiet ligt. Concreet wordt u
via dit blad en andere media op
de hoogte gehouden over waar
en wanneer. Wethouder Rosalie van Rijn hoopt dat de inwoners van de vijf dorpen zich
massaal zullen aanmelden.

Versierde kerstbomen bij de Spotjes
NEDERHORST DEN BERG
In de Stube van Nederhorst
on Ice zijn de kinderen van
de Spotjes weer actief ge-

weest.
Nu timmerden en versierden
ze de houten kerstbomen.

Met wonderschone resultaten,
mooi vastgelegd door fotograaf Ton Keizer.

Dit is een uitgave van de gemeente
Wijdemeren en Sportadviesgroep.nl
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Eindredactie: Ine Klosters / Frank Wolfs
Teksten: Kirsten Thuis-Woudenberg
Fotografie: Fotostudio 68
Vormgeving: GPM Design
Contact: frank@sportadviesgroep.nl
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Bij Positieve Gezondheid
staat de mens centraal

‘Het accent ligt
niet op ziekte
maar op
veerkracht van
mensen’
Foto: Inge Jansen Fotografie

Bij Positieve Gezondheid ligt het accent niet op ziekte,
maar op mensen zelf. “Het gaat daarbij om de veerkracht
van mensen om met dingen om te gaan”, legt Irma Lameris
uit. Als adviseur gezondheidsbevordering bij GGD Gooi- en
Vechtstreek leidt zij het project ‘positieve gezondheid’.
“Ik stimuleer dat zoveel mogelijk professionals in de zorg,
zoals huisartsen en welzijnswerkers, denken en werken
vanuit de brede blik van positieve gezondheid. Hiermee willen
we bereiken dat er meer gekeken wordt naar de mens en zijn
mogelijkheden en wat voor hem belangrijk is.”
Positieve gezondheid is een
concept dat ongeveer tien jaar
geleden werd ontwikkeld door
voormalig huisarts en onderzoeker
Machteld Huber.
“Toen zij zelf ernstig ziek werd,
kwam ze erachter dat zij zelf
grote invloed had op haar eigen
gezondheid en herstel. En dat je
naast ziek zijn, ook heel gezond
kan zijn. Gezondheid is een veel
breder begrip. Het gaat vooral
over de veerkracht van mensen
om met dingen om te gaan.”
Kijken naar wat wel goed gaat
In haar werk stimuleert Lameris
dat professionals positieve
gezondheid meer hanteren in
gesprekken met mensen.
“Die brede blik bestaat uit de
zes dimensies lichamelijke
gezondheid, mentaal welbevinden, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren.
Al die dingen hebben invloed
op je gezondheid en hoe je je
voelt. Er zijn veel mensen met
lichamelijke klachten waarbij
er medisch niks te vinden is. Wij
hebben praatplaten ontwikkeld

die professionals kunnen
gebruiken in gesprekken met
mensen. Hiermee wordt het
gesprek veel breder aangegaan.
Het doel van deze gesprekken
is om te horen hoe het echt met
iemand gaat en wat voor mensen
belangrijk is.”
Zingeving en meedoen
Mensen hebben, volgens Lameris,
zelf veel invloed op de eigen
gezondheid. “Bij positieve
gezondheid staat de mens en
wat voor hem belangrijk is
centraal. Je kunt natuurlijk
zorgen voor een gezond lichaam
door gezond te eten, voldoende
te bewegen en zorgen voor
voldoende nachtrust. Maar ook
het hebben van zingeving door
bijvoorbeeld werk, vrijwilligerswerk of zorgen van anderen, is
van invloed op je gezondheid.
Zodat je een reden hebt om je
bed uit te komen.”
Daarnaast is ‘meedoen’ van
belang. “De mens is een sociaal
wezen, dus het hebben van
contacten met anderen en je
verbonden voelen met de

mensen in je buurt is heel belangrijk. In Wijdemeren zijn er
verschillende mooie initiatieven
waarbij mensen met elkaar in
contact kunnen komen, zoals
wandelgroepen, samen sporten
of tuinieren. Het is goed voor je
lichaam en geest om dat samen
met anderen te doen.
Die binding heeft veel effect op
je gezondheid.”
Mijnpositievegezondheid.nl
Wie wil weten aan welk aspect
van positieve gezondheid je zelf
meer aandacht kunt besteden
kan een digitale vragenlijst
invullen op www.mijnpositievegezondheid.nl.
Ook welzijnswerkers kunnen
mensen verder helpen. “In een
gesprek met een welzijnswerker
kun je erachter komen wat voor
jou belangrijk is.
Zij zijn ook goed op de hoogte
van lokale initiatieven en
kunnen meedenken wat bij jou
het beste aansluit.”
Ook de campagne 30-dagengezonder is opgezet vanuit de
brede blik van positieve
gezondheid. “Hierbij willen we
mensen stimuleren om, alleen
of samen met anderen, een
uitdaging aan te gaan. Dan kan
bijvoorbeeld elke dag 5.000
stappen lopen, 30 dagen niet
snoepen, maar ook elke dag een
compliment geven.” Aanmelden
voor deze campagne kan via:
www.30dagengezonder.nl.

De tip van
Dominique
Domique Kuipers is
leefstijlcoach in Hilversum en
Loosdrecht. Zij ondersteunt
mensen die gezonder willen
leven. Op deze pagina geeft
zij de komende weken tips
om gezonder te leven.
Deze week: Verander je
gedrag in kleine stapjes.
Als je gezonder wil leven stel je
jezelf een bepaald doel. Dat doel
valt uit elkaar in verschillende
thema’s: voeding, beweging,
slaap en ontspanning. Zo kan
het bijvoorbeeld jouw doel zijn
om meer met je kleinkinderen te
willen spelen. Dat wil je bereiken
door bewuster met voeding
om te gaan, meer te bewegen,
meer tijd voor jezelf te maken
en ervoor te zorgen dat je beter
gaat slapen. Deze doelen zijn
‘te groot’. Mensen willen vaak
grote stappen zetten. Die houd
je dan niet vol, wat maakt dat je
gefrustreerd raakt en helemaal
afhaakt. Als je kleine stapjes
zet, ervaar je meer succeservaringen en is het makkelijker om
je doelen vol te houden. Verzin
dus kleine stapjes en maak die
zo concreet mogelijk. Van het
doel ‘ik wil meer bewegen in
mijn dagelijkse patroon’, maak
je dan: ‘ik ga iedere dag een
half uur wandelen’. Of: ‘ik ga in
plaats van met de auto, met de
fiets naar mijn werk’. Maak je
doelen meer concreet door te
plannen: ‘als ik dinsdag uit mijn
werk kom, dan ga ik eerst eten
en daarna sporten’.
www.dominiqueleefstijlcoach.nl
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Rotary Wijdemeren verkoopt		
recordaantal zakken hout
Kerstlunch 2021
Op hooi gerookte eendenborst

Knolselderij, hazelnoot, meloes ui

Tonijn

Zwarte knoflook, bieslook, gember,
zwarte olijven

Rouleau van fazant

Pancetta, spitskool, ganzenvet

Citroen cappuccino (optioneel)
Limoncello

Kaasplank (optioneel)

Vijgenbrood, appelstroop, druiven

Roze peper rabarber
Braam, yoghurt

4-, 5- of 6-gangen menu
€ 47, € 57 of € 67
Ankeveen • 035 53 39 155 • restaurant1244.nl

Autobedrijf Jansen & Jansen

U kunt bij ons terecht voor alle merken
● APK
● Onderhoud
● Reparatie

Weekblad Wijdemeren

● Airco service
● Banden service
● Banden opslag

Wij staan voor u klaar!
info@autobedrijfjansenenjansen.nl
www.autobedrijfjansenenjansen.nl
Prijzen Spektakelloterij afhalen
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

aannemersbedrijf

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

Drenth

WIJDEMEREN
De Rotaryclub Wijdemeren heeft de afgelopen tijd
in het teken gestaan van
hout. Zoals ieder jaar verkoopt de Rotaryclub zakken hout aan inwoners van
Wijdemeren. Een zak hout
kost € 7,50 en bij aanschaf
van 10 zakken krijgt men
de elfde zak gratis. Bovendien wordt het hout op afspraak thuisbezorgd.
Momenteel is het lastig aan
hout komen. De houtprijzen
liggen ook relatief hoog. Omdat de Rotaryclub niet het risico wilde lopen om te weinig
hout op voorraad te hebben,
kocht de groep heel optimistisch 500 zakken hout in. Dat
had echter wel als gevaar, dat
ze met een overschot bleven
zitten, want zoveel hout hebben is nooit eerder verkocht.
Of het door de stijgende gasprijzen, corona of wellicht wat
anders komt, weet niemand,
maar nog nooit eerder is de
actie zo succesvol gebleken.
Bijna alle 500 zakken zijn
uitverkocht! Zo’n 45 klanten
hebben een of meer zakken
hout weten te bemachtigen.
Hier zaten terugkerende klanten bij, maar ook veel nieuwe.
Mocht je nog een zak willen
bemachtigen, mail dan snel
naar hout@rotarywijdemeren.

nl voor meer informatie.

winter weer warmpjes bij.

Laatste partijen thuisbezorgd
De Rotaryclub Wijdemeren
organiseert deze actie al 12
jaar. Dit jaar is het hout vooraf
gekloofd en in een bulk ingekocht. De voorgaande weken
werd het hout door vrijwilligers
in zakken gedaan en bij de
klanten thuisbezorgd. Afgelopen zaterdag 11 december
werden de laatste rondes gereden om al het hout te bezorgen. Het weer was gunstig,
het najaarszonnetje deed zijn
best en van regen of wind was
geen sprake. Een perfecte dag
om het hout op de aanhanger
te laden en bij de verschillende
adressen af te leveren. Zo’n
10 vrijwilligers waren deze dag
druk in de weer en dankzij de
Rotary zit iedereen er deze

Opbrengst voor verenigingen
De winst komt ten goede aan
verenigingen in de regio. Met
een beetje geluk kunnen ze
dit jaar niet 3, maar 4 verenigingen een schenking van €
250,- geven. Dat geld is eerder al ten goede gekomen
aan een muziekvereniging,
een scoutinggroep en diverse
sportclubs.
Verenigingen kunnen zichzelf
nog steeds aanmelden: stuur
een mailtje naar hout@rotarywijdemeren.nl, vertel iets over
de vereniging en, heel belangrijk, schets een beeld wat de
vereniging met die € 250,- wil
gaan doen. Na de Kerstvakantie kiest de groep 3 of 4 verenigingen uit.

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

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

Omschrijving

Beschikbaar gesteld door

003352

HOOFD Verzorgd bezoek voor

000595

1

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Restaurant Lekr

001238

2

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Brinkers 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)

2 personen Dutch Valley

De inschrijving voor de 13e
editie van Burendag is vorige
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.

Kort nieuws
Elke 1e woensdag v.d. maand
van 14-17 uur: Repaircafé Wijdemeren. In de Brasserie van
Veenstaete te K’hoef. Weggooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl
of
bel: Marjolijn Bezemer: 0648545227.

Nieuw in Nederhorst den Berg:
www.kattenhotelvechtzicht.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Vertrouwen
Door: Sijmen Brandsma (Landen Boschzigt)

Aanmelding burendag
2018 geopend

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

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

Door: Kim Tomei

Woensdag  juli 

Middenweg 82 - Nederhorst den Berg
Telefoon: 0294 - 253556

 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

WEE
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December. De donkerste
maand van het jaar, waarin het
blad is gevallen, de meeste
vogels zijn vertrokken en de
natuur stil lijkt te staan. Waarin we gelukkig ook met elkaar
kunnen vieren dat het weer
lichter gaat worden en dat er
vertrouwen in de toekomst is.
Vertrouwen dat alles wat nu
in knop aanwezig is weer uit
gaat lopen en blad en vrucht
vormt. Deel dat vertrouwen
door een plantenbed te schenken aan iemand anders of aan
jezelf. Een stukje aarde waar
het ieder jaar weer voorjaar
wordt. Stichting Grondbeheer

beheert zulke stukjes grond
in ons land, die worden voor
altijd
biologisch-dynamisch
gebruikt en uitgegeven aan
toekomstige pachters. Inmiddels beheren zij 542 ha van
24 bedrijven. Wij zijn blij en
trots als ook Land- en Boschzigt aan dat lijstje toegevoegd
kan worden. We zijn binnen 5
maanden al over de helft van
het bedrag dat nodig is voor de
aankoop door stichting Grondbeheer. Onze tuin heeft 250
genummerde groentenbedden
die door een schenking van
€750.- vrijgesteld kunnen worden. De biet, hij lijkt helemaal
niet zo spectaculair. Maar een
mooi symbool van opgeslagen
kracht van de zon die overwin-

tert en het volgend seizoen tot
bloei komt. Vanzelfsprekend
zijn kleinere donaties en obligaties ook welkom.

NIEUWSSTER
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Westeneng Verbeek Makelaardij en De Witte
WEEKBLADWIJDEMEREN
Raaf Makelaars bundelen krachten
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

‘S- GRAVELAND
De Witte Raaf Makelaars en
Taxateurs – al jaren gevestigd aan het Noordereinde
in ‘s-Graveland – gaat vanaf 1 januari 2022 onderdeel
uitmaken van Westeneng
Verbeek Makelaardij. Arwin Westeneng en Michiel
Verbeek hebben samen
met de huidige eigenaresse Monica Tournier half december overeenstemming
bereikt.
Door de bundeling van krachten ontstaat er een regionaal
netwerk, waarbij opdrachtgevers nog steeds op lokaal
niveau geholpen worden. ‘Als
makelaar moet je midden in
je markt staan, met de voeten in de klei!’ begint Arwin
Westeneng. ‘Door een derde
vestiging tussen Bussum en
Hilversum, kunnen wij onze
opdrachtgevers nog beter van
dienst zijn. Er ontstaat door de
overname een groter werkge-

bied waarvan zowel de kopers
en verkopers van woningen
als de zakelijke opdrachtgevers profijt hebben. ’Het team
van De Witte Raaf Makelaars
kijkt vol vertrouwen uit naar
de verandering. Er breekt een
nieuw tijdperk aan! Naast de
vertrouwde gezichten van Kitty en Anita, blijft Monica onder
andere betrokken als taxateur.
Monica Tournier, eigenaresse
van De Witte Raaf Makelaars:
‘Ik kan mij door deze samenwerking nog meer focussen
op hetgeen ik al jaren met
plezier doe, maar waar ik te
weinig tijd voor had. Adviseren bij nieuwbouwprojecten en
het uitvoeren van planschade
taxaties vallen hier bijvoorbeeld onder. Ik ben erg blij
met deze nieuwe fase in ons
bestaan.’ Deze overname past
binnen de strategie van Westeneng Verbeek Makelaardij.
Vanaf de oprichting, inmiddels
twaalf jaar geleden, staan de
kernwaarden
betrouwbaar,

actief en persoonlijk hoog in
het vaandel. ‘Door de derde
vestiging ontstaat er een solide driepoot Bussum – Hilversum – Wijdemeren midden in
de regio Gooi- en Vechtstreek.
Met deze groei naar drie vestigingen met in totaal tien collega’s, versterken wij onze be-

trouwbaarheid, worden wij nog
actiever en waarborgen wij de
persoonlijke dienstverlening.’
vertelt Michiel Verbeek.
In het eerste kwartaal van
2022 worden de veranderingen zichtbaar. De naam De
Witte Raaf Makelaars zal dan

worden veranderd in Westeneng Verbeek Makelaardij. De
etalage en het kantoor worden
dan in de nieuwe huisstijl gestoken. ‘U bent en blijft van
harte welkom op het Noordereinde 59 met al uw vragen
omtrent uw woning!’ sluit het
drietal vol enthousiasme af

Kerstverlichting in Loosdrecht succesvol
Volgend jaar in heel Wijdemeren
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Onder aanvoering van
de immer enthousiaste
dorpscoördinator Saskia
Hille struinde de jury op
vrijdagavond langs tientallen verlichte tuinen
en gevels in Oud- Loosdrecht. De hoofdprijs ging
naar het huis van de familie Vierkant aan de Veendijk 20. Daarnaast waren
er nog 9 winnaars.
De juryleden hebben op ongeveer 200 adressen een
flyer afgeleverd waarbij ze de
bewoner(s) complimenteerden met de mooie verlichting. “Dat was van minimaal
een slinger op de heg tot
een kolossale tuinverlichting”
zegt Saskia Hille die samen
met Dik van Enk, voorzitter
Ondernemend
Wijdemeren
en Charles van Es, Stichting
Lichtjes Wijdemeren, de jury
vormde. “Het zegt iets over de
grote belangstelling. Dat was

echt inspirerend.” Samen met
de verlichte kunstwerken van
15 artiesten van Kunst&Licht
bij de horecazaken vormt het
geheel een sfeervol decor
in de aanloop naar Kerst en
Nieuwjaar. “Lichtvreugde”, zo
noemde Saskia Hille het.
Winterwonderland
Op zaterdagmiddag mocht
burgemeester Crys Larson de
eerste prijs uitreiken aan Miranda Sulzle die samen met
haar partner en zoons de tuin
had ingericht als een Winterwonderland, met een Santa
Claus, cadeaus, zuurstokken,
een verzameling tafereeltjes
voor en naast de woning, alles fraai verlicht. “Alles klopt”,
zei de burgemeester die, van
Amerikaanse afkomst, de
sfeer van Winterwonderland
van vroeger herkende. De
familie ontving een groot model Windlicht (ontworpen door
Joost Zwagerman, FE-Plus)
en een diner bij restaurant
AIM. De overige 9 winnaars
kregen een dinerbon. Verspreid over de Oud-Loos-

FOTO: De burgemeester, vergezeld van de familie Vierkant en de juryleden Charles van Es en Saskia
Hille

drechtsedijk, Horndijk, Veendijk en Vuntuslaan waren er
zeer gevarieerde verlichte
gevels en tuinen. De boom op
de Oud-Loosdrechtsedijk 268
wordt al ‘the talk of the town’
genoemd.

Heel Wijdemeren
In ieder geval was deze kerstverlichtingsactie zo succesvol dat de gemeente in 2022
heel Wijdemeren erbij wil
betrekken. Nu al zijn de Kattenbrug, Graversbrug (Kortenhoef), Gele Brug (Anke-

veen) en de Kortenhoefsedijk
mooi verlicht en voorzien van
kerstbomen. Tot 8 januari is
het de moeite waard om de
Kunst&Licht route in samenhang met de verlichte dijken
eens te bezoeken.
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FAMILIEBERICHTEN

WEE

Tot het laatste toe wilde je leven, door je sterke wil
hiertoe gedreven. Je geest nog op volle kracht, maar
over je lichaam had je geen macht. Voor altijd in onze
gedachten en voor altijd in ons hart.
Bedankt voor alles, rust zacht.

Hendrikus de Boer
Henk
* Weesperkarspel,
19 april 1945

† Nederhorst den Berg,
10 december 2021

Weduwnaar van Janna de Boer - de Bruijn
Echtgenoot van Nelly de Boer - Kruithof

NIEUWS VOOR AN

Graag willen wij iedereen bedanken voor het
medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van
mijn man, onze vader, opa en over-opa

Arie Kostelijk
Een speciaal woord van dank gaat uit naar de arts en
verplegend personeel van de Kuijer voor de liefdevolle
verzorging van Arie tijdens zijn verblijf.
Tevens willen wij van de gelegenheid gebruik maken
om u een gezond en liefdevol 2022 te wensen.

1 op de 3
vrouwen
krijgt
dementie
stopdementie.nu

Wij nemen in besloten kring afscheid van Henk.
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.

Andre en Petra
Bente en Jogchem
Hieke, Geeske, Else
Jessica en Jan
Janine, Klaas, Chun, Jin, Chen
Fanny, Sarah, Noah
Dana en Wesley
Jolie, Milou
Jochum en Tessel

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

Denzel
Correspondentieadres:
H. de Boer, De Boomgaard 12, 1243 HV ’s-Graveland

Met groot verdriet en verslagenheid nemen wij afscheid
van onze oprichter, oud-directeur en werkgever

Henk de Boer
Directie en medewerkers
H. de Boer Muiderberg B.V.

UITVAARTVERZORGING

Uitvaartzorg
vanuit het hart
Lindelaan 8 te Loosdrecht
ariedekloetuitvaartverzorging.nl

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623

06 1035 8100

24 uur per dag bereikbaar

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

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

MET NAALD EN DRAAD
voor al uw gordijnen en
vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.
Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598

DonnaLife MASSAGEPRAKTIJK
Een echte weldaad voor
BODY & MIND
www.donnalife.nl

Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722

Start van In Home 2 Care
WIJDEMEREN
Mijn naam is Mirjam Broekhuizen en sinds november
2021 ben ik vol trots en
overgave mijn eigen onderneming met de naam In
Home 2 Care gestart.
Een bedrijfje, gespecialiseerd
in begeleiding, ondersteuning
én ontzorging. Na een aantal jaren geleden de overstap
vanuit het restaurantwezen
te hebben gemaakt naar de
thuiszorg, waarbij de individuele begeleiding en ondersteuning van de (dementerende)
cliënt centraal stond, realiseerde ik mijzelf dat deze zorg
anders kan. Door oprechte
betrokkenheid en goed te luisteren naar de wensen van de
cliënt en zijn of haar naasten,
ontstaat er veelal een vertrouwensband tussen deze cliënt,
zijn of haar familie en mijzelf.
Persoonlijke aandacht staat bij

mij hoog in het vaandel. Geen
paar minuten vluchtig contact,
maar alle aandacht en tijd
voor u als zorgbehoevende,
maar ook voor uw naasten of
mantelzorgers. Ik ondersteun
en ontzorg bij dagelijkse en
reguliere
verzorgingstaken.
Hierbij kunt u denken aan gezelschap binnen- en buitenshuis, boodschappen doen,
samen koken of een maaltijd
voor u bereiden. Ondersteuning bij het in of uit bed gaan
en het aan- en uitkleden. Maar
ook begeleiding naar arts of
fysiotherapeut, samen de door
de fysiotherapeut opgegeven
oefeningen doen (doorgaans
gaat dit makkelijker met begeleiding). Er is veel mogelijk. Altijd een vertrouwd gezicht dat
bij u langs komt en korte lijnen.
Samen zoeken naar oplossingen voor algemeen voorkomende hindernissen die
ontstaan wanneer u de wens

heeft om zo lang als mogelijk
thuis te blijven wonen. Indien
nodig breng ik u graag in contact met de juiste instanties.
Deze vorm van begeleiding,
ondersteuning en ontzorging,
waarbij geen medische of
voorbehouden
handelingen
zullen worden verricht, is zeer
geschikt voor de zorgbehoevende persoon als er (nog)
geen zorgindicatie is afgegeven, het de wens is om zo lang
als mogelijk thuis te blijven wonen, of wanneer iemand zich
alleen of eenzaam voelt.
Voor meer informatie verwijs ik
u graag naar de website
www.inhome2care.nl
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Hoe gaat de gemeente om met haar clientèle

WEEKBLADWIJDEMEREN

Ingezonden brief

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

De gemeente heeft een link
voor meldingen betreffende de
openbare ruimte. Minstens een
maand geleden brandde op
de Vreelandseweg de straatverlichting niet. Wij hebben
daar meerdere meldingen van
gemaakt. Telefonisch en per
e-mail op Fixi. Een toepassing
waarvan de naam verwachtingen schept. Die meldingen
hadden geen resultaat, nogal
ernstig voor een aardedonkere
weg met veel fiets- en voetgangersverkeer. Op de meldingen
volgt geen respons.
Bij een latere melding op Fixi
bleek, dat meerdere inwoners
het probleem aangekaart hebben. Op Fixi stond een curieuze verklaring: ‘er is een kabelstoring, wordt op 10 december

In samenwerking met

door Liander verholpen’. Twee
vragen: 1. waarom duurt zoiets
een maand; 2. wat is een ‘storing’ in een kabel.
Storingen treden op in apparaten, kabels geleiden elektriciteit
van A naar B. Misschien een
kabelbreuk? Maar dat verklaart
niet, dat in het weekend van
19 november de straatverlichting drie dagen brandde, nadat
mijn echtgenote haar beklag
had gedaan bij een raadslid.
Dit in weerwil van de kabel
‘storing’, maandag was het
uit met de pret, het werd weer
aardedonker. Per e-mail heb ik
mij beklaagd bij de wethouder,
over uitblijvend herstel van de
straatverlichting, en over geen
respons krijgen op de meldingen. Tot heden, 14 dagen na

dato geen reactie, ook geen
ontvangstbevestiging. 10 december, de voorspelde datum
van herstel door Liander, zijn de
grondwerkzaamheden zichtbaar beëindigd en de straatverlichting brandt weer. De conclusie is, dat de stroomvoorziening
bewust is uitgeschakeld. Gemeente, speel open kaart, geef
dat als antwoord op meldingen
of beter maak het in algemene
zin bekend. Los van de vraag
of het verantwoord is de straatverlichting in de donkere maanden meer dan een maand uit
te schakelen. Het is denkelijk
te lastig ’s morgens de stroom
eraf en ’s avonds de stroom er
weer op. Het zal wel kostenefficiëntie zijn
Piet Jager, NdB

Het is bijna zover!
Ingezonden brief
Nog een paar maanden slechts
scheiden ons van een totale
vernieuwing van onze gemeenteraad. Tijd om eens rustig na
te denken over de bereikte resultaten en vooruit te zien naar
nieuwe uitdagingen. Er waren
voor DorpsBelangen successen en teleurstellingen in de
afgelopen vier jaar. Successen
op het gebied van de finale afronding van zeer langlopende
dossiers. Daar zijn de nieuwe
leden van de raad zeker blij
mee. Revindicatie en Dorpscentrum Loosdrecht zijn afgerond en voor het dorpscentrum
wachten we nu op de definitieve invulling. Mooi is het daar in
ieder geval. Gebiedsakkoord
Oostelijke Vechtplassen is volop in ontwikkeling en er zijn flin-

ke stappen gezet ten aanzien
van het beheer van onze mooie
plassen. Teleurstellingen waren er ook. Woningbouw is en
blijft nodig voor het behoud van
onze dorpen. Er zijn mensen die
ontkennen dat er woningnood
heerst in Wijdemeren, maar
ja die wonen dan ook prima in
hun, in voorheen natuurgebied,
gebouwde woningen. En daar
loop je als raadslid tegenaan.
Op het moment kan en mag er
alleen gebouwd worden indien
de aanwonenden het goed
vinden….. en verrassing….die
vinden het dus niet goed. Participatie is uitstekend maar dat
betekent niet dat iedereen zijn
zin kan krijgen. Langlopende
en gemeenschapsgeld verslindende processen volgen. Uit-

eindelijk komt er dan een mager aftreksel of zelfs helemaal
niets van de grond. Hierbij roep
ik de woningzoekenden op om
zich te roeren. Woningzoekenden laat van je horen in grote
getale net zo veelvuldig en luid
als de inwoners die het NIET
willen. Tweehonderd aanmeldingen voor een bouwplan van
veertig…en 900 aanmeldingen
voor 16 tiny houses! Volgens
mij zegt dat genoeg over de
woningnood in onze gemeente.
Sluit de rijen en laten we met
elkaar zorgen dat er gewoond
kan worden.
Ria Hennis,
raadslid DorpsBelangen

Een knallend betoog in de raad
Ingezonden brief
De meerderheid van de raad
(eigenlijk alle partijen behalve
het CDA) wil een lokaal vuurwerkverbod vanaf 2022. Wij
zijn daar niet blij mee.
Gewoon normaal legaal vuurwerk hoort bij onze nieuwjaarstraditie net als oliebollen en
champagne. We moeten met
elkaar plezier kunnen beleven
en kunnen kijken naar al dat
moois dat we een keer per

jaar mogen afsteken van onze
regering. De gemeente moet
dit plezier niet willen afpakken. Daarnaast vinden wij dat
we beter kunnen handhaven
op wat echt overlast geeft en
dat is het afsteken van illegaal
vuurwerk en het afsteken van
vuurwerk buiten oudejaarsavond om. Ook zal het illegale
vuurwerk toenemen als je het
legale vuurwerk verbiedt. Dit is

zeer onwenselijk!
Voor de duidelijkheid: Wij zijn
ook tegen illegaal vuurwerk;
We zijn tegen het afsteken buiten de toegestane tijden; We
hebben het niet over dit jaar
want daar is een landelijk verbod.
Team CDA

Lokale VVD is tegen grootschalig bouwplan Zuidsingel
fase 8
Ingezonden brief
Twee weken geleden heeft
VVD-kamerlid Daniël Koerhuis
op uitnodiging van wethouder
De Kloet een bezoek gebracht
aan het recreatiepark aan de
Nieuw-Loosdrechtsedijk, dat
eerder dit jaar een nieuwe
eigenaar kreeg. Wethouder
De Kloet wilde met de heer
Koerhuis in gesprek omdat
de gemeente Wijdemeren het
een ongewenste ontwikkeling
vindt dat projectontwikkelaars
recreatieparken opkopen om
er vervolgens luxe vakantiewoningen te bouwen, als gevolg waarvan recreanten die al
vele jaren op een park verblijven het veld moeten ruimen.
Omdat gemeenten hier op dit
moment geen regels aan kunnen stellen, is landelijk beleid
nodig. Tijdens het bezoek aan
het recreatiepark is de heer
Koerhuis door wethouder De
Kloet gevraagd om ook op de

Emmaweg in Kortenhoef te
gaan kijken. Dit bezoek was
niet gepland en de heer Koerhuis was daarom niet op de
hoogte van het standpunt van
de lokale VVD.
Wij hechten eraan om te benadrukken dat de VVD geen
voorstander is van het grootschalige bouwplan Zuidsingel fase 8. De VVD-fractie is
het met het standpunt van de
provincie eens en heeft zich
daarover een aantal maanden
geleden ook zo uitgesproken.
Afgezien van de ruimtelijke
aspecten heeft een bouwplan
van deze omvang een goede
ontsluiting nodig om al het bijkomende verkeer af te wikkelen. Dat is voor een bouwplan
van deze omvang op deze locatie niet mogelijk.
Bo de Kruijff, VVD-fractie
Wijdemeren

Wegens succes verlengd
Ingezonden brief
Op de website van D66 kunt u
sinds begin november uw ideeën kwijt over de invulling van
deze nieuwe woonwijk. Met
uw steun kan dit een prachtige wijk worden. De einddatum
stond eerst op 30 november.
Dit wordt nu vanwege de vele
leuke suggesties: 31 decem-

ber. D66 gaat dit dan inbrengen in de gemeenteraad.
Onze invulling van participatie
vooraf. Hoe kunt u meedoen?
Ga naar https://padlet.com/
myriamkij/8a8dml9h4oudkzxi
Wim van Oudheusden
(D66 Wijdemeren)

NATUUR IN
NEDERLAND
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Slangenmuur op Schaep en Burgh in oude glorie hersteld
‘S- GRAVELAND
De driehonderd jaar oude
slangenmuur op buitenplaats Schaep en Burgh
in ’s-Graveland is weer als
nieuw. Vorig jaar waaide
deze monumentale fruitmuur om tijdens een zware
storm. Natuurmonumenten
heeft de muur afgelopen
zomer weer opgebouwd en
nu de nieuwe fruitbomen
geplant zijn, is deze unieke
slangenmuur -het hoogste
exemplaar van Nederland
– weer klaar voor de toekomst.
Oude fruitrassen
Tuinbaas Johan van Galen
Last heeft de nieuwe fruitbomen met zorg uitgekozen. Het
gaat om oude rassen, die goed
aansluiten bij de historie van
de Buitenplaatsen. Johan heeft
acht verschillende soorten
geselecteerd, waaronder vier
perenbomen en drie pruimenbomen.
“Waar eerst een pruim stond,
komt nu een peer en anders-

om. Dat is beter vanwege de
bodem. Appels doen het niet
zo goed langs fruitmuren, daar
is het te warm voor ze”. Naast
deze fruitbomen heeft Johan
een bijzondere struik uitgezocht: een mispel. De vruchten van deze struik zijn pas
eetbaar als ze een beetje rot
worden. Vandaar de uitdrukking ‘zo rot als een mispel’. Johan: “Een vrij onbekende soort,
maar ik wilde heel graag weer
een mispel. Eigenlijk zijn het
vrijstaande struiken en volgens
mijn voorganger kon ik hem
nooit tot bovenaan de muur
krijgen. Dat was natuurlijk een
uitdaging en uiteindelijk is het
me gelukt. Hopelijk lukt dat met
deze nieuwe mispel ook.”
Waaiervormen
De helft van de fruitbomen
krijgt in de toekomst een schuine waaiervorm en de andere helft een vrije waaier. Dat
houdt in, zo legt Johan uit, dat
de boom zelf bepaalt hoe hij
eruit komt te zien. De bomen
van de schuine waaier worden schuin geplant, want dan

WEE

groeien ze beter. Deze krijgen
de vorm van een zogeheten
NIEUWS VOOR AN
palmet, met aan weerszijden
takken.” Hopelijk zijn deze leibomen over een jaar of tien
weer als vanouds. Om te voorkomen dat reeën aan de nieuwe boompjes gaan knabbelen
is er een hek langs de muur
geplaatst.
Fruitmuur
De 18e-eeuwse slangenmuur
op Schaep en Burgh is met
3,5 meter de hoogste nog bestaande fruitmuur in Nederland. De muur dankt zijn naam
aan de vorm: kronkelend als
een slang. Hij is gericht op het
zuiden zodat hij snel opwarmt.
In de bochten ontstaan luwten
met een warm microklimaat,
waardoor er exotische vruchten als abrikozen en vijgen
kunnen groeien. Door deze
vruchten aan gasten te serveren, konden de vroegere bewoners hun rijkdom tonen. Het
was een tijdrovende klus om
zo’n fruitmuur te onderhouden,
daarvoor had je veel personeel
nodig.

Herstel legakkers in Kievitsbuurten gestart
Bestel
5-gangen kerst
kerst box
box
Bestel dit
dit jaar
jaar de
de garde
garde 5-gangen
inclusief
zoals jullie
jullie van
van ons
ons
inclusief amuse
amuse van
van het
het huis
huis (( zoals
gewent zijn
eur de
gewent
zijn )) en
en breekbrood
breekbrood met
met beurre
beurre fl
fleur
de sel
sel
Of
proeverij schaal
schaal
Of bestel
bestel onze
onze fantastische
fantastische proeverij

Kerstmenu € 65,- p.p
Proeverij schaal € 32,50 p.p
Kijk
op www.bistrodegarde.nl
www.bistrodegarde.nl
Kijk voor uitgebreide informatie op

Geniet met
met uw
uw vrienden
vrienden familie
familie of
deze
Geniet
of kennissen
kennissen van
van deze
prachtige
samen
gestelde
boxen
prachtige samen gestelde boxen
Dit
al voor
voor u
u bereid
bereid u
u hoeft
hoeft alleen
alleen enkele
enkele dingen
dingen
Dit alles
alles is
is al
op
te
warmen.
De
juiste
bereidingswijze
en
temperatuur
op te warmen. De juiste bereidingswijze en temperatuur
en
box.
en instructie
instructie vind
vind uu bijgevoegd
bijgevoegd in
in de
de box.
Doorgeven van
Doorgeven
van uu wensen
wensen en
en of
of bestelling
bestellingkan
kanvia
viade
demail
mail::
info@bistrodegarde.nl
of
telefonisch
035-6561030
info@bistrodegarde.nl of telefonisch 035-6561030
kuntbestellen
bestellen t/m
t/m donderdag
donderdag 23
UUkunt
23december.
december.

Culinaire
groet,
Culinaire groet,
Team
Bistro de
de Garde
Garde
Team Bistro

www.bistrodegarde.nl

LOOSDRECHT
Binnen het project ‘Herstel
en duurzaam behoud legakkerlandschap in de Kievitsbuurten’ voert gemeente Stichtse Vecht 6 pilots
uit om te onderzoeken welke soorten natuurvriendelijke beschoeiing het beste
werkt om de resterende legakkers te beschermen.
Ontstaan van het landschap
In het Loosdrechts Plassengebied liggen bij de Scheendijk
twee gebieden met legakkers:
de noordelijke en de zuidelijke
Kievitsbuurt. Dit zijn restanten
uit de tijd dat in het gebied nog
op grote schaal veen werd gewonnen. Op de legakkers werd
het opgebaggerde veen uitgespreid zodat het kon indrogen
tot turf. Helaas is de oeverbescherming van veel legakkers
zwak. Door wind en golfslag
zijn veel legakkers verdwenen
en ontstonden uiteindelijk grote open plassen. De gemeente
wil graag dat de resterende en
unieke legakkers in de Kievitsbuurten behouden blijft. Het is
een icoon van de cultuurhistorie en het is een fantastische
plek om te recreëren. Met dit

project stimuleert de gemeente
de aanleg van natuurvriendelijke beschoeiingen. Dat is goed
voor de natuur en voor de waterkwaliteit.
Planning
De voorbereidingen voor deze
pilots zijn inmiddels gestart.
Donderdag 9 december is het
bouwbord onthuld door Maarten van Dijk, wethouder natuur
en landschap in Stichtse Vecht
en Jan-Jaap de Kloet, adviseur gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen bij het Plassenschap Loosdrecht e.o. en
verantwoordelijk wethouder in
Wijdemeren. Volgens planning
zijn de uitvoerende werkzaamheden in de Kievitsbuurten
rond 15 maart 2022 afgerond
en zullen de pilots starten. Het
weer speelt hier een rol in.
Pilots
De locaties van de legakkers
zijn strategisch gekozen om
verschillende omstandigheden
te testen. Ook is gekeken naar
de beschermende werking
voor de achterliggende legakkers. De pilots worden minimaal 2 groeiseizoenen gemonitord. Na afloop van de pilots,

in het najaar van 2023, komt er
een subsidieregeling voor de 2
meest succesvolle technieken.
Particulieren kunnen zo voordelig hun beschoeiing vervangen en tegelijk de natuur en de
waterkwaliteit vooruit helpen.
Aanpak Oostelijke Vechtplassen
Dit project is onderdeel van
de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Binnen deze aanpak
werken 21 partners aan ruim
25 projecten die samen de natuur, de waterkwaliteit en de
recreatiesector in dit unieke
beschermde natuurgebied verbeteren.
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VV Nederhorst nieuws

WEEKBLADWIJDEMEREN

aanval waar Luuk de Bruin met
NEDERHORST DEN BERG
| ‘S-GRAVELAND
| NEDERHORST
| DE NIEUWSSTER
NIEUWS
VOOR
DEN BERGKroeze
een steekbal
Thomas
Het
zag
er ANKEVEEN
in het eerste
halfuur| KORTENHOEF
niet naar uit dat Nederhorst-2 vrij voor de keeper zette. In
met grote cijfers zou gaan ver- de 36e minuut betekende een
liezen van Huizen-3. Echter in goede aanval over rechts de
een tijdsbestek van 5 minuten gelijkmaker. Nog geen twee
kreeg men tussen de 36e en minuten later viel al de tweede
44e minuut na de eerder geno- tegentreffer. Weer twee minumen 1-0 voorsprong drie tref- ten later viel al de 1-3 toen een
fers om de oren hetgeen de 1-3 aanvaller heel makkelijk binnen
ruststand betekende. Uiteinde- kon koppen. Zo keerde het duel
lijk werd het 2-5, hetgeen zeer in 5 minuten volledig om.
teleurstellend genoemd mag
worden. Nederhorst begon Na de pauze een aanvallend
goed aan de wedstrijd. Beide Nederhorst dat na drie minuten
ploegen probeerden te voet- het deksel op de neus kreeg.
ballen waarbij het snel duidelijk Bij een aanval van de gasten
werd dat het geroutineerde Hui- werd slecht verdedigen afgezen beter aan de bal was dan straft en toen twee minuten
de jeugdige thuisploeg. In de later uit een corner de bal mak9e minuut de voorsprong voor kelijk kon worden ingekopt was
de Bergers na een vlot lopende het helemaal gebeurd. Het was
In samenwerking met

uiteindelijk Darin die met een
goede actie op de achterlijn
Thijs Bouwman in staat stelde
om de eindstand op 2-5 te bepalen.
Nederhorst-3 ging met 6-1
onderuit bij Zuidvogels en het
vierde had bij Loosdrecht geen
schijn van kans. Het werd 9-0.
Bij de jeugd enkele opvallende
resultaten. Zo verloren beide
meidenteams van O17 en O15,
maar won de MO13 met 0-7 bij
Nieuwland en de MO11 stuurde
Loosdrecht met 8-0 naar huis.
De JO16-1 moest met 1-5 z’n
meerdere erkennen aan Waterwijk.
Meer info: www.vvnederhorst.
otg of facebook.

S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S- GRAVELAND
Afgelopen weekend mochten
we weer twee kampioenen huldigen. Een bij de jongens en
een bij de meisjes en in dezelfde leeftijdscategorie: JO13-2
en MO13-2. Beide teams hebben de meeste punten behaald
en daarom wachtten na de
wedstrijd de gebruikelijke versnaperingen: patat en limonade. En natuurlijk medailles.
Voor het 3e en 4e is de weg
naar een kampioenschap nog
ver, maar zij mogen zich wel
herfstkampioen noemen, want
halverwege de competitie zijn
zij lijstaanvoerder. Beide teams

wonnen hun laatste wedstrijd
voor de winterstop. Het 5e versloeg ASV ’65- 2 met 4-1. Speciale vermelding voor Mark de
Graaf die alle ’s- Gravelandse
doelpunten maakte. Het 4e won
in Eemdijk ook overtuigend: 2-6
van Eemdijk 11, dat hierdoor nu
6 punten achterstand heeft. Het
2e stelde teleur bij BZC ’13- 2
en verspeelde 2 dure punten in
de strijd om de bovenste plaatsen.
Het 1e kwam ook in actie, maar
vriendschappelijk. Om het ritme
in deze competitieloze periode
te houden staan er twee vriendschappelijke gepland en wordt

er op hele vroege dinsdagmorgens (6.30 uur) getraind.
Zaterdag jl. kwam derdeklasser Odysseus uit Utrecht op
bezoek. ’s-Graveland won met
2-1 door doelpunten van Wilco
de Birk en Nick Mostert. In de
tweede helft mocht de 16-jarige
doelman van de JO19-1, Lucas
Fischer, zijn debuut maken.
Na volgende week is er een
aantal weekends geen voetbal,
maar winterstop. In de eerste
week van het nieuwe jaar zal
de kantine gebruikt worden
voor een tentoonstelling over
100 jaar S.V. ’s-Graveland. In
de komende weken meer informatie daarover.

N-Dressuurwedstrijden bij Rijvereniging NdB
Door: Cees Stalenhoef

NEDERHORST DEN BERG
Op manege Laanhoeve aan de
Meerlaan stonden afgelopen
zondag 32 enthousiaste jonge
ruiters klaar voor de N-Dressuurwedstrijden. Zij werden
gejureerd door Danique van de
Broek en schrijfster Els Blom.
Dit betekende de eerste keer
jureren voor Danique, maar ze
wist zich gelukkig op de achtergrond gecoacht door de ervaren Anne Marie van Rijn.
Er waren 26 deelnemers in de
categorie N-1 en 6 deelnemers
in de N-2. Bij de N2 hoort ook
een galopje. Je start bij de
dressuur in de N1- klasse en

als je daar vier winstpunten in
behaald hebt, mag je starten
in de klasse N2. Degene die
de ruiters binnenliet was Sylvia
Lohman, de proeven werden
voorgelezen door Marieke Gorter en Samantha Prinssen. Na
een paar spannende wedstrijduren kon Marco Grotendorst in
zijn functie als voorzitter van de
Rijvereniging de prijzen uitreiken. Hij deed dat eerst bij de
klasse N2: 1. Sophie Verwey
op Nienke met 113 pnt; 2. Eva
Snel op Punkie met 112 pnt.
Alle ruiters behaalden 1 wedstrijdpunt en Sophie en Eva
zelfs 2. Bij een totaal van 10
winstpunten mogen zijn starten
in de klasse B.

Aan het eind van de wedstrijden volgde uitslag in de N1. In
deze groep werd;1. Valerie van
Teijlingen op Rosa met 112 pnt;
2. Marly Eggenkamp op Joy
met 110 pnt; 3. Rosalie Mense op Surprise met 109 pnt; 4.
Charlotte Barnhoorn op Held
met 108 pnt; 5. Lotte Walraven
op Joy met 107 pnt en 6. Hanna van Ruitenbeek op Resi met
106 pnt.
De administratie en de inschrijvingen waren, zoals inmiddels
bekend, in handen van Astrid
Hagen en Marti Bergman. De
volgende wedstrijden zijn op
2 januari, het inmiddels alom
bekende Nieuwjaarsspringen.

Natuurmomenten
van de boswachter
Tamara Overbeek

Popelende reeën
Wat heerlijk om regelmatig
buiten de handen uit de mouwen te steken; laarzen aan,
werkhandschoenen en gereedschap mee en aan het eind van
de middag meteen een zichtbaar resultaat. Laatst hadden
we weer zo’n dag. Met een
aantal
collega-boswachters
gingen we een doorgang voor
reeën maken op het volkstuinencomplex in de Vuntus.
De Vuntus, gelegen ten noorden van de Oud Loosdrechtsedijk, bestaat grotendeels uit
hooiland dat zomers vol staat
met kleurige bloemen en geurige kruiden. Dan zoemt het van
de insecten en laveren de libellen tussen de vele oeverplanten. Stroken moerasbos geven
beschutting aan veel soorten
vogels, maar ook aan reeën.
In de ochtend- of avondschemering komen ze uit het bos
en grazen ze graag in het malse gras. Op hun tocht door de
Vuntus stuiten ze halverwege
echter op een bijna onneembare barrière. Een smal, langgerekt perceel met volkstuinen
dat doorloopt tot de Kromme
Rade, doorsnijdt dit natuurgebied. Ondanks dat de tuinen
vol staan met weelderig groen,
maken de dichte hagen, hoge
schuttingen en rasters het de
reeën erg moeilijk om van de
ene naar de andere kant van
de Vuntus te komen.
Onder de vlag van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is de provincie NH
bezig om de NNN in te richten.
Dit Natuur Netwerk Nederland
is de opvolger van de ecologische hoofdstructuur. Het doel
hierbij is dat (zeldzame) planten en dieren meer kans krijgen
om zich te verspreiden en voort

te planten. Dit doet de provincie door natuurgebieden te
vergroten, te versterken en met
elkaar te verbinden. In Noord
Holland moet er voor 2027 nog
4.700 hectare worden ingericht
als natuurgebied.
Naar aanleiding van dit
NNN-proces heeft een vertrekkende eigenaar van het volkstuinencomplex (de VONA) drie
tuinen geschonken aan Natuurmonumenten om bij te dragen
aan dit doel. Een erg genereus
gebaar dat we dankbaar hebben aangenomen. Meteen hebben we de kans aangegrepen
om er een teambuildingsactiviteit van te maken. En zo kwam
het dat een groepje boswachters gewapend met zagen en
knipscharen de dichtbegroeide tuintjes introkken. In kleine
groepjes hebben we een aantal hagen en rasters verwijderd
om een oost-westdoorgang te
creëren over de breedte van
het perceel. Tegelijk hebben
we er zoveel mogelijk uitheemse struiken uit gezaagd, omdat
deze heel weinig natuurwaarde
hebben voor inheemse dieren.
Dit zijn dieren die van nature
in Nederland voorkomen. Vlinderstruiken hebben we daarentegen wel laten staan, omdat
veel inheemse vlinders hier
graag hun broodnodige nectar
ophalen.
Onze inzet op deze middag
werd meteen beloond. Gedurende de klus spotten we zelfs
twee maal een ree die al stond
te popelen om over te steken.
Dan weet je meteen waar je het
voor doet. Zo fijn om meteen
resultaat te zien.
FOTO: Natuurmonumenten,
Rob Rokven
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Kerst in de KAN-parochies

Door: diaken Wim Balk

om thuis met familie en
vrienden te zijn én om met
elkaar Kerstmis te vieren
in een van onze kerken in
Kortenhoef, Ankeveen en
Nederhorst den Berg. Vorig jaar gingen de vieringen
op Kerstavond, 24 december, niet door én ook dit
jaar vervallen vanwege de
coronapandemie al onze
vieringen op Kerstavond.
We keken als parochies er
ontzettend naar uit, maar
het kan helaas niet.

KORTENHOEF /
ANKEVEEN /
NEDERHORST DEN BERG
Het is aan het eind van het
jaar, tijdens de donkere
dagen, gezellig en mooi,

Op vrijdag 24 december zijn
de H. Antonius van Padua in
Kortenhoef, de Sint Martinus
in Ankeveen en de O.L.V.
Hemelvaart in Nederhorst
den Berg wel open van 14:00

uur tot 16:00 uur. U kunt dan
even binnenlopen om bijvoorbeeld de Kerststal te bekijken,
een kaarsje aan te steken en
even een moment in de kerk
te luisteren naar muziek. Alle
coronamaatregelen,
zoals
bijvoorbeeld het dragen van
een neusmondkapje en het
houden van anderhalve meter
afstand van elkaar, zijn van
kracht.
Vieringen
Op Eerste Kerstdag, zaterdag
25 december, is er in elk van
onze kerken om 09:30 uur wel
een viering. Voor die vieringen
is reserveren verplicht, want
het aantal plaatsen is beperkt.
Voor de H. Antonius van Padua kunt u, als u wilt komen,

op dinsdag- en donderdagmorgen daarvoor bellen naar
035-656.1285, voor de Sint
Martinus op donderdagmorgen naar 035-626.1252 en
voor de O.L.V. Hemelvaart
op maandag- en donderdagmorgen naar 0294-251.315.
De H. Antonius van Padua en
de O.L.V. Hemelvaart zijn op
Eerste Kerstdag ook open om
even binnen te lopen en de
Kerststal te bekijken van respectievelijk 11:30 uur tot 13:00
uur en van 11:30 uur tot 13:30
uur. In de O.L.V. Hemelvaart is
er dan extra aandacht voor de
kinderen.
Zalig Kerstmis
Op deze wijze hebben velen
de mogelijkheid om binnen

WEE

te lopen en het gevoel van
Kerstmis in de kerk een beetje
NIEUWS
VOOR AN
mee naar huis te nemen.
We
weten dat het coronavirus in
Wijdemeren veel mensen ziek
heeft gemaakt, dat er mensen
zijn opgenomen in het ziekenhuis en dat er mensen aan zijn
overleden. Dat maakt deze tijd
zelfs donkerder, want het zijn
mensen die juist nu door hun
geliefden worden gemist. Aan
allen, die op welke wijze dan
ook lijden aan dat coronavirus
of lijden door andere ziekten
en beperkingen, wens ik in het
bijzonder veel sterkte en zegen toe. Voor iedereen natuurlijk een Zalig Kerstmis, vrede
en alle goeds. Door het Licht
zal de duisternis nooit overwinnen.

(Wel)kom even binnen
‘S- GRAVELAND
Al vaak de kerkklokken horen luiden, maar nog nooit
binnen geweest? In deze
‘drukke’ tijden voor het
kerstfeest behoefte aan
een momentje van rust?
Zin in een ‘goed gesprek’
of zomaar een kopje koffie? Gewoon nieuwsgierig
hoe de kerk versierd is in
deze kersttijd?

Gijsbrecht van Amstelstraat 174 | T: 035-3037174

www.lafeberhorenenzien.nl

Brillen – Zonnebrillen – Contactlenzen – Hoortoestellen – Gehoorbescherming

(Wel)kom even binnen! Op
zaterdagmiddag 18 december
en woensdagmiddag 22 december van 13.30 tot 16.00
uur bent u van harte welkom
in de mooi versierde Hervormde kerk, Noordereinde 14 te
’s-Graveland.
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Trompenburg; terug in de tijd

WEEKBLADWIJDEMEREN

Ik ben ook een keer ìn Trompenburg geweest. Op zich
|
|
| NEDERHORST DEN
NIEUWS
VOOR
ANKEVEEN
‘S-GRAVELAND
KORTENHOEF
BERG
NIEUWSSTER
niets bijzonders
zou
je| DEzeg‘S- GRAVELAND
gen. Toch wel. Ik ben er zelfs
Als ik de naam Trompenbovenop geweest. Ooit bij een
burg lees, denk ik meteen
rondleiding deed zich de kans
aan tennis. Ik doe altijd
voor. Via trappetjes en smalle
mee aan het open toernooi
gangetjes eindelijk op het dak.
van TV Westerveld, dat
Maar wat een uitzicht. Ik zie het
elk jaar wordt verspeeld.
gezicht van mijn schoonmoeTraditioneel kan ik dan
der nog voor me. Zij, al moeilijk
samen met mijn maatje
ter been toen, liet de geboden
al na één ronde mijn biegelegenheid beslist niet aan
zen pakken. Iemand zei:
zich voorbij gaan. Eenmaal
“Je bent eigenlijke alleen
boven gekomen is ‘met volle
maar kanonnenvoer voor
teugen genieten’ maar zwak
de cracks verderop in het
uitgedrukt. Even beseffen ook,
toernooi.” Dat vond ik een
dat onze historische Cornelis
beetje overdreven. Er is
Tromp hier ook gestaan heeft,
ook nog zo iets als je sporturend over de velden. Tromp,
tieve plicht en bovendien,
een beetje de John de Mol van
de wedstrijd is pas verlode 17e eeuw, als je kijkt naar
ren (of gewonnen) als de
zijn landgoed. Ver weg aan de
laatste game gespeeld is.
kim, zag hij de contouren van
De keren dat ik trouwens
het kleine dorpje Kortenhoef.
langs Trompenburg ben
Terug in deze tijd, fiets ik door
gefietst, kan ik niet meer
richting het bord ‘La Trappe’,
tellen. Op weg naar tennis
een belofte voor lekker eten en
en tegenwoordig ook naar
drinken: bistro De Garde. Het
padel. Een heerlijke sport,
schijnt dat Beatrix, bij een van
waar ik sinds kort alles in
de voorgangers in dit pand, al
kwijt kan.
genoten heeft van de sfeer en
Door: Cor Winkel

In samenwerking met

het lekkere eten. Het is geen
garantie, maar toch leuk om te
weten, als het waar is.
Voetbalclub
Iets verderop ligt het sportpark van de mooie voetbalclub
’s-Graveland. De thuishaven
van veel voetballende sport(st)
ers uit onze dorpen. Iets eerder dit jaar was ik toevallig
bij de bekerwedstrijd tegen
BOL. Voor de intimi: Broek
op Langedijk. Een plaats iets
boven Alkmaar. Vlak voor de
eind eerste helft kwam ik aan.
Stand 1-3. Een tennismaatje
van mij hield het al snel voor
gezien. Een club uit de 1e
klasse, dat is een brug te ver
vond hij. Ik besloot te blijven.
Achter het doel, het spel was
stilgelegd, wisselde de keeper
van de tegenstander eerst nog
van schoenen. Dat roept vragen op. Slechte voorbereiding,
schoenen vergeten of te klein
gekocht. We zullen het nooit
weten.
Na de hervatting was het genieten van een sterk spelend

’s-Graveland. Brutaal werd de
strijd aangebonden tegen het
hoger geplaatste team uit de
kop van Noord-Holland. Ik zag
mooie passes over de flanken
en de druk werd groter en groter. Mooi combinatiespel. De
beloning liet niet lang op zich
wachten. In de slotfase stond
het zelfs 3-4 en het werd snel
heter onder de voeten van de
Bollers. De laatste minuten

waren hectisch. De stand bleef
onveranderd, maar ik vond,
dat er meer in had gezeten.
Minstens een gelijkspelletje.
Maar ja, Johan Cruijff zei het
al: “Je moet schieten, anders
kun je niet scoren”. De uitblinkers waren Wilco en Vincent,
maar dat zijn ook de enige
namen, die mij nu toevallig te
binnen willen schieten.

Curtevenneschool viert Paarse Vrijdag
KORTENHOEF
Vrijdag 10 december kleurde
de Curtevenneschool in Kortenhoef paars. Medewerkers
en leerlingen waren zoveel
mogelijk in paars gehuld, zelfs
sommige nagels waren paars

gelakt. Dit allemaal om stil te
staan bij Paarse Vrijdag. Op
deze dag wordt gevierd dat
iedereen mag zijn, zoals hij,
zij of hen is. Of dit nu hetero,
homoseksueel, transgender of
anders is, dat maakt niet uit.

Als je maar gelukkig bent, daar
gaat het om. Op de Curtevenneschool is het een belangrijk
streven: iedereen mag zichzelf
zijn. De regenboogvlag werd
gehesen en in alle groepen is
aandacht besteed aan inclu-

siviteit en diversiteit. Het was
een mooie paarse dag voor
alle leerlingen en leerkrachten. Eén leerling vatte de betekenis van Paarse Vrijdag mooi
samen: ‘Ik ben ik en jij bent jij’.
En exact zo is het. De spijker

op zijn of haar kop. Op www.
paarsevrijdag.nl is meer informatie te vinden over deze dag.

lukkig hebben er verder geen
calamiteiten plaatsgevonden”,
vertelt secretaris Louis B.
Kagenaar. Die bijzonder tevreden is over het feit dat zich
een ‘jonge garde’ aandient om
te helpen als vrijwilliger. Ook is

de samenwerking met de twee
Loosdrechtse ijsverenigingen
prima. Het moge duidelijk zijn
dat De Vijfde Plas een plaats
verdient tussen de andere Wijdemeerse verenigingen.

De Vijfde Plas hoort er ook bij
Door: Herman Stuijver

BREUKELEVEEN
Hoe het kwam, is ongewis,
maar in onze Winterspecial
werd melding gemaakt van
twee Loosdrechtse ijsverenigingen, terwijl de 3e,
schaatsvereniging De Vijfde Plas uit Breukeleveen,
er wel degelijk bij hoort.
Een vereniging die al zeker
vanaf 1942 bestaat. Misschien
zelfs langer, maar dat kan niet
worden geverifieerd omdat het
archief helaas getroffen werd
door een brand. Een bloeiende vereniging die het afgelopen jaar er zelfs zo’n 25 leden
erbij kreeg op een totaal van
350 schaatsers. De vierde en

vijfde plas vormen het territorium van De Vijfde Plas, waar
de IJLP de eerste, tweede en
derde plas bestrijkt. Het hoofdkwartier van deze bijna 80-jarige bevindt zich aan De Strook,
het strand tussen Breukeleveen en de gemeente Stichtse Vecht. Vandaar uit kun je
prachtige toertochten maken.
Dit jaar hadden de leden van
de Vijfde Plas het bijzonder
druk aan de Strook. U kent
de beelden van duizenden
schaatsliefhebbers uit heel
Nederland die in de tweede
week van februari het ijs opzochten. Een officiële schaatsbaan was verboden, maar dat
weerhield niemand de ijzers
onder te binden. Zelfs Al Jazeera kwam met cameraploeg

en verslaggever langs met een
item over de dikte van het ijs.
Zo werd De Vijfde Plas wereldnieuws. De Vijfde Plassers
zijn het hele weekend bezig
geweest met EHBO verlenen,
wakken afzetten, schaatsers
helpen, verkeer regelen, enz.
Ternauwernood heeft een vrijwilliger een man kunnen redden die geen kans zag om uit
een wak te komen. Met gevaar
voor eigen leven lukte het de
jonge Vijfde Plasser de man
weer op het ijs te krijgen en
achter op de quad te hijsen
en met volle snelheid naar de
EHBO- post op De Strook te
brengen. “We hebben zo goed
als mogelijk geprobeerd van
alles te doen, maar het leek
soms een gekkenhuis. Ge-

WESTENENG VERBEEK MAKELAARDIJ
Kapelstraat 18 | BUSSUM
bussum@wvmakelaardij.nl
035 - 2200012

WESTENENG VERBEEK MAKELAARDIJ
Groest 22 | HILVERSUM
hilversum@wvmakelaardij.nl
035 - 6319191

WESTENENG VERBEEK MAKELAARDIJ
Noordereinde 59 | ‘S-GRAVELAND
wijdemeren@wvmakelaardij.nl
035 - 6562624

Uw NVM-makelaar met lokale kennis
en regionale slagkracht!

wordt per 1 januari 2022

bussum | hilversum | wijdemeren | wvmakelaardij.nl

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE KRIJGT U BIJ VERKOOP VAN UW WONING
€ 500,- INTRODUCTIEKORTING OP UW PRESENTATIEPAKKET
(Deze korting geldt voor nieuwe opdrachten in gemeente Wijdemeren, vraag naar de voorwaarden.)

