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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
Do. 6 januari: 10.30 uur:
Stil gebed, kaarsje opsteken.
Za. 8 januari: 19.00 uur:
R. Simileer



H. Antonius
Zo. 9 januari: 9.30 uur:
B. v. Wilgenburg
Wo. 12 januari: 9.30 uur:
J. Dresmé

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



St. Martinus
Zo. 9 januari: 9.30 uur:
W. Vlooswijk



De Kuijer

Wo. 5 januari: 11.00 uur:

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

W. Balk



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

Scholen

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

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

Bereken online uw uitvaartkosten op onze
website met de uitvaartcalculator.
Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

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

PKN GEMEENTEN


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

Veenstaete
Vr. 7 januari: 15.00 uur:
W. Balk

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.







Willibrordkerk
Zo. 9 januari: 10.00 uur:
Ds. Alain Verheij
(scriba@kerkopdeberg.nl,
tel. 0294-252654).
De kerkdiensten zijn ook
online te volgen; meer
informatie op
www.kerkopdeberg.nl
Hervormde gemeente
‘s-Graveland
Zo. 9 januari: 10.00 uur:
Ds. M.A.H. Six-Wienen
www.hervormdegemeen
tesgraveland.nl
Hervormde gemeente
Kortenhoef
Zo. 9 januari: 9.30 uur:
Ds. A. Christ
Oec. Streekgemeente
Kortenhoef
Geen opgave ontvangen
Aanmelden verplicht:

wenst u een Gelukkig Nieuwjaar
Za. 8 januari, 1e marktdag 2022
Houd 1,5 m.
ook dit jaar is er weer
afstand, ook
markt, voor de sociale ontmoetingen op de markt
en heerlijke producten van de ondernemers

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

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

Tineke Hafkamp 035 - 656 19 61
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”



Graankorrel ‘s-Graveland
Geen opgave ontvangen

14-10-19 12:48

DROOM
NU,NU,
DROOM
NU,
DROOM
BETROUWBAAR
DROOM
NU,
REISREIS
LATER!
REIS
LATER!
LATER!
REIS LATER!
REISADVIES!
José
José
José

José

reisadviseur
uw persoonlijke
reisadviseur
uw persoonlijke
persoonlijke
reisadviseur

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

uw persoonlijke reisadviseur

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

NIEUWSSTER
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Onze lieve Ien,

Op 31
december
2021 is
| KORTENHOEF
| NEDERHORST
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND
DENIneke
BERG | DEDunnebier,
NIEUWSSTER

tot ons grote verdriet, na een jarenlange strijd tegen kanker,
in het bijzijn van haar echtgenoot Ed, kinderen en haar zeer geliefde broers, overleden.
In samenwerking met

Ineke was de echtgenote van Ed, die zij op 19-jarige leeftijd bij ‘het Dunnebier winkeltje’ in ‘s-Graveland waar zij werkte,
heeft leren kennen. Samen kregen ze dochter Nicoline, waarvoor ze, behalve de liefste moeder, ook hele goede vriendinnen
mee was. En natuurlijk waren de kinderen van Ed als haar eigen kind. Het woord ‘stiefmoeder’ vond ze verschrikkelijk
en dat was ze ook zeker niet. Ze was een ware ‘bonusmoeder’. Ze was met veel liefde een moeder voor allemaal en
deed wat moeders doen. Later werd ze de oma die moeiteloos deed wat oma’s doen!
Ien was gepassioneerd, attent, lief, geïnteresseerd, nieuwsgierig en heel gezellig.
Zowel thuis, als met haar vriendinnen, haar familie en in haar werk. Ze hield van mensen en
niets was te gek voor haar. Hoewel haar leven niet altijd even eenvoudig was en genoeg
uitdagingen heeft gekend, genoot ze ook van al het moois om haar heen. De deur stond
altijd open en in ‘nee’ zeggen was ze niet zo goed. Zowel volwassenen als kinderen wisten
haar te vinden. ‘Bij Ien op de bank’ kon iedereen die dat wilde altijd terecht voor ‘een kletsje’.
Ze stond voor iedereen klaar waar ze kon of waar dat nodig was en iedereen was welkom!
In haar werk was Ien jarenlang het boegbeeld, het gezicht en de drijvende kracht van
de Dunnebier uitgeverij. Ze regelde alles voor het Weekblad Wijdemeren, voorheen
‘Brug en Wie Wat Waar’ en De Nieuwsster. Ien werd vaak gekscherend de
‘lopende Brug’ genoemd, want als je echt wilde weten hoe het zat moest je
het even aan Ien vragen.
‘Er niet meer zijn’ past niet bij Ien.
De herinneringen aan onze Ien toveren een lach op ons gezicht.
We houden van haar, zijn trots op haar en zullen haar iedere dag missen.
Kus, lieve Ien.

In bewondering en verwondering hebben
onze moeder en schoonmoeder, onze

Je familie W

Alberdina Neeltje Dun
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woord
eenheel
heel nieuw
nieuw woord
een
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eenwoord
woord dat
dat niemand
niemand kent
een
kent
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wil dat
dat
dat jijjijde
de
liefste bent”
liefste bent”

Hilversum, 3 januari 1963

e
In bewondering en verwondering hebben wij moeten loslaten mijn vrouw,
onze moeder en schoonmoeder, onze zus en onze fantastische oma

Alberdina Neeltje Dunnebier - Manten
Middenweg 104
1394 AM Nederhorst den Berg

Hilversum, 3 januari 1963

Ineke
† Nederhorst den Berg, 31 december 2021

In deze periode is ons allen gevraagd om vanwege de pandemie bepaalde regels in acht te nemen.
Het doet ons groot verdriet dat wij hierdoor hebben moeten besluiten het afscheid in
Edbesloten kring
te houden. Hierom is alleen de geadresseerde van de kaart uitgenodigd.
Voor degene die niet bij de ceremonie aanwezig kan zijn is er de mogelijkheid om deze
online te volgen via
Nicoline
een livestream: https://pci-webcast.nl
Marije
en Roland
Plechtigheid ID: 142678, wachtwoord: ushrdhucxjvr

Myrthe en Fenne

Judith en Stefano
Bastiaan en Pepijn

Thijs en Mariël
Correspondentieadres:
In Memoriam Uitvaarten
T.a.v. Familie Dunnebier
Blomstraat 5a
1382 AJ Weesp

Roos en Sophie

Kees en Marc
Erwin en Edith
Bente en Tinne

Ineke is overgebracht naar Uitvaartcentrum Weesp, Utrechtseweg 110a.
In deze periode is ons allen gevraagd om vanwege de pandemie bepaalde regels in acht te nemen.
Het doet ons groot verdriet dat wij hierdoor hebben moeten besluiten het afscheid in besloten kring te houden.
De afscheidsceremonie vindt plaats op maandag 10 januari om 17.00 uur en is online te volgen via een
livestream: https://pci-webcast.nl
Plechtigheid ID: 142678
Wachtwoord: ushrdhucxjvr

U bent welkom om samen met ons afscheid te nemen op m
crematorium Hilversum, Kolhornseweg 13.
Aansluitend is er gelegenheid nog even samen te zijn in de
op het leven van Ineke.
We vinden het fijn als u een onverpakte bloem meebrengt.

NIE
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Herstel de Verbinding
Door: Herman Stuijver

REGIO
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(dec.) Bescherming en Opvang

(2022 – 2025) van Regio
Gooi en Vechtstreek is na
een zorgvuldige procedure
in alle gemeenteraden vastgesteld. Het nieuwe plan is
een verdieping van de weg
die met het eerste beleidsplan in 2017 is ingeslagen.
De komende jaren wordt ingezet op de verbinding van
J.H. J.H.
Valkenburglaan
J.H.
Valkenburglaan
Valkenburglaan
36 • 36
1241
36
• 1241
BH
• 1241
Kortenhoef
BHBH
Kortenhoef
Kortenhoef beschermd wonen en opTelefoon
Telefoon
035 -035
6560407
035
- 6560407
- 6560407
• Mobiel
• Mobiel
• Mobiel
06 - 06
20079104
06
- 20079104
- 20079104vang met schuldhulpveren
van vanvanTelefoon
mpioen
Kampioen
lening, veiligheid en werk.
Op deze manier kunnen
inwoners beter en eerder
worden geholpen.

Stukadoorsbedrijf
Stukadoorsbedrijf
Stukadoorsbedrijf

R.R.
R.
Kostelijk
Kostelijk
Kostelijk

Wenst
Wenst
Wenst
u het
u uhet
het
beste
beste
beste
voor
voor
voor
2019
2019
2019

• Airconditioning
• Warmtepompen
Nederhorst den Berg
Nederhorst
• Warmtepompen
• Airconditioning
0294
254 334 den Berg
• Warm (tap) water installaties 0294 254 334
• Warm(tap)water installaties
info@thermgroep.nl
• CV/klimaattechniek
info@thermgroep.nl
• Duurzame
installaties
www.thermgroep.nl
• Service en onderhoud
www.thermgroep.nl

WijWij
wensen
wensen
u een
uueen
Wij
wensen
een
goed
goed
en en
gezond
2019
2019
goed
engezond
gezond
2019
Hypotheek
Hypotheek
Adviesburo
Adviesburo
Pronk
Pronk
Hypotheek
Adviesburo
Pronk
Middenweg
Middenweg
135A,1394
135135
A,1394
AHA,1394
Nederhorst
AHAH
Nederhorst
den Berg
denden
Berg
Middenweg
Nederhorst
Berg
035
- 77
000
www.habp.nl
035 - 77
37
000
www.habp.nl
035
- 37
77 info@habp.nl
37 000info@habp.nl
info@habp.nl
www.habp.nl

Doelgroep
Verreweg het grootste deel van
onze inwoners geeft het eigen
leven vorm en weet de weg te
vinden in onze samenleving.
Een kleine groep heeft (tijdelijk)
bescherming en opvang nodig.
Inwoners die maatschappelijk uitvallen of dreigen uit te
vallen, omdat zij zich in een
kwetsbare positie bevinden.
De problemen en tegenslagen
zijn te groot in verhouding tot
hun draagkracht. Zij worden
bedreigd met maatschappelijke uitval of sociale uitsluiting.
Het gaat veelal om inwoners
die (tijdelijk) niet in eigen bestaansvoorwaarden
kunnen
voorzien zoals huisvesting,
voedsel, inkomen, sociale
contacten en zelfverzorging.
Vaak spelen er problemen op
meerdere
levensterreinen.

Denk aan een combinatie van
schulden, sociaal isolement,
psychische problemen, huiselijk geweld en kindermishandeling, verwaarlozing, verslaving,
vervuiling én overlast.
Beleidsplan
Bescherming en Opvang omvat
de gemeentelijke WMO- taken
zoals geestelijke gezondheidsen verslavingszorg, aanpak
van huiselijk geweld en kindermishandeling, beschermd wonen, maatschappelijke opvang
én vrouwenopvang. Sinds
2018 wordt door gemeenten
op deze taken regionaal samengewerkt. De gemeenten
in Gooi en Vechtstreek waren
één van de eersten in Nederland die hierop een gezamenlijk beleidsplan bescherming
en opvang hebben uitgevoerd.
Gemeenten hebben het beleid
geëvalueerd met ervaringsdeskundige inwoners, zorgaanbieders, Zorgen Veiligheidshuis,
politie, Veilig Thuis, GGD,
Taskforce Huiselijk Geweld
en Kindermishandeling, woningcorporaties, huisartsen en
zorgverzekeraars. De uitkomst
van deze evaluatie was dat alle
partijen willen doorgaan op de
eerder ingeslagen weg.
Drie programma’s
Floris Voorink, coördinerend
wethouder Bescherming en
Opvang: ’Ik ben ongelooflijk
trots op alle betrokken en bevlogen mensen die zich sterk
maken voor de bescherming
en opvang van onze meest
kwetsbare inwoners en die ook

WEE

NIEUWS VOOR AN

nu hebben bijgedragen aan de
totstandkoming van dit plan.’
Het nieuwe beleidsplan bestaat uit drie kernprogramma’s:
Preventie en perspectief, Beschermd en veilig thuis wonen
en Integrale benadering vanuit
zorg en veiligheid.
Wijdemeren
In het beleidsplan zitten uiteraard ook componenten uit de
zes dorpen van Wijdemeren.
Zo is het aantal meldingen van
‘verwardheid’ volgens de politie Midden- Nederland vanaf
2017 opgelopen van 30 tot 46
in 2020. Dat heeft vaak te maken met een combinatie van
levensproblemen en een aandoening of beperking.
Veilig Thuis heeft in 2020 cijfers over huiselijk geweld en
kindermishandeling, het gaat
om 218 gevallen op een totaal
van ruim 3000 in de regio. In
126 gevallen betrof het een
melding. Dan maken de professionals een beoordeling van
de veiligheid en wordt met alle
betrokkenen actief samengewerkt om de situatie weer veilig
te maken. Bij 92 keer was er
sprake van een advies. Bij een
advies denkt Veilig Thuis mee
met betrokkenen of professionals over de ernst van de situatie en wat mogelijke vervolgstappen kunnen zijn.
Zie ook: www.regiogv.nl

NIEUWSSTER
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Weinig controle op leeftijd in sportWEEKBLADWIJDEMEREN
kantines
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Ook in Wijdemeren kan
jeugd onder 18 jaar nog
vaak alcoholische drankjes kopen in sportkantines.
Uit onderzoek door Bureau
Objectief blijkt dat jongeren
in de regio daar maar in een
derde van de gevallen naar
legitimatie werd gevraagd.

naar binnen.

Dit
landelijke
onderzoek
werd ook in de regio Gooi en
Vechtstreek uitgevoerd. In de
zes dorpen van Wijdemeren
bezochten in de maanden
september en oktober 2021
mysteryshoppers 40 keer een
verkooppunt. Mysteryshoppers
zijn 16- en 17- jarigen die worden ingezet om te kijken of zij
zonder legitimatieplicht alcohol
meekregen. Een locatie wordt
over het algemeen door één
mysterykid bezocht, waarbij
één aankooppoging uitgevoerd
wordt. Een uitzondering hierop
zijn horecagelegenheden, omdat mysterykids zich hier onveilig kunnen voelen. Bij cafés
gaan mysterykids daarom in
een tweetal (jongen en meisje)

Verschillende verkooppunten
Het gaat om diverse verkooppunten: sportkantines, slijterijen, supermarkten en horeca.
Uit het onderzoek bleek dat
slijterijen en ketensupermarkten het strengst controleerden
op leeftijd van de drankkoper.
Bij slijterijen werd zelfs bij iedere aankoop om legitimatie
gevraagd. Ook de percentages
bij supermarkten lagen hoog
(76,9%). In sportkantines was
de controle op leeftijd dus matig, slechts 29,2 %. Ook bij zelfstandige supermarkten (36%)
en in de horeca (44%) wordt
niet vaak genoeg gevraagd
hoe oud de klant is.
Ruwe cijfers naar gemeente
De aantallen per gemeente zijn
te klein voor een representatief

beeld. Deze scores kunnen
een vertekend beeld geven en
zijn daarom niet opgenomen in
het rapport. Wel steekt de Gooi
en Vechtstreek gunstig af bij de
landelijke cijfers. In heel Nederland wordt slechts in 24%
om een legitimatie gevraagd in
sportkantines. Naar aanleiding
van het rapport heeft de gemeente de ruwe cijfers ontvangen. Zodat Wijdemeren weet
wat de lokale situatie is. Ook
doet het bureau aanbevelingen
met als doel om de naleving
van de leeftijdsgrens positief
te beïnvloeden. Maatregelen
richten zich enerzijds op het
toezicht en anderzijds op het
ondersteunen van verkopers
bij de verbetering van de naleving. In 2024 moet de naleving
staan op 83%, nu is het gemiddelde van alle verkoopkanalen
in de regio Gooi en Vechtstreek zo’n 50 procent.

Wij wensen alle watersporters
een gezond 2022 toe

Oud Loosdrechtsedijk 95
1231 LT Loosdrecht

035-5828485
bml.loosdrecht@planet.nl

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

Gezocht gastvrouw/heer voor uitvaartcatering

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

Wij zijn FAJÉ catering & events; een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van (bedrijfs)catering & events.
Voor één van onze vaste locaties zijn wij op zoek naar een gastvrije dame/heer om de catering rondom uitvaarten te
verzorgen.
Houd jij ervan om afwisselend werk te hebben? Weet jij op gepaste wijze de gasten te bedienen en kan jij goed
zelfstandig werken? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Als gastvrouw/heer verzorg je de catering tijdens uitvaarten die voornamelijk plaatsvinden in de koffiekamer van het
crematorium in Hilversum. Je zorgt voor de ontvangst van de gasten: dit kan variëren van koffie met cake of een borrel
met een hapje. Daarnaast zorg je ervoor dat de gasten continue in een nette omgeving verblijven.
Ben je om de zaterdag beschikbaar en vind je het leuk om onze invalpoule te versterken? Neem dan contact met ons
op via mariette@fajecatering of bel naar 035-201 9629.

Drenth
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
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Een gezond 2022! Inzameling van Kerstbomen

Kwarkbolletjes
€ 0,66 per stuk

3 + 1 gratis € 1,98
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

REGIO
Op vrijdag 14 en vrijdag 21
januari worden de kerstbomen door het GAD opgehaald. De kerstboom dient
voor 07.30 uur ’s morgens
aan de weg te liggen.
Omdat de kerstbomen worden
verwerkt tot biomassa en com-

post, kunnen alleen kerstbomen zonder versiering en zonder pot of houten kruis worden
meegenomen.
Persoonlijke inzamelkalender
Vanaf 2022 zijn er een aantal
wijzigingen in de inzamelroutes
en frequenties. De persoonlijke

WEE

inzamelkalender is op postcode en huisnummer in te zien op
VOOR AN
de website gad.nl. DezeNIEUWS
kalender kan ook worden geprint.
De inzamelkalender is via de
gratis GAD app op eigen telefoon of tablet in te zien. Ook
kan men hier meldingen instellen als herinnering de kliko op
tijd aan de straat te zetten.

Uitbreiding elektriciteitsnet om
Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

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 12 januari
Meenthof 8
1241CP, Kortenhoef
035-6561156

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

Boeken, Baby- & kindercadeautjes
Elke 1e & 3e zaterdag van de maand
Willie-Dasplein, Nederhorst den Berg

Voor een verrassend assortiment:
- BOERENKAAS
- NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS
- BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS
- MINDER ZOUTE KAAS
- BIOLOGISCHE KAAS
Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;

op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland
op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef

www.kaashandeldevriesbv.nl
De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

knelpunten te voorkomen
REGIO
In tegenstelling tot andere delen in Nederland zijn
er in regio Gooi en Vechtstreek op dit moment geen
grote knelpunten op het
elektriciteitsnet. Voor particulieren
(kleinverbruik)
is het altijd mogelijk een
grotere aansluiting aan te
vragen voor bijvoorbeeld
zonnepanelen, een laadpaal voor een elektrische
auto en een warmtepomp.
Wel lopen de wachttijden
op door de grote drukte bij
netbeheerder Liander.
De vraag naar stroom van consumenten en ondernemers
neemt snel toe. Daarnaast
wordt er steeds meer groene stroom opgewekt. Op heel
zonnige momenten kunnen de
kabels de duurzaam opgewekte stroom niet allemaal verwerken en ontstaan er soms ‘files’
op het elektriciteitsnet. Er is
veel meer netcapaciteit nodig.
Liander investeert daarom de
komende jaren flink in extra

elektriciteitskabels en transformatorhuisjes.
Extra vraag naar stroom
Als ondernemers, woningcorporaties en instellingen (grootverbruik) meer elektriciteit
willen gaan gebruiken kan het
zijn dat hiervoor extra elektriciteitskabels of een transformatorhuisje nodig zijn. Regionaal
portefeuillehouder
Energietransitie Bart Heller: ‘Gelukkig
hoef je als inwoner van regio
Gooi en Vechtstreek je geen
zorgen te maken of je zonnepanelen kunnen worden aangesloten. Dat kan gewoon. Bij
grotere projecten, bijvoorbeeld
een groot bedrijfsdak, is het
wel verstandig om vroegtijdig
in gesprek te gaan met netbeheerder Liander. Want het
kan zijn dat het aansluiten op
het elektriciteitsnet wat langer
duurt dan anders.’
Zichtbaar in de wijken
Het elektriciteitsnet vraagt
ruimte; er is ondergronds ruimte nodig voor de kabels en

bovengronds voor de transformatorhuisjes. In de toekomst
is meer openbare ruimte nodig om het elektriciteitsnet van
voldoende kwaliteit te houden.
Concreet betekent dit dat Liander op veel plekken de kabels
in de ondergrond gaat verzwaren of uitbreiden en dat er ongeveer drie keer zoveel transformatorhuisjes in de wijken
nodig zijn dan nu. Dit zal het
straatbeeld veranderen.
Samen aan de slag
‘Gelukkig zijn er nog geen grote problemen op het regionale
elektriciteitsnet. Onze inwoners, bedrijven en organisaties
kunnen door met verduurzamen, bijvoorbeeld door zonnepanelen te installeren. Met de
stijgend energieprijzen is dat
extra belangrijk, en ook nog
eens extra gunstig voor de eigen portemonnee’, aldus Bart
Heller. Meer informatie: www.
duurzaambouwloket.nl

Foto: Wikipedia
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Kerstbomen ophalen
Op vrijdag 14 en vrijdag 21 januari worden de
kerstbomen door de GAD opgehaald.
Zorg ervoor dat uw kerstboom voor 7.30 uur
zonder versiering en zonder pot of houten kruis
aan de weg ligt, dan nemen zij hem voor u mee.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

#mooiwijdemeren
@lieselotoosterkamp

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

De redactie van
Wijdemeren Informeren
wenst u een gezond en
gelukkig 2022!

www.wijdemeren.nl

Bekendmakingen
>

Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 111: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.69762 (22.12.21)

Loosdrecht
- Acacialaan 23: plaatsen dakkapel achterzijde,
zaakkenmerk Z.69696 (20.12.21)
- Berkenlaan 19: plaatsen twee dakkapellen,
zaakkenmerk Z.69776 (24.12.21)
- De Kreek 18: wijzigen gevel, zaakkenmerk
Z.69748 (22.12.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 242-244: bouwen
centrumgebouw en twee woningen,
zaakkenmerk Z.69751 (22.12.21)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 11: wijzigen bestemmingsplan
Natuurlandgoed Vlinderburg, zaakkenmerk
Z.69684 (17.12.21)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035. U kunt geen bezwaar maken
tegen een aanvraag omgevingsvergunning.
> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Van Breelaan 9: uitbreiden woning,
zaakkenmerk Z.68502 (29.12.21)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 88: wijzigen aanbrengen gevel, zaakkenmerk Z.69315 (23.12.21)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 147d: vervangen woning door
nieuwbouw, zaakkenmerk Z.67003 (23.12.21)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
> Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen (reguliere
procedure)

Loosdrecht
- Rading 108c: bouwen carport,
zaakkenmerk Z.67867 (16.12.2021)

COLOFON

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de
beslistermijn van de volgende aanvragen met
zes weken verlengd:

Ankeveen
- Van Breelaan 9: uitbreiden woning,
zaakkenmerk Z.68502 (17.12.21)

huis. Het planidentificatienummer is:
NL.IMRO.1696.BP5300Ankpad2018-va01

Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u
beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA te ’s-Gravenhage.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpbesluit
verklaring van geen bedenkingen
Kasteel Nederhorst, Slotlaan 4,
Nederhorst den Berg
>

’s-Graveland
- Noordereinde 17: verbouwen woning,
zaakkenmerk Z.682777 (23.12.21)
- Zuidereinde 157: legaliseren bebouwing,
zaakkenmerk Z.69045 (29.12.21)

Nederhorst den Berg
- Torenweg 12: bouwen woning, zaakkenmerk
Z.68981 (29.12.21)
- Vreelandseweg 14: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.69007 (29.12.21)
> Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Dammerweg 3 en 4

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht bekend dat de
gemeenteraad op 18 november 2021 het bestemmingsplan Dammerweg 3 en 4 gewijzigd
heeft vastgesteld.

Het plan
Het plangebied omvat de realisatie van 6 woningen (2 vrijstaande en 2 twee-onder-een-kappers)
en 3 appartementen in de sociale sector die
worden gerealiseerd op ’t Spiegelhuys.
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan
gewijzigd vastgesteld met betrekking tot de
hoogte van de 2 twee-onder-een-kappers van
11.50 naar 10.50 m, wijziging van de situering
van de woningen waardoor het doorzicht is
vergroot, draaiing van 2 kappen en het opnemen van een gevelsprong en een bouwverbod
op het aangegeven gedeelte tussen de woningen
opdat het zicht op het monument gegarandeerd is.

Inzage
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met
de daarbij behorende stukken ligt vanaf 5 januari
2022 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt het
plan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl
door te zoeken op “Dammerweg 3 en 4” of een
afspraak maken voor inzage op het gemeente-

Verkeer

Beroep

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken bekend dat zij het voornemen hebben
om, met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub
a, onder 3o, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo), af te wijken van het
bestemmingsplan ‘Kern Nederhorst den Berg’
voor de bouw van maximaal 35 woningen aan
de Slotlaan 4 in Nederhorst den Berg.
De gemeenteraad van Wijdemeren maakt
bekend dat zij op 16 december 2021 een ontwerpverklaring van geen bedenkingen heeft
afgegeven voor bovengenoemd plan.

Inzage
De beide ontwerpbesluiten liggen vanaf 6 januari 2022
gedurende 6 weken ter inzage. U kunt het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring
van geen bedenkingen inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op Slotlaan 4, Nederhorst den Berg. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.1696.OV34Slotlaan4-2021-on01.
Eventueel kunt u een afspraak maken voor het
inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt
u een schriftelijke zienswijze op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van
Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.
Een zienswijze op het ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen kunt u indienen bij
de gemeenteraad van Wijdemeren, postbus
190, 1230 AD Loosdrecht.
U kunt zienswijzen ook mondeling indienen.
Hiervoor kunt u een afspraak maken door te
bellen naar telefoonnummer 14 035.

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

Verkeersbesluiten
Loosdrecht
- T.h.v. van Dorenwerdestraat 3: aanleggen
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
(bij GPP met aanvrager) (28.12.21)
- T.h.v. Vuntuslaan 65: aanleggen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
(bij GPP met aanvrager) (28.12.21)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Disclaimer
Vanaf 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties van kracht.
Dat houdt in dat alle officiële bekendmakingen digitaal
gepubliceerd moeten worden. Kijk hiervoor op
www.wijdemeren.nl/bekendmakingen. De bekendmakingen
blijven we publiceren in Wijdemeren Informeren, maar deze
vorm is niet meer rechtsgeldig.

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

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 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,
tel. 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)
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De gebruikelijke oliebollen

Jaarwisseling wederom rustig		
verlopen

WIJDEMEREN
Op vrijdag 30 december heeft
een kleine delegatie van de
fractie en bestuur PvdA/Groen
Links uit Wijdemeren zelfgebakken oliebollen gebracht
naar de verpleegtehuizen in
de gemeente Wijdemeren. Dit
jaar was het motto, net zoals
in het vorige jaar: ‘overhandigen bij de voordeur’. Maar dat
deed niets af aan het enthousiasme waarmee wij werden
ontvangen. De bijgevoegde
foto is gemaakt bij verpleegtehuis De Kuijer in Nederhorst

den Berg waarbij een medewerkster de oliebollen in ontvangst neemt. Uiteraard had
dit als doel om het personeel
en de bewoners een goede
jaarwisseling en een gelukkig
2022 toe te wensen. En om ze
te ondersteunen in de huidige coronaperiode waarin veel
van het zorgpersoneel en van
de bewoners wordt gevraagd.
In december 2022 melden we
ons wederom. Hopelijk kunnen we dan weer echt ‘contact’
hebben met alle betrokkenen.

Wij gaan
ervoor!
#roos

REGIO
De jaarwisseling is net als
vorig jaar voor de brandweer in Gooi en Vechtstreek rustig verlopen.
Tussen 31 december 00.00
uur en 1 januari 08.00 uur
kwamen er bij de meldkamer van de brandweer 49
meldingen binnen en is de
brandweer 36 uitgerukt.
Hiermee was deze jaarwisseling een van de rustigste jaarwisselingen van
de afgelopen jaren voor de
brandweer.
Regionaal ging het ook dit jaar

WEE

NIEUWS VOOR AN

weer vooral om buitenbrandjes en containerbrandjes. In de
binnenstad van Weesp was er
even kort sprake van een middelbrand maar ook dat bleek al
gauw om een brandende container te gaan. Bij aankomst
van de brandweer was de container zelfs al gedoofd. Aan het
begin van de avond werd de
brandweer in Bussum gealarmeerd voor een woningbrand.
Hier bleek het te gaan om een
wasmachine die in brand was
gevlogen. Rond middernacht
gingen er in Hilversum ook
nog een auto en een scooter
in vlammen op. John van der

Zwan, Commandant Brandweer Gooi en Vechtstreek: “Ik
ben blij dat de jaarwisseling
wederom rustig is verlopen.
Ook ben ik blij dat ondanks
het landelijk beeld dat geweld
tegen hulpverleners toeneemt,
daar in onze regio tijdens deze
jaarwisseling richting brandweermensen geen sprake van
geweest is. Ik wens namens
de brandweer iedereen een
gezond en vooral veilig 2022!”
FOTO: Brand in container (Judith van Dijkhuizen)

True Colors vernield

Jan Verbruggen:
Ik geef het stokje over,
maar we blijven samen
bouwen aan een mooi
Wijdemeren. Ik heb er
alle vertrouwen in!

REGIO
Op Oudejaarsnacht is het
kunstwerk The True Colors
van de Ankeveense kunstenares Marieke de Jong
door
vuurwerkvandalen
vernield. Het kunstwerk
stond sinds juni 2021 op
het Veerplein in Bussum
waar de gemeente Gooise
Meren een wisselsokkel
heeft staan waarop om
de zoveel jaar een nieuw
kunstwerk wordt geplaatst,
gekozen door een vakjury
en de inwoners.
Marieke de Jong zag de schade op Nieuwjaarsochtend.
Twee waterstralen op de
grond, één in de prullenbak
geduwd en diverse stukken
rondom de sokkel en twee
stralen ontbreken. “Ik had ge-

dacht dat de True Colors de
mooie kanten van de mens
zou reflecteren, niet deze. Hier
is niets tegen bestand, helaas”, zegt Marieke ontsteld.
“Wat Lucebert al schreef ‘Alles
van waarde is weerloos’. Wat
bezielt mensen om iets van
een ander kapot te maken?
Dan heb je toch geen gevoel
in je donder?”
True Colors is gemaakt in het
thema kleur en verandering.
Het beeld symboliseert krachtige waterstralen. De lichtdoorlatende druppels komen op ieders ooghoogte. Water brengt
verandering en kleur. Door de
transparantie geven zonlicht,
de omgeving en de kijkers zelf
kleur aan het beeld. Tenslotte
laat je als mens, als je transparant bent, je ware kleur zien.

Marieke de Jong heeft ook een
kunstwerk op de buitenexpositie ‘Licht&Kunst’ in Loosdrecht.

NIEUWSSTER
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Beschaving
WEEKBLADWIJDEMEREN
Ingezonden
brief

Gelukkig nieuwjaar
Ingezonden brief

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

Mooi woord. Beschaving. Je
kunt een boom tot stoel ‘beschaven’. Er vallen spaanders
maar dan heb je ook wat. De
menselijke beschaving werkt
ook zo. Waar je vroeger duivelsgebroed werd genoemd
omdat je niet in God geloofde
hebben we nu afgesproken dat
we dat anders moeten doen.
Ongelovigen worden met rust
en in leven gelaten. Er vielen
spaanders maar nu is er toch
sprake van beschaving.
Waar vrouwen vroeger godgeklaagd waren als ze werkten
en broeken droegen hebben
we nu afgesproken dat we dat
anders moeten doen. Vrouwen
kregen stemrecht, een spijkerbroek en mochten werken. Er
vielen spaanders maar toch;

er is sprake van beschaving.
Waar het vroeger in de kerk
schering en inslag was om
dorp na dorp kinderen te misbruiken hebben we nu afgesproken dat we dat anders
moeten doen. Kerken worden
aangesproken en de pastoor
moet vertrekken. Er zijn vele
spaanders gevallen maar toch;
er is sprake van beschaving.
Waar het tot voor kort normaal
was om met vuurwerk het milieu te vervuilen, ouderen angst
aan te jagen, dieren te traumatiseren en anderen en onszelf te verminken zijn we zo
ver dat het merendeel van de
mensheid vindt dat we dat anders moeten doen. Voortaan
het nieuwe jaar verwelkomen
met lekker eten, samenzijn

en liefdevolle aandacht voor
elkaar. Met intacte brievenbussen, bushokjes en ledematen. Er vallen spaanders en
met name vanuit het Christen
Democratisch Appel wordt geprobeerd deze beschaving af
te remmen. Ambivalent; vuurwerk is een heidense traditie.
Een heidens kabaal. Dominee
Gremdaat zei: ‘Interpreteer
tegenslag als vooruitgang,
als opening van nieuwe perspectieven’. Probeer het eens.
Het kost inspanning, je moet
kunnen incasseren, relativeren en vooral zin hebben om
van het duister licht te maken.
Als ET het met zijn wijsvinger
kan, kunt u dat ook, met een
kaarsje.
M. van den Broek

@ heer Dijkstra
Ingezonden brief
In navolging op uw ingezonden brief van afgelopen week
kan ik alleen maar zeggen:
Ik ben dankbaar dat de ‘landschapsbeheerders’ (vroeger
boeren genoemd) ooit bereid
waren woningbouw op hun
grond te laten plaatsvinden.
Dankzij hen heb ik ooit een
dak boven mijn hoofd gekregen. Ik wens dat iedereen

toe. Dat de bezwaarmakers in
huizen wonen die er al stonden voordat de auto werd uitgevonden, vind ik geen steek
houden: u rijdt immers ook niet
meer met paard en wagen.
Voor de plek waar ik woon
zijn ook destijds oplossingen
gevonden voor de aanvoer en
afvoer van verkeer. Dat u deze
verkeersafwikkeling met ar-

gusogen volgt begrijp ik. Heb
een beetje vertrouwen en gun
een ander ook een dak boven
zijn hoofd. Waar is de Kerstgedachte gebleven? Ik neig dan
ook sympathie hebben voor
Ria Hennis.
Pieternel Valderpoort

en wethouders van de gemeente
Wijdemeren,
Ingezonden brief
hopen u snel te treffen, want
die echte ontmoeting missen
wij enorm. Hartelijk dank daarvoor.
Het is jammer dat u niet
spreekt namens de medewerkers in het gemeentehuis, de
buitendienst, de groenvoorziening, de wijkagent, de vrijwillige brandweer, de boa’s en de
huisvuilophalers, dat zijn de
mensen die de gemeente runnen en veelal contact hebben

Wat leven we momenteel in
een bijzondere tijd. We zitten
weer in een lockdown, met
name om elkaar te beschermen en overbelasting van de
zorg te voorkomen. We begrijpen heel goed dat dit voor veel
mensen zwaar is. Kinderen
die niet naar school kunnen.
Ondernemers die hun deuren moeten sluiten. Opa’s en
oma’s die hun (klein)kinderen
niet kunnen ontvangen. Theaters en musea die geen podium kunnen bieden aan kunst
en cultuur. Wij hebben grote
waardering voor al onze zorgmedewerkers die al bijna 2
jaar keihard werken om zieke
mensen zo goed mogelijk te
verzorgen en te beschermen.
Wij willen jullie graag een
hart onder de riem steken en
bedanken. In de coronatijd is
eens te meer duidelijk geworden hoe belangrijk de zorg is,
naast ander cruciale beroepen
zoals bijvoorbeeld het onderwijs, de kinderopvang, de politie, de vuilnisophalers en de
schoonmakers. Ook voor jullie
hebben wij grote bewonde-

ring. Het zou mooi zijn als dat
zich ook eens zou vertalen in
betere
arbeidsvoorwaarden
en salarissen. In de lockdown
moeten we onze (sociale) contacten zoveel mogelijk beperken. En dat juist in een periode
waarin we samen met onze
familie en vrienden willen zijn.
Niemand zou de Kerstdagen
of de jaarwisseling in eenzaamheid moeten doorbrengen. Dat vraagt veel van ons
allen. Wij hopen dat in 2022
Nederland weer een beetje
‘open gaat’. Dat we het virus
kunnen bedwingen. Dat de
druk op de zorg minder groot
wordt. En dat minder mensen
ziek worden. Dat we elkaar
weer echt kunnen ontmoeten
en vasthouden.
‘Een gelukkig en gezond 2022’
heeft in deze corona-periode
wellicht nog meer betekenis
dan in andere jaren.
Namens de fractie PvdA/
GroenLinks Wijdemeren wensen wij u in 2022 veel geluk en
een goede gezondheid toe.
Stan Poels en Ram Lachman

Van het gas af
Ingezonden brief

Aan het college van burgemeester

Geacht college,
Drie dagen voor kerst hebben
wij en alle postadressen in de
gemeente Wijdemeren van
u een kerstkaart mogen ontvangen waarin u namens het
college van burgemeester en
wethouders ons fijne feestdagen en een voorspoedig 2022
toe wensen, met veel geluk en
goede gezondheid. En u sluit
af met de tekst: Blijf aandacht
houden voor elkaar in deze
periode. Wij denken aan u en

Beste lezers van het Weekblad
Wijdemeren en de Nieuwsster,

met de inwoners.
Het zou de vier wethouders
sieren als zij de kosten van
deze ± 11 duizend kaarten
uit eigen middelen betalen of
uit de verkiezingskas van de
partijen die zij vertegenwoordigen. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart
2022
Met vriendelijke groet,
Dick ‘t Hoen.

Als huurder van een huis via
een
woningbouwvereniging
heb je weinig keus. Vooralsnog krijg ik echter geen signalen van de woningbouwvereniging dat ze mijn huis aardgas
vrij gaan maken. Afgelopen
voorjaar rook ik thuis een gaslucht. Het bleek dat mijn gasslang lekte. Ik zag toevallig net
een advertentie bij de Lidl voor
een 2-pits inductiekookplaat.
Als vrijgezel heb ik daar genoeg aan, dus de keuze tussen 25 euro voor een nieuwe
gasslang of 75 euro voor de
kookplaat waarbij je flink bespaart op de gasrekening was
niet moeilijk. Na de berichten
over de hogere energieprijzen
heb ik een elektrische kachel
gekocht. Kortom, ik heb enkel
nog gas nodig voor warm water en daar valt met een waterkoker ook wel een oplossing
voor te vinden. Maar wanneer

gaat de woningbouwvereniging eens iets doen? ‘Van
het gas af’ betekent voor de
meeste huishoudens al een
besparing van bijna 200 euro
aan vastrecht. Mijn huis staat
bovendien pal op het zuiden,
ideaal dus voor zonnepanelen,
maar daar krijg ik als huurder
geen toestemming voor. Blijft
de vraag, wat als ik ze wel
zou plaatsen, maar ik moet
plots mijn huurhuis uit? Wordt
dat dan vergoed? Hoe zit het
met het isoleren van huizen?
Laat de gemeente hierover
eens om de tafel gaan zitten
met woningcorporaties. De
mensen die in onze gemeente
een huis kunnen kopen hebben daarvoor het nodige geld,
huurders zijn afhankelijk van
allerlei organisaties.
Patrick Kreuning
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FAMILIEBERICHTEN

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

WEE

Tot het allerlaatste moment hield je dapper de regie in eigen hand.
Wij zijn trots op je.
Voor altijd in onze gedachten.

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941

Jos Haselager - Helderman
*Hilversum, 3 februari 1934

✝Kortenhoef, 23 december 2021

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

Jan
Jasper en Melinda
Danique
Correspondentieadres:
Zuidsingel 52-12, 1241 HC Kortenhoef
Overeenkomstig Jos haar laatste wens heeft het afscheid
in intieme kring plaatsgevonden.

Denk aan mij terug,
maar niet in dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon

Geef
mij
ij
tijd.

Op 27 december is er een plotseling einde
gekomen aan het leven van mijn lieve vrouw,
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Tiny Brandsen-Gaasbeek

Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722
Huart Makelaardij o.g.
Nu vanuit huis met
een scherp tarief!
www.huart.nl
035-6857850
Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer,
reparatie, uitbreiding, installatie
onderhoud, virus verwijderen
en nog veel meer. Stichts End 28
Ankeveen, Tel:035-6560059,
@:info@harrit.eu

Johanna Catharina Christina

* Nijkerk

† Hilversum

28 mei 1949

27 december 2021
Ad Brandsen
Mark en Barbara

Geef voor nieuwe doorbraken
in kankeronderzoek.
Ga naar kwf.nl/doneer

Ron en Ans
Milan
Casper

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

Broekbos 18
1241 VB Kortenhoef
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Intens verdrietig, maar met een onuitwisbare
herinnering aan zijn leven, hebben wij afscheid
moeten nemen van

Aleksandar Balabanovic
5 Lipljan, 25 maart 1949

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

NATUUR IN
NEDERLAND

Erfenissen zonder ergernissen?
www.erfaangenaam.nl
0294-253444
Onafhankelijk financieel advies?
www.smitvernooij.nl
0294-253444
Scheiden los je samen op
www.smitvernooij.nl
0294-253444

c Hilversum, 27 december 2021
De afscheidsplechtigheid zal op donderdag
6 januari in besloten kring plaatsvinden.

Te huur gevraagd ruimte
voor oldtimer, maat 2.05
br, 565 lang. tel 06-29283
646 Kortenhoef.

NIEUWSSTER
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2022, Gelukkig Nieuwjaar
WEEKBLADWIJDEMEREN

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

Jaarwisseling relatief rustig
verlopen in Wijdemeren
WIJDEMEREN
In Wijdemeren zijn oudejaarsdag
en
nieuwjaarsnacht relatief rustig
verlopen. Dat blijkt uit de
voorlopige
rapportages
van de Veiligheidsregio
Gooi en Vecht en de politie.
Burgemeester Crys Larson is
tevreden over het verloop van
oud en nieuw: “Het is goed
om te zien dat veel van onze
inwoners gehoor hebben gegeven aan de oproep om thuis
te blijven en de jaarwisseling
te vieren in kleine kring. Ik ben
trots op al onze politieagenten,
handhavers, jongerenwerkers,
brandweerlieden,
ambulancebroeders, maar ook onze
inwoners, die zich hebben ingezet voor een rustige jaarwisseling.”

Door: Kim Tomei

WIJDEMEREN
Een nieuw jaar ligt voor
ons, als een leeg, onbeschreven blad. Wij hopen
dat iedereen de kans krijgt
zijn of haar blad zoveel
mogelijk te beschrijven,
in te kleuren en in te richten zoals ieder dat wenst.
Het zal niet vanzelf gaan,
soms moet je kansen zoeken, kansen creëren, en
natuurlijk heb je ook een
portie geluk nodig.
Doelen en wensen
Een aantal bewoners en ondernemers heeft gereageerd
op ons Facebook- bericht,
waarin wij vroegen naar hun
doel/ verwachting of wens
voor het nieuwe jaar. Daar
kwamen een aantal leuke reacties op:
Imker Hetty Kastelein uit
Loosdrecht zet zich ook in
2022 als imker en kleine ondernemer in voor een bloemrijk Wijdemeren, waar iedereen recreatief en natuurlijk
kan genieten. Haar wens voor
alle ondernemers, inwoners,
zorgers en ontzorgers is een
persoonlijke 3G:
Een Gelukkig, Gezond en een
Gezellig 2022 waarin we weer
met elkaar en er voor elkaar
kunnen zijn.

Etiënne
van
boekhandel
CW76 te Kortenhoef heeft als
wens dat ALLES weer zal zijn
als een open boek …
Patrick Kreuning uit Ankeveense Rade hoopt dit jaar
zijn eerste jeugdboek uit te
geven, genaamd ‘ Schaakmeester Pat heeft een idee’.
Hij hoopt dat het boek de
weg naar scholen zal vinden
en dat heel veel kinderen al
lezend veel over schaken en
andere dingen leren.
Daarnaast hoopt hij ook dat
we van alle coronamaatregelen worden verlost en dat
het gewone leven weer terugkomt.
Schepop Diëtetiek uit Kortenhoef wenst alle inwoners van
Wijdemeren een vitaal en gelukkig 2022. Ook dit jaar staat
Schepop Diëtetiek iedereen
graag bij met advies voor het
optimaliseren van het eetpatroon, levensstijl en gezondheid.
Fiona van tweedehandswinkel Vide te Loosdrecht heeft
eigenlijk niet één maar drie
wensen: dat is dat iedereen
gezond blijft, de echte problemen in het land worden aangepakt en we snel weer terug
naar normaal kunnen gaan.
Voor ondernemers is het geen
makkelijke tijd. Zij hoopt dat
iedereen het vol kan houden

en snel weer operationeel kan
zijn.
Michel van Gardingen, oprichter van www.rookmelderman.
nl : Als zzp’er en ondernemer
is het doel om zoveel mogelijk mensen te bereiken om
in 2022 de inwoners van Wijdemeren en omstreken er op
te wijzen dat vanaf juni 2022
rookmelders verplicht zijn.
Hij heeft geïnvesteerd in
promotie van zijn bedrijf om
zoveel mogelijk mensen te
bereiken om vooral te wijzen
op een veilige woonomgeving
en risico’s te voorkomen bij
brand en koolmonoxidevergiftiging.
Dunnebier
Dit blad ligt nu voor u, niet onbeschreven en goed gevuld.
Met de directie, redacteuren,
vormgevers en drukkers van
Dunnebier Print werken wij
vol liefde aan het Weekblad
Wijdemeren en de Nieuwsster. Ons doel is om ook komend jaar, iedere week een
goed gevuld nieuwswaardig
blad te presenteren. Dat kunnen wij niet alleen, daar hebben wij u voor nodig. Blijf ons
vooral mailen naar redactie@
dunnebier.nl met ideeën voor
artikelen. Wellicht wilt u zelf
iets schrijven, dat kan uiteraard ook. Voor nu wensen wij
ieder een gelukkig nieuw jaar
vol positief nieuws!

Bijzonderheden
Er was overdag veel jeugd
op de been. Met name op het
Lindeplein in Loosdrecht is het
gedurende dag druk geweest
met jongeren die vuurwerk

afstaken. Op meldingen van
vuurwerkoverlast is adequaat
opgetreden door gemeentelijke handhavers en de politie.
Ook is er extra gesurveilleerd
op zogeheten hotspots. In
overleg met de eigenaar van
het landgoed Eikenrode is,
na aanhoudende overlast van
jongeren met zwaar vuurwerk,
besloten om het landgoed tijdelijk af te sluiten. In de overige dorpskernen van Wijdemeren bleef het rustig.
Schade
De komende dagen inventariseert de gemeente de
schade aan gemeentelijke
eigendommen zoals afvalbakken, containers en speelvoorzieningen. Inwoners kunnen
ook zelf schade melden bij de
gemeente via de Fixi-app, de
Fixi-website en telefonisch op
werkdagen via 14 035. Herstelwerkzaamheden worden
direct in gang gezet. Waar
mogelijk wordt de schade verhaald op de dader(s).

‘Vuurwerkverbod een			
lachertje’
Een mening door: Herman
Stuijver

WIJDEMEREN
Dat er sprake was van een algemeen vuurwerkverbod zullen heel weinig Wijdemeerders
gemerkt hebben. In alle dorpen werd er massaal vuurwerk
afgestoken. Een mevrouw uit
Kortenhoef sprak uw verslaggever aan: “Dat vuurwerkverbod is een lachertje. Het lijkt
wel of er juist meer dan ooit
wordt afgestoken.” En zij was
niet de enige die overlast ondervond. Op de sociale media
staan diverse klachten over
het lawaai dat als een soort
oorlogsgeweld overal klonk.
Niet alleen op Oudejaarsdag,
maar ook in de dagen vóór 31
december was er een voortdurend geknal. Niet de toegestane sterretjes en ander klein
vuurwerk, maar vooral keiharde knallen. Groepen jongeren
gingen van straat naar straat
om hun illegale vuurwerk af te
steken. De officiële publiciteit
vanuit de regionale brandweer

spreekt van ‘een rustige jaarwisseling’ met weinig incidenten, maar de ervaringen van
veel inwoners zijn anders. Op
de spoedeisende hulp van ziekenhuis Tergooi was er slechts
één slachtoffer die geraakt
was door een vuurpijl, plus
een aantal drank- en drugsgekwetsten. Dat is goed nieuws,
doch het vuurwerk klonk harder dan ooit. De burgemeester
is ‘trots op al onze politieagenten, handhavers, jongerenwerkers, brandweerlieden, ambulancebroeders en inwoners die
zich hebben ingezet voor een
rustige jaarwisseling’. Dat zal
terecht zijn, maar over het begrip ‘rustig’ kun je van mening
verschillen. Kozijnen trilden,
ramen sprongen bijkans uit de
sponningen, honden en katten
raakten in paniek. Het is de
vraag of dit vuurwerkverbod
heeft gewerkt.
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Buitenplaatsen favoriet bij			
Nederlandse spechten

Wijnands

Installatie Service
Wij verzorgen alle voorkomende
werkzaamheden op het gebied van:
Water, Gas, Zink, sanitair, riolering
en dakbedekking.
Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

Marco Boon
Schilderwerken

06 - 51 28 20 68

marcoboonschilderwerken@gmail.com

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

Bent u op zoek naar diverse soorten zand,
(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?
Wilt u uw groenafval, puin, hout of grond storten?
Gaat u verbouwen en wilt u een afvalcontainer huren?
Bestel op onze website of neem contact op.
www.citotransport.nl - T. 0294 251451
Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30
en op zaterdag van 7:00 tot 12:30
Al 70 jaar gevestigd op de
Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.

’S-GRAVELAND
De ‘s-Gravelandse Buitenplaatsen van Natuurmonumenten blijken zeer
in trek bij spechten. Maar
liefst vijf soorten spechten
hebben afgelopen jaar gebroed in het natuurgebied.
Dat is een van de opvallendste resultaten van het
broedvogelonderzoek op
de buitenplaatsen Schaep
en Burgh, Boekesteyn en
Bantam.
In het voorjaar van 2021 hebben leden van de Vogelwerkgroep het Gooi en Omstreken
de bossen van deze drie buitenplaatsen geïnventariseerd
op broedvogels. Daarbij zijn
maar liefst 522 leefgebieden
vastgesteld van 47 verschillende soorten vogels. Dat is
een flinke toename vergeleken
met de vorige telling uit 2014.
Boswachter Luc Hoogenstein:
“De toename in soorten heeft
meerdere oorzaken. Het bos
wordt ouder, waardoor er meer
nestgelegenheid ontstaat voor
boombewonende
soorten.
Sommige soorten vertonen
landelijk een positieve trend,
waardoor ze ook in aantal
kunnen toenemen in gebieden
waar ze voorheen schaarser
waren. Daarnaast zijn voor

sommige trekvogels de omstandigheden in de overwinteringsgebieden in Afrika verbeterd, waardoor de kans groter
geworden is dat ze de vogeltrek overleven.”
Spechten floreren
De vogeltellers brachten in
de loop van het broedseizoen
meerdere bezoeken aan het
gebied. Hierbij noteerden zij
de positie van alle waargenomen broedvogels in een speciale app. De totale oppervlakte
van het onderzochte gebied is
zo’n 72 hectare. Bijzonder is
dat voor het eerst de middelste
bonte specht als broedvogel
werd vastgesteld. Boswachter
Hoogenstein: “Heel gaaf, en
meteen twee territoria. Enkele decennia geleden kon je
deze spechten alleen vinden
in Limburg en de Achterhoek,
maar de soort is al jaren bezig
met een westwaartse opmars.
In 2019 en 2020 heb ik in het
gebied ook al een enkele middelste bonte specht gezien en
gehoord, maar een echt territorium konden we toen nog
niet vaststellen. Nu wel, dat is
geweldig”
Ook andere spechtensoorten
voelen zich thuis op de Buitenplaatsen: de grote bon-

WEE

NIEUWS VOOR AN

te specht, de kleine bonte
specht, de imposante zwarte
specht en de ‘lachende’ groene specht.
Ree, eekhoorn en verrassende aalscholver
Opvallend is de toename van
de duiven in het gebied. Zowel
de houtduif als de holenduif
zijn in aantal ruim verdubbeld.
Boswachter Hoogenstein: “Het
is een beetje koffiedik kijken
hoe dat komt. Feit is wel dat
beide soorten landelijk in aantal toenemen, en dat beeld
zien we hier ook”. Naast de
vele vogels werden maar liefst
twaalf eekhoorns geteld. Ook
de reeën lieten zich veelvuldig zien. Een grote verrassing
voor de tellers was de broedende aalscholver die tijdens
de laatste ronde werd ontdekt. Deze watervogel heeft
een grote broedkolonie in het
Naardermeer, maar dit exemplaar kon blijkbaar de rust op
de Buitenplaatsen wel waarderen.
Dankzij het afwisselend landschap en de oude bomen voelen vele dieren en planten zich
hier thuis.
FOTO: Bonte specht (@ Natuurmonumenten, Wiel Aerts)
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S.V. ’s-Graveland nieuws

WEEKBLADWIJDEMEREN

Net als vorig jaar was een
‘S- GRAVELAND
houden
Wij wensen u een in alle op- nieuwjaarsreceptie
| ‘S-GRAVELAND
| NEDERHORST
NIEUWS VOOR
ANKEVEEN2022
DEN BERG | DEisNIEUWSSTER
niet mogelijk
en daarom
de
zichten
gelukkig
en wij| KORTENHOEF
hopen dat het normale (voet- toesprak van voorzitter Marc
bal)leven snel opgepakt mag Degekamp jongstleden zondag via de sociale media uitworden.
gezonden. Terugkijken kan via
Het jaar 2021 is verdrietig ge- onze Facebook pagina.
ëindigd. Afgelopen week overleed Herman van Loenen, een In de dagen voorafgaande aan
zeer geliefd vrijwilliger, die ve- de online nieuwjaarsreceptie
len van ons enorm zullen gaan zijn de leden die dit jaar jubilemissen. Een In Memoriam ren bezocht om hun jubileumspeld in ontvangst te nemen.
staat op onze website.
In samenwerking met

Onder hen vier ‘nieuwe’ van 25
jaar: Roger Smit, Frans Bouwman, Michel Schouten en
Mark de Graaf. 30 jaar lid: Richard Koelink, Theo Andriessen, Marco Temperilli en Eelko
van Gestel. 40 jaar lid: Johnny
Hendriks, Rob Fecken, Ellen
Sluyter. Voor zijn 60- jarig lidmaatschap werd Ton Koopmanschap gedecoreerd.
Even traditiegetrouw als het
huldigen van de jubilarissen

is de bekendmaking van het
Verdienstelijkste Lid. Dit jaar
ging de eer bij wijze van uitzondering naar een duo: Anna
Scholten en Kaylee Stoops.
Samen trainen zij al jarenlang
meidenteams. Dit jaar doet
Anna MO11-1 en Kaylee traint
elke zaterdag de jongste jongens en meisjes, de smurfen.
Daarnaast zijn ze betrokken
bij veel activiteiten en wordt er
nooit tevergeefs een beroep
op hen gedaan.

De eerste competitiewedstrijden staan gepland voor zaterdag 15 januari, maar het doorgaan is natuurlijk afhankelijk
van of van de huidige maatregelen tegen het coronavirus
afstand wordt gedaan. Wat dat
betreft is het deze eerste twee
weken van het nieuwe jaar
nog even wat behelpen.

mooi als straks in het jubileum jaar de grond daadwekelijk
overgedragen is.

Piekerend over de druivenkas
op Hilverbeek: Beter drie keer
gedroomd dan 1 maal slecht
geslapen.

Veelbewogen jaar
Door: Sijmen Brandsma (Landen Boschzigt)

Een veelbewogen jaar. Uiteraard door de coronaperikelen
die het hele jaar als een vast
gegeven een rol speelde. We
prijzen ons gelukkig dat we
een buitenberoep hebben en
daardoor min of meer op gewone voet ons werk konden
doen en samen konden zijn.
Het was ook een bijzonder nat
jaar. Dat zorgde voor een paar
kritieke momenten in onze
strijd tegen alle ongewenste

groeisels, zijn wij de baas of
wordt het onkruid de baas.
Gelukkig werd het dan even
droog en scoorden wij de punten. De vele regen zorgde wel
voor maximale opbrengsten,
het land was gul. Dat stemde
oogsters, winkel en dus ook
ons tevreden.
In de biografie van de tuin was
het een bijzonder jaar omdat
Marieke toetrad tot de Vennootschap. We houden een
samenwerkperiode aan van
2 jaar waarna zij de volgende

tuinster wordt van deze plek.
Voor haar betekende het een
hoop extra taken rond boekhouding, zorg, teeltplanning
enz. Voor Sissie en mij al
een duidelijke stap terug. Met
Stichting Grondbeheer startten wij in juli de actie om de
grond voor de toekomst onder
te brengen. Het is roerend om
te merken hoeveel mensen
deze plek een warm hart toedragen, in een half jaar zijn we
al over de helft van het benodigde bedrag, dat hadden we
niet durven dromen. Het is

Om wat luchtig te eindigen wat
tuindersspreuken, spontaan
opgeborreld en genoteerd boven het aanrecht in de kantine.

In de herfst, denkend over volgend seizoen: Hoe leger de
bomen, hoe voller het hoofd.

Tijdens het natte voorjaar: Ieder voorjaar heeft zijn najaar.

De beste mest voor de plant is
de schaduw van de tuinder.

Tijdens het wieden: Hoe voller de emmer, hoe leger het
hoofd.

We wensen jullie allemaal een
gezond en gelukkig 2022
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Terugblik Kunst aan de Dijk
KORTENHOEF
Het jaar 2021 liep op zijn
einde. Dat geldt helaas
niet voor de pandemie. De
enige zekerheid die er lijkt
te zijn is dat alles onzeker
blijft en het bestuur zijn
plannen steeds moet aanpassen. Toch kan Kunst
aan de Dijk met een warm
gevoel terugkijken op de
concerten en evenementen die ze sinds september
hebben kunnen organiseren. Het bestuur prijst zich
enorm bevoorrecht met de
loyaliteit van de bezoekers
en ze hopen hen snel weer
te kunnen verwelkomen in
het Oude Kerkje.
Begin september kreeg Kamile Cesnaviciute de Sluijters
Prijs voor jong talent in de
schilderkunst 2020 uitgereikt
op de KunstRAI. Onderdeel
van de prijs was een solo tentoonstelling. Ook de andere
finalisten hebben kunnen exposeren op de KunstRAI. Het
was het lange wachten zonder
meer waard.
Pianoduo Scholtes en Janssens
Eind september gaven Lestari
Scholtes en Gwylim Janssens
een concert voor twee vleugels voor een dolenthousiast
publiek. Dit duo wist te betoveren met geweldig samenspel,
deels op twee concertvleugels
en deels quatre-mains.
Liza Ferschtman
Trots was Kunst aan de Dijk
dat Liza Ferschtman het Oude
Kerkje had uitgekozen als een
van de bijzondere historische
plaatsen waar zij haar Bach
solo vioolrecital wilde spelen.
Het Oude kerkje was tot op

de laatste plek bezet. Liza’s
virtuoze spel en de volle maan
maakten het een memorabele
avond.
Nieuw Amsterdams Klarinet
Kwartet
Op 13 november, de dag van
de intocht van Sinterklaas,
was er nog meer te beleven
voor de jeugd in Kortenhoef.
De mannen van het NAKK
speelden hun voorstelling
Dromenblazers, een concert
dat het plezier in het maken
van muziek laat zien en dat
met een knappe choreografie
spannend bleef van begin tot
eind.
Corneille Pianokwartet
Covid of niet, het inspirerende
spel van het Pianokwartet Corneille is een muzikale troost
voor het heden en een grote belofte voor de toekomst.
Deze jonge musici, die ook als
solist al hun sporen hebben
verdiend, zullen ook internationaal nog vaak van zich laten
horen, schreef Wenneke Savenije over het concert in Kortenhoef op 18 november.

wege de aangescherpte maatregelen, maar ook midden op
de dag wist Luna Cozijn haar
publiek totaal mee te voeren
in het verhaal dat zij vertelde,
speelde en tot leven liet komen. De minimalistisch vormgegeven vertelling gaf alle
ruimte om de beelden in het
hoofd te vormen. Het verhaal
speelt in een woestijn en het
was een bijna surrealistische
ervaring om na de voorstelling
weer het koude weer van de
decemberdag te voelen.
Nieuwjaarsconcert
Het traditionele nieuwjaarsconcert dat gepland staat voor
6 januari moet helaas worden
uitgesteld. Met Michiel Borstlap gaat Kunst aan de Dijk
op zoek naar een nieuwe datum. Het volgende concert in
de agenda is dat van Amaris
Wierdsma met haar Barbican
Strijkkwartet, op 24 februari.
Bestuur en vrijwilligers wensen u, ondanks de beperkende maatregelen, een goede
jaarwisseling en een gezond
en klankrijk 2022.

Woordkunst door Luna Cozijn
Het werd een matinee, van-

FOTO: Liza Ferschtman speelt
Bach (foto: Annemiek Kale)

donderdag 6 januari zendt het
een documentaire uit over het
Participatiekoor. Een op de 5
mensen krijgt op enig moment
dementie. Er is (nog) geen
breed toepasbaar medicijn te-

gen en je kunt er niet van genezen. Wel weten we dat het
proces kan worden vertraagd
bijvoorbeeld door te zingen,
samen met mantelzangers en
professionele muzikanten.

GooiTV
WIJDEMEREN
De
programmering
vanaf woensdag 5 januari van
GooiTV: Vanwege de feestdagen heeft GooiTV een aangepast programma. Vanaf

Geen Nieuwjaarsrecepties ouderenbonden
WIJDEMEREN
In verband met de geldende
coronamaatregelen
kunnen

de nieuwjaarsrecepties van de
ouderenbonden tot onze spijt
niet doorgaan. Wij hopen u

volgend jaar weer te ontmoeten. Dat melden de samenwerkende ouderenbonden Wijde-

De bibliotheek is open
WIJDEMEREN
De bibliotheek is blij te mogen melden dat zij essentieel worden geacht en dus
open mag blijven. Je kunt
een fijn boek komen lenen
voor deze donkere dagen,
de krant komen lezen of
komen studeren en werken
(er zijn een beperkt aantal
plekken). Activiteiten voor
kwetsbaren gaan door en
voor vragen over digitale
zaken, zoals het updaten
van je coronacheck-app
na je boosterprik kun je bij
ons nog steeds terecht.
Welke maatregelen gelden
bij de bibliotheek?
Uiteraard zijn er de basismaatregelen: was je handen, houd
1,5 meter afstand, het dragen
van een mondkapje is verplicht
voor iedereen vanaf 13 jaar.
Als je zit en 1,5 meter afstand
houdt, mag je het mondkapje afdoen. In alle vestigingen
geldt een maximum aantal
bezoekers. Dit houden we bij
met mandjes. Iedere bezoeker
neemt een mandje mee, als

WEE

de mandjes op zijn, moet de
NIEUWS
VOOR AN
volgende even wachten
tot er
weer een mandje beschikbaar
is. De bibliotheek is open volgens normale openingstijden
en dagen, maar alle vestigingen sluiten om 17.00 uur.
Activiteiten
Er zijn een aantal activiteiten,
die in principe doorgaan: Klik
& Tik, Digisterker, Digimaatjes,
Taalcafé, Spreekuren en Huiswerkbegeleiding. Alle andere
activiteiten zoals ons BiebLab,
Ouders & Co, en de themaochtenden gaan helaas niet door.
Mocht je toch liever thuis blijven dan kun je nog steeds je
boeken laten bezorgen, ook
kun je boeken komen afhalen.
Op onze website www.bibliotheekgooienmeer.nl vind je hier
meer informatie over. Je kunt
ook bellen met onze Helpdesk.
Iedere werkdag telefonisch bereikbaar via 035 – 697 3000 en
op zaterdag van 10.00-14.00
uur. Ook is het mogelijk om te
mailen naar: helpdesk@bibliotheekgooienmeer.nl

Warm welkom door			
Ondernemend Wijdemeren
WIJDEMEREN
In de laatste weken van het
jaar hebben bijna 80 ondernemers uit Wijdemeren een ‘OW
Welkomstpakket’ ontvangen.
De actie was bedacht om bedrijven die in de lastige jaren
2020 en 2021 lid zijn geworden
van de ondernemersvereniging
van Wijdemeren hiervoor te
bedanken. Het Welkomstpakket bestond uit een tas gevuld
met artikelen en waardebonnen, beschikbaar gesteld door
‘oude leden’ van OW, met een
waarde die al hoger ligt dan de
jaarcontributie, dus voor nieuwe leden een leuke binnenkomer. Het eerste exemplaar
werd uitgereikt door voorzitter
Dik van Enk aan Bart Flipse
die met zijn bedrijf ‘Zo Kan Het

Ook’ podcasts produceert voor
het midden- en kleinbedrijf.
De uitreiking viel samen met
de primeur van ´Geef me de 5´
een andere actie van Ondernemend Wijdemeren, waar in
een korte video ondernemers
antwoord geven op 5 vragen
over hun bedrijf, maar ook over
zichzelf, wat natuurlijk verrassende inzichten geeft op de
mens áchter de ondernemer.
De hoofdrolspeler kiest zelf zijn
of haar favoriete locatie voor
de opname en Bart Flipse beet
het spits af bij De Havenclub
in Loosdrecht. Wil je de eerste
aflevering van ‘Geef me de 5’
bekijken, ga dan naar ondernemendwijdemeren.nl.
FOTO: Bart Flipse en Dik van
Enk (rechts)

NIEUWSSTER

15

Woensdag 5 januari 2022

Pluim voor Damian

WEEKBLADWIJDEMEREN

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

ANKEVEEN
Op Nieuwjaarsdag was Damian alweer druk bezig op het
marktplein naast de Martinuskerk in Ankeveen. Hij was bezig om de rotzooi van Oud en

Nieuw op te ruimen. Vuurwerk
afsteken, maar opruimen, ho
maar, dachten anderen. Dus
een pluim voor deze 10-jarige
Ankevener.

’t KOOR! blijft positief

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK

WIJDEMEREN

Eens in 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.
De Bakkerij Egberts
Op deze plaats in Oud Loosdrecht werden vroeger, volgens de doktoren, de gezondste broodjes van Loosdrecht gebakken. Bakker Willem Egberts was een van
de twintig bakkers die Loosdrecht telde. Dagelijks reden de bakﬁetsen en de door
paarden getrokken broodkarren naar Hilversum om daar het beroemde tarwebrood
van Egberts te verkopen. Zelfs Dik Trom wist dat je een lekker broodje kon halen bij
bakkerij Egberts. Na WO II veranderde er veel. Ook voor bakkerij Egberts. Vele jaren
was op de plek van voorheen de grote bakkerij, restaurant ’t Kompas waar je heerlijk kon dineren in het zicht van de Loosdrechtse plassen. Let op de elektra die via
losse leidingen naar de vijf isolatoren naast het raam op de eerste verdieping liepen.

WIJDEMEREN
We waren zo blij dat we
na de zomervakantie weer
gezamenlijk mochten repeteren en keken allemaal
uit naar ons kerstconcert
op 18 december in de
Grote Kerk in Hilversum.
Maar het zat er al aan te
komen:
wederom nog
meer lockdown, nog meer
thuisblijven en als belangrijkste maatregel voor de
koorsector dat kunst- en
cultuurbeoefening tussen
17.00-05.00 uur niet is toegestaan.
Deze ‘avondlockdown’ betekende voor ons dat er niet
meer op de donderdagavond
kon worden geoefend en dat
het kerstconcert op zaterdagavond helaas moest worden
geannuleerd. Waar houdt het
op? Voorlopig nog nergens,
want de maatregelen zijn inmiddels verlengd tot 14 januari; wat betekent dat onze
eerste repetitieavond in het
nieuwe jaar ook alweer in het
water valt. Voorts hadden wij
ons ingeschreven voor de
Paradiso Korendagen op 15
en 16 januari 2022, maar – je
voelt de bui al hangen – deze
zijn inmiddels ook door de organisatie afgelast. Alhoewel
het zingen ‘slechts’ een hob-

by is, was de klap voor velen
groot en vergt het heel wat van
de koorleden om de moed erin
te houden. Het zijn lastige tijden, maar aan alle tijden komt
ook weer een eind en er komt
vast eens een nieuw normaal.
Het is echter vooralsnog moeilijk in te schatten hoe en wanneer dit het geval is.
’t KOOR! blijft positief (niet
letterlijk gelukkig) en richt de
blik vooruit. Als eerste stip op
de horizon hebben wij het uitgestelde jubileumconcert ter
gelegenheid van ons 10-jarig
bestaan, dat nu voor zaterdag
21 mei 2022 op de agenda
staat. De leden kunnen alvast
met de ingezongen oefenbestanden aan de slag en dan
hopen we in januari toch weer
zo snel mogelijk fysiek bij elkaar te kunnen komen om er
een geweldig concert van te
maken. Verdere informatie
hierover volgt.
Wij willen iedereen die ’t
KOOR! in 2021 op welke
manier dan ook heeft ondersteund heel hartelijk bedanken
en alle lezers en lezeressen
van het Weekblad Wijdemeren
en hun naasten een ‘maatregelvrij’ 2022 vol gezondheid,
vreugde en geluk toewensen.

Uw kapster aan huis

HELEEN’S HAIRSTYLING
Prijslijst 2022*
Knippen
Watergolf
Föhnen

€ 22,50
€ 28,50
€ 28,50

Deelpermanent incl. € 68,00
Permanent incl.
€ 78,00
Toeslag lang haar v.a. € 15,00
Hele kleuring
Toeslag lang
haar per 10 cc
Kam coupe soleil
High/Low lights v.a.

€ 38,00
€ 6,50
€ 38,00
€ 20,00

* Deze prijzen gelden in de regio’s
‘s-Graveland - Kortenhoef Nederhorst den Berg - Ankeveen.
* Buiten deze regio’s prijs in overleg.
Maak een afspraak via

06-37445476

www.heleenbehnken.wixsite.com/website
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Een cadeautje van ons,
omdat we zo blij zijn met jou.
jou
Bij bestelling van 2 posters of
muurstickers op www.dbhome.nl
krijg je er één extra van ons cadeau!*
* Het goedkoopste product is gratis, wij verrekenen dit in de winkelmand

