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KWVL Gig roeiers Nederlands kampioen
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Met de inbreng van de 
Bergse broers Rick en Ru-
ben Smits is het gig roei-
team van de Koninklijke 
Watersport Vereeniging 
‘Loosdrecht’ zondag 6 no-
vember Nederlands kam-
pioen geworden.

Het zesmansteam Gent-All-
Men (GAM), bestaande uit 
Tom van de Eede, Pieter Rie-
mer, Ane Hafkamp, Roderik 
Berger, de gebroeders Smits 
en stuurvrouw Marleen werd 

2e tijdens de Muiden – Pam-
pus- Muiden race. Daarmee 
wonnen ze de hevige strijd met 
hun concurrenten de ‘Roets’ 
uit Muiden en plaatsten zich 
boven aan de ranglijst. “Het 
was diesel deze keer”, zegt 
Rick Smits “gewoon in een 
hoog tempo met lange halen 
door blijven gaan.” Volgens 
Smits komt er vaak tactiek 
aan te pas om de boeien op 
een juiste wijze te passeren, 
maar Muiden-Pampus-Mui-
den is drie keer 8 km. door 
blijven gaan, wind mee en 
wind tegen. De andere races 
voor het NK zijn over het al-

gemeen korter en kennen ook 
een sprintvariant. “Je moet 
de lat hoog durven leggen en 
elkaar steeds scherp houden. 
Dat is beslissend!” volgens 
Rick die met z’n maten twee 

tot drie keer per week op de 
plassen is te vinden. Dat de 
gig van 10 m. lengte de Victo-
ry heet, werkt als een rode lap 
op de tegenstanders, doch de 
Gent- All-Men laten zich met 

hun ervaring niet gek maken. 
Trouwens, ook het vrouwen-
team de Lola’s (Loosdrecht 
Ladies) van de KWVL werd 
Nederlands kampioen.

  

STERK!
Makelaars

Ontvang kosteloos en
vrijblijvend binnen

een minuut via email een
waarde-indicatie van jouw huis!

Ga naar:

sterkmakelaars.com

Voorkom een addertje onder het gras!
Kies voor onze lokale expertise

MIDDENWEG 78 | 1394 AM NEDERHORST DEN BERG 
T. 0294 746 941 | INFO@ARENSMAKELAARS.NL | WWW.ARENSMAKELAARS.NL

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

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

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

invulling van de uitvaart.
Zelf uw uitvaartwensen vastleggen?

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

Bereken online uw uitvaartkosten op onze 
website met de uitvaartcalculator.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

Heeft u vragen over uitvaartverzorging,
uitvaartverzekeringen en/of uitvaartkosten?
Komt u dan gerust naar ons inloopspreekuur

elke donderdag van 16.00 tot 17.00 uur.

Bel Peter van Bokhorst

06 57 02 01 01 (24/7)

afscheidscompagnie.nl

Gijsbrecht van Amstelstraat 186 – 190  |  1214BE Hilversum
Telefoon: 035 – 2400127  |  www.chillyhilversum.nl

Aanmeten van
borstprotheses

Bel gerust v oor een 
afspraak

ChillyHilversum

Sinterklaas kleurplaat op de markt! 
Vergeet hem niet op te halen! Kom dus
gezellig met je kinderen naar de markt 
voor je boodschappen en de kleurplaat

Za. 19 november markt in Ankeveen

(inleveren za. 26-11 en 3-12 cadeautje ophalen)

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1 035 - 656 16 16
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis) 0294 - 25 18 54
Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53
Buiten de openingstijden, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl) 088 - 130 96 00
Oogarts
C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19 035 - 656 47 62
Tandartsen
C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19
Tandartsen
C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88
Tandartsenpraktijk Hoflaan 035 - 656 91 28
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56
Spoeddienst 088 - 263 27 27
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13     0294 - 25 27 14
Tandartscentrale 0900 - 15 15
Apotheek
’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10
Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54
Spoed Apotheek 035 - 533 06 07
Dierenarts
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294  -25 35 19
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 - 656 10 74 of 06 - 227 321 36
Annemarie 0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek 035 - 683 03 00
Gemeente
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900 - 8844
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Loosdrecht paul.stoove@politie.nl
Wijkagent Kortenhoef / ’s-Graveland  merel.van.dorresteijn@politie.nl
Wijkagent Nederhorst den Berg / Ankeveen annamarie.van.gent@politie.nl
Wijkbrandweer ’s Graveland Johan Landwaart – 06-10318369
Wijkbrandweer Loosdrecht Remco Peelen – 06-11715473
Wijkbrandweer Nederhorst d Berg Nick IJkhout – 06-20357685

Klusjesteam Nederhorst den Berg/Ankeveen 035 - 656 30 01
Klusjesteam Kortenhoef/’s-Graveland 06-51697015

Dunnebier Uitgeverij 0294 - 25 62 00

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Colofon
Aanleverspecificaties

Aanlevering teksten: 
Artikelen mailen naar: redactie@dunnebier.nl
Deadline aanleveren: vrijdag 12 uur
    (in geval van weekendactiviteiten in overleg)
Aanleverformat:  Alleen in Word, alle andere formats
    worden retour gestuurd
Aantal woorden:  max. 300 woorden
Ingezonden brieven: max. 200 woorden, alleen met
    naamsvermelding volgt plaatsing
Eventuele foto(‘s) als bijlage aanleveren, dus niet ín het Word-bestand
Foto’s:    jpeg formaat; minimaal 500 kb.

Wij gaan ervan uit dat aangeleverde foto’s rechtenvrij zijn. Mocht dat niet 
zo zijn, en er naderhand een rekening aangaande eigendomsrecht bij ons 
binnenkomt, houden wij ons het recht voorbehouden deze alsnog door te 
belasten aan de inzender van de bewuste foto.

www.weekbladwijdemeren.nl / www.denieuwsster.nl

Aanlevering advertenties: 
Advertenties mailen naar: 
advertentie@dunnebier.nl

Deadline aanleveren:
vrijdag 12 uur

Aanleverformat:
Hoge resolutie PDF zonder
snijtekens

Hoofdredacteur: Gert Hagen
Vormgeving:  John Voogd &
   Mariël Dunnebier
UitAgenda:  uitagenda@dunnebier.nl 
Bezorgklachten: bezorging@dunnebier.nl

!

RK WIJDEMEREN
H. Antonius
   Wo. 23 november: 9.30 uur:
   J. Dresmé
St. Martinus
   Za. 19 november: 19.00 uur:
   J. Dresmé

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk
   Zo. 20 november: 10.00 uur:
   Ds. E.J. van Katwijk
   (scriba@kerkopdeberg.nl,
   tel. 0294-252654).
   Meer informatie op
   www.kerkopdeberg.nl
Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
   Zo. 20 november: 10.00 uur:
   Ds. G.J. van Meijeren  
   www.hervormdegemeente
   sgraveland.nl
Hervormde gemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 20 november: 9.30 uur:
   Ds. W.M. Schinkelshoek
Oec. Streekgemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 20 november: 10.00 uur:
   Nescio lezing / koffieconcert
Graankorrel ‘s-Graveland 
   Zo. 20 november: 10.00 uur:
   Ds. L. Davidse    
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Begroting 2023 (Voor de) kiezen
Tekort rond 2 miljoen

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De begroting 2023 laat een 
tekort zien van (minimaal) 
1,98 miljoen. “Het plaatje is 
nog niet compleet”, waar-
schuwt wethouder Finan-
ciën Gert Zagt, die vreest 
voor nog meer overschrij-
dingen dit jaar. “We willen 
de situatie zo goed moge-
lijk in beeld krijgen en dan 
pas besluiten nemen die 
invloed hebben op de toe-
komst van Wijdemeren.” 
De wethouder doet een 
dringende oproep aan de 
gemeenteraad om dit met 
alle partijen samen te doen. 
Het document draagt niet 
voor niets de titel: (Voor de) 
kiezen. De inwoners krijgen 
het zwaar te verduren en er 
moeten forse keuzes wor-
den gemaakt.

Realistische begroting
Het college van burgemees-
ter en wethouders wil de 
groenblauwe parel van Gooi 
en Vechtstreek behouden en 
conserveren. Gert Zagt: “Daar 
hebben we een raad voor no-

dig die richting geeft, een be-
groting die realistisch is en een 
organisatie die op orde is.” 
Zover is Wijdemeren nog niet, 
geeft de wethouder toe. “Er 
wordt heel hard gewerkt, maar 
de bezetting, systemen en pro-
cessen zijn nog niet op orde.”

Rond 2 miljoen
Het tekort van 1,98 miljoen 
komt onder andere door de 
hoge inflatie en energiekosten. 
Andere grote posten zijn bij-
voorbeeld het sociaal domein 
en inhuur van extern perso-
neel. “Voor inhuur begroten 
we al jarenlang te weinig. We 
willen nu realistisch begroten.” 
Waarschijnlijk is het huidige te-
kort niet het hele plaatje. “We 
voorzien dat er fikse investe-
ringen nodig zijn in onder meer 
onderwijshuisvesting en riole-
ring. Na de oorlog is er veel ge-
bouwd dat nu aan onderhoud 
of vervanging toe is.”

Geen kunst- en vliegwerk
Het college kiest voor het 
hoogst noodzakelijke als be-
leid. Zoals investeren in meer 
dienstverlening. “Dat betekent 
investeren in mensen, syste-

men en processen”, legt de 
wethouder uit. Het gemeen-
tebestuur wil ook extra Boa’s 
aanstellen en investeren in de 
aanpak van ondermijning en 
digitale criminaliteit. Voorstel-
len om het tekort op te los-
sen, doet het college niet. ”We 
hebben er bewust voor geko-
zen om de begroting niet met 
kunst- en vliegwerk sluitend te 
maken. We willen een realisti-
sche begroting maken. Zodat 
we niet lopende het jaar met te-
korten geconfronteerd worden 
die we dan uit de algemene re-
serve moeten betalen. Dat kan 
ook niet, want daarvoor is onze 
reserve inmiddels te laag.”

Lokale lasten
“We moeten onze inwoners 
voor 1 januari laten weten wat 
ze in 2023 aan gemeentelijke 
lasten gaan betalen.” Het colle-
ge stelt een verhoging voor van 
5 procent. Dat is een gemiddel-
de van OZB, rioolbelasting en 
afvalstoffenheffing. Het tarief 
voor onroerendzaakbelasting 
(OZB) voor woningen stijgt 
met 8 procent: een inflatiecor-
rectie van 4 procent plus een 
verhoging van 4 procent. Een 

gemiddeld huishouden betaalt 
dan 58 euro per jaar meer aan 
lokale lasten. Bedrijven kregen 
meer ‘voor de kiezen’, gebrui-
kers en eigenaren krijgen te 
maken met een OZB- stijging 
van resp. 10% en 15%.

Verbeterplan
Eind september heeft Wijde-
meren laten weten dat ze de 
deadline van 15 november 
voor het indienen van de be-
groting niet gaat halen. De ge-
meente heeft uitstel gevraagd 
tot 15 december. Ook was toen 
al duidelijk dat de begroting 
voor dit jaar en de meerjaren-
begroting 2023-2026 tekorten 

lieten zien. Gert Zagt: “We ver-
wachten daarom dat Gedepu-
teerde Staten zullen besluiten 
om Wijdemeren onder preven-
tief financieel toezicht te stel-
len.” Om meerjarig in financieel 
evenwicht te komen, gaat Wij-
demeren in samenwerking met 
de provincie Noord-Holland 
een verbeterplan opstellen. 
Een gemeente onder preven-
tief toezicht krijgt daar een half 
jaar de tijd voor. Wijdemeren 
heeft dan tot uiterlijk 1 juli de 
tijd om met een herstelplan te 
komen.

Foto: Gert Zagt
(foto: gem. Wijdemeren)

   

Geen nieuwe jachthaven in Porseleinhaven
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Burgemeester en wethou-
ders hebben besloten de 
omgevingsvergunning 
voor de nieuwe jachthaven 
aan de Boegspriet in de 
Porseleinhaven in te trek-
ken. De vergunning was 
onder voorbehoud van de 
inspraakprocedure afgege-
ven. Tegen de vergunning 
was door 93 belangheb-
benden bezwaar gemaakt.

Afweging
Aan de ene kant zijn er de 
omwonenden. Zij vrezen ach-
teruitgang van hun woon- en 
leefklimaat, onder andere 
omdat op het Vuntusplein 24 
extra parkeerplaatsen zou-
den moeten komen die nodig 
zijn voor de jachthaven. Aan 
de andere kant is er het com-
merciële belang van eigenaar 
Ruud van der Wurf, waarmee 
de gemeente afspraken heeft 
gemaakt. Uiteindelijk heeft het 

gemeentebestuur de afweging 
gemaakt tussen deze belan-
gen en die van de omwonen-
den zwaarder laten wegen. De 
gemeente gaat in gesprek met 
Van der Wurf.

Parkeerproblematiek
Voor een jachthaven met 36 
ligplaatsen zouden 24 parkeer-
plaatsen nodig zijn. Het reali-
seren van deze parkeerplaat-
sen bleek alleen mogelijk op 
het Vuntusplein, als bijna alle 
47 bomen en het bestaande 
groen zouden worden opgeof-
ferd. Kappen van dit groen is 
ongewenst. Het is onmogelijk 
om minder parkeerplaatsen 
te realiseren, omdat daarmee 
de al hoge parkeerdruk zou 
toenemen. Bovendien is er 
geen alternatieve locatie in 
Oud-Loosdrecht geschikt om 
de parkeerplaatsen voor de 
haven te realiseren.

 
Knoop doorgehakt
Wethouder Gert Zagt zegt dat 

er een knoop is doorgehakt in 
het langlopende dossier van de 
Porseleinhaven. “Ik begrijp dat 
dit menselijk gezien problema-
tisch ligt bij Ruud van der Wurf, 
maar deze stap moesten we 
nemen.” Op een avond waarop 
bezwaarmakers en de jachtha-
veneigenaar aanwezig waren, 

is er een poging gedaan om 
nader tot elkaar te komen om 
de parkeerproblematiek op te 
lossen. Dat heeft echter niet 
tot een oplossing geleid. Zagt 
begrijpt dat voor velen de tallo-
ze kwesties rond de Porselein-
haven een onontwarbare brij 
is van rechtszaken en tegen-

stellingen. Mogelijk zal deze 
weigering ook leiden tot een 
gang naar de rechtszaal, met 
nog meer bijkomende kosten. 
“Ik hoop dat het eindplaatje na-
derbij komt en dat mensen dan 
zullen begrijpen dat dit besluit 
het meest recht doet.”
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Algemene ledenvergadering     
CDA Wijdemeren
Door: Stijn Visée (CDA-lid)

NEDERHORST DEN BERG 
Op donderdag 10 novem-
ber hield het CDA Wijdeme-
ren haar algemene leden-
vergadering op de Reeweg 
te Nederhorst den Berg. 
Een bijzondere avond met 
een lach en een traan. Op 
de agenda stonden onder 
andere de Provinciale Sta-
ten, – en de Waterschaps-
verkiezingen.

Buiten de kennisgeving van 
de lijsten en de uiteindelijke 
vaststelling hiervan stond ook 
de rolverdeling binnen ons 
eigen bestuur op de agenda. 
Na 2,5 jaar geeft Esther de 
Haan-Luijer de voorzittersrol 
door aan vriend, CDA-colle-

ga en ex- gemeenteraadslid 
Eric Torsing. Esther startte 
haar laatste vergadering als 
voorzitter met een memoriam 
aan Erik Korpershoek. De be-
vlogen, enthousiaste en altijd 
rationele Ankevener die tot op 
het laatste moment veel voor 
het CDA Wijdemeren heeft 
betekend. Politiek is niet altijd 
makkelijk, op de momenten dat 
dit duidelijk werd wist Erik als 
een houtkachel op een koude 
winternacht mensen bij elkaar 
te brengen. Erik sloot zijn laat-
ste CDA-bestuursvergadering 
als secretaris af met de woor-
den ‘’We laten elkaar niet los’’, 
een zin die op deze avond nog 
veel vaker de revue passeert 
en in de toekomst ook absoluut 
terug blijft keren. Een zin met 
zoveel waarde en betekenis, 

toen en zeker ook met de ken-
nis van nu.

Janneke Verbruggen-van Cor-
teveen werd tijdens deze ver-
gadering tot opvolger van Erik 
verkozen als penningmees-
ter. Ymkje Meijer is benoemd 
in het bestuur als secretaris. 
Een sterk lokaal CDA dat hart 
heeft voor onze gemeente, dat 
luistert, behoefte signaleert en 
opneemt in haar programma of 
waar mogelijk, zoals vanavond, 
doorgeeft aan hogere CDA-be-
stuursorganen. Zo dienden het 
collectief van CDA’ers meer-
dere amendementen in met 
betrekking tot de twee verkie-
zingsprogramma’s van zowel 
de Provinciale Staten

   

De energietransitie bij Combi Auto’s

Door: Christien Pennings 
(coördinator Energieopwekking 
bij ECW)

ANKEVEEN
Zo’n 35 aanwezigen namen 
woensdag 2 november deel 

aan de informatiebijeen-
komst van de Energiecoö-
peratie Wijdemeren. 

Tussen de te repareren auto’s 
bij Combi Auto’s kregen onder-
nemers informatie over zonne-

panelen en energiebesparing. 
Eigenaar Norman Glijn maakt 
er inmiddels een sport van om 
zijn energiegebruik te verlagen. 
Met een app op zijn telefoon, 
ziet hij precies welke appara-
ten stroom gebruiken en scha-
kelt hij apparaten uit, indien het 
kan. In het voorjaar komen 103 
zonnepanelen op zijn dak, ver-
telde hij. Verder kwam Ton de 
Nijs aan het woord. Ton werkt 
voor het bedrijf Eurosort, dat 
sorteermachines maakt op be-
drijventerrein De Boomgaard 
in Ankeveen. Op het pand van 
Eurosort liggen ook een groot 
aantal zonnepanelen.

In onze gemeente Wijdemeren 
liggen ruim 450 panden met 
grote daken. Dat wil zeggen 
daken van meer dan 200 m2. 
Op dit moment liggen op zo’n 
12% van deze daken zonne-
panelen. De drie gebiedsre-
gisseurs van de energiecoö-
peratie: Wytze, Tim en Xander, 
leggen contact met eigenaren 
van grote daken die nog geen 
zonnepanelen hebben. Via 
een gratis dakscan laten ze 
zien hoeveel zonnepanelen er 
op een dak passen, wat erbij 
komt kijken en wat de terugver-
dientijd is. Momenteel zit die 
gemiddeld op 2 a 3 jaar. Zeker 
met de huidige salderingsrege-
ling zijn zonnepanelen finan-
cieel heel aantrekkelijk. Voor 
meer informatie mailt u naar 
info@ecwijdemeren.nl.

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

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

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is

Meer informatie of meedoen?

Maatschappelijk werk:
Renee Bakker | 06 519 268 34 | rbakker@versawelzijn.nl

Senioren / Mantelzorg / ANWB AutoMaatje
Lesley Elskamp | 06 820 409 92 | lelskamp@versawelzijn.nl

Vrijwillige Thuishulp; voor een maatje
Lesley Elskamp | 06 820 409 92 | lelskamp@versawelzijn.nl

Administratie voor elkaar: iedere vrijdagochtend op afspraak 
voor alle vragen op het gebied van financien, 

toeslagen en voorzieningen.
Selina Duikersloot | 06 506 846 72| sduikersloot@versawelzijn.nlSelina Duikersloot | 06 506 846 72| sduikersloot@versawelzijn.nl

www.versawelzijn.nl

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

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

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is

Meer informatie of meedoen?

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

Kaas uienbroodPakjestaart

Geldig van donderdag 10 t/m zondag 27 november. Op de speeldagen van het Nederlands elftal verkopen wij volop oranjegebak!

WWW.BAKKERJEROEN.NL

eroen
Roomboter 
amandelstaaf 
en/of speculaasstaaf

Nog een paar nachtjes slapen

NU 2e
HALVE 
PRIJS

met chipolatavulling

NU VOOR 
 €  15,95

Kaas uienbrood

NU VOOR 
 €  4,55
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Warmte voor Wijdemeren
Help dorpsgenoten met energiedonatie

WIJDEMEREN
Bijna elk huishouden krijgt 
in november en december 
190 euro energiecompen-
satie via de energieleve-
ranciers. Ook als je het ei-
genlijk niet nodig hebt om 
je gestegen energiekosten 
te betalen. Dus, heb je die 
compensatie écht nodig?

Nee? Geef het dan aan huis-
houdens in onze gemeen-
te die het financieel moeilijk 
hebben en elke steun kunnen 
gebruiken. Laat hen niet in de 
kou staan. Geef warmte. Help 
je dorpsgenoten in onze ge-
meente deze winter met jouw 
donatie. Hoe doe je dit? Je 
kunt het natuurlijk zelf recht-
streeks doen. Maar misschien 
is de drempel daarvoor wel net 
te hoog. Want zomaar vragen 
of iemand geld tekortkomt, doe 
je niet zo makkelijk. En uit je-
zelf laten merken dat je enorm 
krap zit, is nog moeilijker.

Burgerinitiatief
Daarom hebben wij, vier betrok-
ken burgers uit Wijdemeren, de 
actie Warmte voor Wijdemeren 
bedacht. We vragen iedereen 
die de twee keer 190 euro kan 
missen, in zijn geheel of een 
deel hiervan, te schenken aan 
Wijdemeerse medeburgers die 

het wél heel hard nodig heb-
ben. Warmte voor Wijdemeren 
is een Wijdemerens burgeriniti-
atief. Samen met de Voedsel-
bank en de Energie Coöpera-
tie Wijdemeren (ECW) zorgen 
we ervoor dat jouw geld goed 
terechtkomt. Warmte voor Wij-
demeren is geen stichting of 
vereniging, wij hebben geen fi-
nancieel belang, alle betrokke-
nen werken op vrijwillige basis. 
Alle opbrengsten gaan naar 
het goede doel.

Doe je mee? Doneer dan en 
help ons deze boodschap te 
verspreiden in Wijdemeren. 
Doneer op www.gofundme.
com/doneer-warmte-voor-wij-
demeren Elk bedrag is wel-
kom. Alvast hartelijk dank!

Marieke Vollers, Tim Postel, 
Marjolein van Noppen, Trienke 
Stellema (06-21100644)
warmtevoorwijdemeren@gmail.
com

   

Lunch voor ouderen
NEDERHORST DEN BERG
De gezamenlijke ouderen-
bonden organiseren op 
dinsdag 22 november een 
lunch voor senioren in de 
Bergplaats, Nederhorst 
den Berg.

De lunch begint om kwart over 
12, de zaal is open vanaf 12 
uur. U kunt zich aanmelden bij 
Hans Barten, 0294 25 75 68. 
Tot ziens!

   

GooiTV
REGIO
In het politiek-maatschap-
pelijke discussieprogram-
ma In Derde Termijn praat 
Ruud Bochardt met D66 
over het vertrek van de par-
tij uit het college van Gooi-
se Meren en de gespannen 
relatie met de lokale partij-
en.

Het programma ZinTV vraagt 
zich af wie er nog luistert naar 

elkaar? Een van de thema’s is 
suïcidaal gedrag. In TV Ma-
gazine komt onder andere de 
Sinterklaasoptocht aan de orde 
en de jongste medewerkers 
van GooiTV gaan de straat 
op, op zoek naar reacties van 
bewoners. Voor diegenen die 
kijken via Ziggo: GooiTV is op 
kanaal 48. Via KPN is dat ka-
naal 1432. Via T-Mobile is dat 
kanaal 842. Of ga naar gooitv.
nl, ‘programma’s kijken’.

Wesly Bronkhorst & Paulie Pocket voor  
Metakids
LOOSDRECHT
Woensdag 9 november 
was de aftrap bij Rosa’s 
Cantina van de campagne 
‘Trots op jou’!

In een intieme sfeer met direct 
betrokken kinderen – en ou-
ders van kinderen – met een 
metabole ziekte werd aan-
dacht gevraagd voor de ernst 
van metabole (stofwisseling) 
ziekten en het baanbrekende 
onderzoek naar gentherapie 
voor kinderdementie. Sie-
radenbedrijf Paulie Pocket 
(Hilversum), zanger Wesly 
Bronkhorst (Loosdrecht) en 
Metakids zijn hiervoor een sa-
menwerking aangegaan. Met 
de campagne ‘Trots op jou’, 
vernoemd naar Wesly’s groot-
ste hit. De gehele opbrengst 
van deze actie zal gedoneerd 

worden aan Metakids. Het be-
drag zal volledig ten goede ko-
men aan dit onderzoek. Wesly 
zong die middag speciaal voor 
Bobby en Robine van de ge-
lijknamige Bobby & Robine 
Foundation. Zij hebben beiden 
de stofwisselingsziekte CLN2 
en kregen als eersten de ‘Trots 
op jou’ armbandjes’ uitgereikt. 
Vervolgens konden de aanwe-
zigen ook de unieke armband-
jes kopen. Deze dames-, he-

ren- en kinderarmbandjes zijn 
overigens te bestellen voor 
slechts € 20 via https://paulie-
pocket.com/pages/metakids. 
“Met zo’n Sinterklaas- of kerst-
cadeau kan iedereen meehel-
pen aan deze actie voor meer 
onderzoek” vertelt Jolan Rui-
ter van Paulie Pocket enthou-
siast. Samen werd er geproost 
op een betere toekomst voor 
deze kinderen!

   

Infoavond isolatie, zonnepanelen en   
groene daken
WIJDEMEREN
Heb je wel eens nagedacht 
over een sedumdak, zon-
nepanelen en/ of het isole-
ren van je huis? Wil je meer 
weten, kom dan woensdag 
23 november naar de infor-
matieavond van de Ener-
giecoöperatie Wijdemeren 
op het gemeentehuis, Ra-
ding 1 Loosdrecht. Je kunt 
al vanaf 19 uur binnenlo-
pen en in gesprek gaan 
met bedrijven. Vanaf 19.30 
uur zijn er enkele presen-
taties.

Een groen dak vangt water op, 

biedt voedsel voor insecten, 
kan verkoelend werken in de 
zomer en ziet er ook nog eens 
heel mooi uit. Het isoleren van 
je huis en het plaatsen van 
zonnepanelen hebben direct 
een positief effect op je ener-
gierekening en dragen bij aan 
het verlagen van de CO2 uit-
stoot. De Energiecoöperatie 
Wijdemeren helpt je graag op 
weg in de energietransitie en 
organiseert een collectieve in-
koopactie. Voor isolatiemaat-
regelen, zonnepanelen en 
groene daken hebben we een 
aantal bedrijven geselecteerd 
op basis van kwaliteit, prijs en 

betrouwbaarheid. Tijdens de 
avond is er veel ruimte voor 
het stellen van vragen en het 
kennismaken met de bedrij-
ven. Wil je meer weten van 
de verzilverlening of de ener-
giebespaarlening voor het ver-
duurzamen van je woning, dan 
informeren we je ook graag. 
En tenslotte vertellen we weer 
over de hybride warmtepomp 
als tussenstap naar alterna-
tieve warmte. De ECW werkt 
door, voor en met bewoners 
aan de lokale energievraag-
stukken. U kunt zich aanmel-
den via: www.ecwijdemeren.
nl/collectieve-inkoopacties/

   

EHBO start nieuwe cursus
KORTENHOEF
De EHBO-vereniging ’s- 
Graveland e.o. start fris in 
het nieuwe jaar wederom 
met een EHBO-cursus.

Het theoriegedeelte kan thuis 
uitgevoerd worden op eigen 
tempo, met een e-learning 
op de computer. De kennis 
die hiervan opgedaan wordt, 
wordt getoetst op de praktij-
kavonden. De cursus bevat vijf 
praktijkavonden waarin lessen 
worden gevolgd in onder an-
dere verbandleer, ziekteleer, 

reanimatie en gebruik van een 
AED. Deze avonden worden 
getoetst met een officieel exa-
men, waarna een diploma van 
het Oranje kruis wordt uitge-
deeld. De cursus wordt gege-
ven op de volgende data: 12 
januari, 19 januari, 26 januari, 
2 februari en 9 februari. Het 
examen vindt plaats op 16 fe-
bruari. Kosten voor deze cur-
sus bedragen 195 euro. Veel 
ziektekostenverzekeraars ver-
goeden geheel of gedeeltelijk 
de kosten voor deze cursus. 
De avonden starten om 19.30 

uur en eindigen om 21.30 uur. 
Locatie: Brandweerkazerne 
Kortenhoef, Eslaan 2A. Con-
tact: ehbosgraveland@gmail.
com of even kijken op
www.ehbo-sgraveland.nl.

Mocht een volledig EHBO- di-
ploma u niet helemaal passen, 
maar wenst u wel te kunnen 
reanimeren? Ook dan kunnen 
wij u helpen! Op 13 februari 
2023 vindt de cursus reanima-
tie en AED gebruik plaats.
Ook hierover vindt u meer in-
formatie op onze website.
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58 miljoen voor Stadsherstel    
Amsterdam
NEDERHORST DEN BERG
De ING-bank verstrekt een 
financiering van 58 miljoen 
euro met een duurzaam 
en sociaal karakter aan 
Stadsherstel Amsterdam. 
Met de financiering kan 
Stadsherstel vele monu-
menten in haar portefeuil-
le verduurzamen, inclusief 
de panden waar verduur-
zaming moeilijker is. Door 
de financiering worden 
de banden tussen ING en 
Stadsherstel verder ver-
sterkt. De bank is al sinds 
de oprichting grootaan-

deelhouder van Stadsher-
stel Amsterdam.

KASTEEL NEDER-
HORST OOK IN HET 

PAKKET

Stadsherstel Amsterdam heeft 
als taak om historische ge-
bouwen te behouden: sinds 
de oprichting in 1956 heeft 
Stadsherstel meer dan 750 
panden in Amsterdam en 45 
km. daaromheen met een 
historische en monumenta-
le waarde gered, die anders 
veelal gesloopt zouden zijn. 

Zo zal zij onder meer kasteel 
Nederhorst in Nederhorst den 
Berg transformeren, restau-
reren en verduurzamen naar 
een energie A-label. In en rond 
het kasteel zal een dertigtal 
huurappartementen voor so-
ciale huur, middenhuur en het 
hogere huursegment worden 
gerealiseerd.

Meer info: www.stadsherstel.
nl. Naar het volledige nieuws-
bericht: https://stadsherstel.nl/
nieuws/ing-verstrekt-financie-
ring-van-eur-58-miljoen-aan-
stadsherstel-amsterdam

   

Bezorger in beeld: Noor Vermaas
Door: Saskia Luijer

NEDERHORST DEN BERG
Als lezer van deze krant 
kunt u de bezorger van de 
Nieuwsster of het Week-
blad Wijdemeren aanmel-
den voor de rubriek ‘be-
zorger in beeld’. Stuur een 
e-mail naar saskialuijer@
hetnet.nl en wij belonen 
uw bezorger met een ca-
deaubon van € 15,-.

In de Horstermeer bezorgt 
Noor Vermaas het Weekblad 
Wijdemeren op de Machine-
weg, Dwarsweg, Sniplaan en 
een deel van de Middenweg. 
Een uitgestrekte wijk van zo’n 
170 kranten, waarvoor het niet 
altijd makkelijk is om een goe-
de loper te vinden. Zus Jade 
liep eerst deze wijk en sinds 
een jaartje heeft Noor het 
overgenomen. Daar zijn wij 
natuurlijk blij mee!

Gezellige buurt
Noor doet ruim een uur over 
het bezorgen van de bladen. 
Soms helpt haar moeder 
Natasja een handje mee. Voor 
beiden is het gezellig om in de 
buurt van hun huis de wijk te 
lopen. Al valt dat laatste wel 
mee, want de meeste brieven-
bussen staan langs de kant 
van de weg. Noor rijdt er op 
haar elektrische step makke-
lijk langs en neemt de kran-
ten in een schoudertas mee. 
Af en toe een kleine stop om 
een hond gedag te zeggen die 
haar enthousiast komt begroe-
ten.

Sparen voor een fiets
In haar vrije tijd hockeyt Noor 
bij MHC Weesp. Nu nog in 
de buitencompetitie, maar 
eind december verplaatsen 
de wedstrijden zich naar de 
zaal. Om een extra zakcentje 
te verdienen, heeft Noor nog 
een ander bijbaantje op de 
Dwarsweg. Daar helpt ze met 
het uitmesten van een stal en 
het voeren van paarden. Noor 
rijdt zelf geen paard meer, dat 
heeft ze vroeger wel gedaan. 
Met haar krantenwijk en ’t werk 
bij de paarden heeft Noor hard 
gespaard voor een elektrische 
fiets. Die heeft ze vorige week 
aangeschaft, een fijne inves-
tering voor haar fietstochtjes 
naar school.

Prima maar saai
De 13-jarige Bergse zit in de 
2e klas van het VWO op het 
Comenius College in Hilver-
sum. “De school is prima, 
maar eigenlijk is alles saai.” Zo 
klinkt de beknopte samenvat-
ting. De tussenuren, met een 
bezoekje aan het centrum, zijn 
eigenlijk het leukste. Met haar 
elektrische step en fiets is 
Noor een kind van deze tijd en 
van alle gemakken voorzien. 
Maar soms laat de techniek 
haar toch even in de steek. 
Vandaag kwam ze zonder jas 
naar huis. Door de stroomsto-
ring in het Gooi kon haar kluis-
je op school niet meer open.

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

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

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

BETROUWBAAR 
REISADVIES!

•
•
•

•
•
•

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Welkom Sinterklaas!

Speculaas-
popje

Speculaas-
popje

Speculaas-

€ 2,00
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

Wat gaan we doen? Kijk op 
loosdrechtsplassengebied.nl
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Bedankt Willem van Diermendag – de Kuijer
NEDERHORST DEN BERG
Op 3 en 4 november werden 
de bewoners van de Kuijer 
weer getrakteerd op verschil-
lende festiviteiten in verband 
met de Willem van Diermen-
dag. Zij werden verwend met 
verse poffertjes en ijs van een 
echte ijscoman met kar. Als 
klap op de vuurpijl kregen zij 
een optreden, verzorgd door 
de Diva Dichtbij.

Het Ontmoetingsplein werd 
druk bezocht, er werd meege-
zongen en zelfs gedanst! De 
bewoners van de Kuijer zijn 
altijd erg enthousiast dat de 
stichting nog altijd betrokken 
is. Zij verheugen zich ieder 

jaar weer op deze bijzondere 
dagen. Iedereen heeft geno-
ten en we zijn de Willem van 

Diermenstichting dankbaar 
voor het jaarlijkse feest!

Ouderendiner op woensdag 
14 december
Rectificatie

NEDERHORST DEN BERG
Het ouderendiner bij Neder-
horst on Ice is op woensdag 
14 december. Aanmelden kan 
op drie manieren: 1. U komt 
woensdag 16 november tus-
sen 13.00 en 15.00 uur langs 
bij de IJsclub, Blijklaan 1a, of 

2. U belt naar: Sandra Gorter: 
06 -389 287 07, of 3. U mailt 
naar: ouderendiner@ijsclub-
nederhorst.nl

Graag tot woensdag 14 de-
cember!

COLLEGA’S GEZOCHT
Word jij onze nieuwe collega? Wij zijn op 
zoek naar enthousiaste oproepkrachten die 
ons team komen versterken. 

Wie zoeken we:

➢ Chauffeur/Onderdelendienst 
We bellen je regelmatig voor het maken van een 
rit. Bijvoorbeeld om onderdelen op te halen, of 
een auto van A naar B te brengen. 
Voor deze functie zoeken we iemand die flexibel  
oproepbaar is. Je kunt rekenen op ongeveer 40 
uur per maand. Groot rijbewijs is een pre maar
niet vereist!

➢Oproepkracht medewerker wasstraat
Je bent oproepkracht om geplande vrije dagen 
en korte vakanties op te vangen. En in 
uitzonderlijke situaties in te vallen bij ziekte.  Jij 
vervangt onze vaste wasstraatmedewerker. 
Per maand wisselen het aantal benodigde uren.

Beide functies kunnen ook gecombineerd 
worden. Je leeftijd, geslacht en werkervaring 
maakt voor ons niet uit! Je enthousiasme en 
flexibiliteit wel.

Heb je interesse? Neem contact op met Rick 
Singstra. We maken graag kennis met je!

Even voorstellen
TDC Bedrijfswagens is 
al 38 jaar specialist in 
de wereld van de 
bedrijfswagens. 

Ons team bestaat uit 
9 vaste medewerkers. 
TDC is een gezellige 
werkplek met een 
fijne werkcultuur.

Waar zijn we goed in?
Onze werkzaamheden 
bestaan uit het 
onderhouden en 
verkopen van 
bedrijfswagens. Onze 
klant staat centraal!

Ook hebben wij de 
enige wasstraat in het 
Gooi die groot genoeg 
is voor ieder formaat 
bedrijfswagen en/of  
camper.

TDC Bedrijfswagens
Cannenburgerweg 30a
1243 JE ‘s-Graveland
035 – 656 96 96 
info@tdcgooi.nl
www.tdcgooi.nl

Advertorial   
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Informatiebijeenkomst over angst na kanker
REGIO
Na de behandeling tegen 
kanker worstelen veel men-
sen met onzekerheid over 
de toekomst, en dat is be-
grijpelijk. Hoe ga je om met 
die spanning, en hoe voor-
kom je dat die angst je le-
ven teveel gaat bepalen?

Coen Völker werkt als 
GGZ-psycholoog bij het Helen 
Dowling Instituut (GGZ voor de 
oncologie), en hij heeft inmid-
dels twee boeken geschreven 
over angst na kanker. Op don-

derdag 24 november verzorgt 
hij bij Viore een presentatie 
over dit onderwerp. Viore is 
het centrum voor iedereen die 
leeft met kanker, gevestigd in 
Hilversum. Onderwerpen die 
aan de orde zullen komen zijn: 
het omgaan met onzekerheid, 
het verminderen van piekeren 
en het communiceren met je 
omgeving. Na afloop is er ge-
legenheid om vragen te stel-
len. De informatiebijeenkomst 
begint om 16:00 uur en is rond 
17.30 uur afgelopen. Het is ook 
mogelijk de bijeenkomst online 

te volgen. Deelname aan de 
informatiebijeenkomst is gratis. 
U kunt zich aanmelden via aan-
melden@viore.org. Bellen kan 
ook: 035 6834620; Oostereng-
weg 44; 1212 CN Hilversum

   

Hulp bij rouw en verlies
REGIO
In Memoriam Uitvaarten en 
City of Wesopa presente-
ren: ‘Hulp bij rouw en ver-
lies’, een lezing door hoog-
leraar verliesverwerking 
Manu Keirse. Op zondag 18 
december in City of Weso-
pa.

Rouw en verlies horen bij het 
leven; iedereen krijgt er mee te 

maken. Maar hoe ga je daar-
mee om? Rouwt ieder mens 
op dezelfde manier? Heelt de 
tijd alle wonden? En hoe kan 
je anderen helpen en troosten? 
Deze en vele andere vragen 
komen in de lezing van Manu 
Keirse aan bod. De emeri-
tus-hoogleraar geeft tips aan 
mensen in rouw en aan familie 
en naasten over wat wel en niet 
helpt om verlies te overleven. 

Ook gaat Keirse nader in op de 
effecten van de coronacrisis op 
het rouwproces. Er komt ook 
een mystery guest.

Toegang: gratis. City of Weso-
pa; zondag 18 december; 
15.00 uur tot 17.00 uur; Meer 
info en reserveren: wesopa.nl/
city/agenda/. Reserveer snel, 
vol = vol!

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

DE NACHT BEPAALT UW DAG

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

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

Monique Houtzager

Uitvaartzorg met liefdevolle aandacht
voor een persoonlijk afscheid,

ongeacht welke uitvaartverzekering

Uitvaartwensen én inzicht in de uitvaartkosten?
bel mij voor een afspraak. www.inmemoriamuitvaarten.nl

bij overlijden dag en nacht
T 06 233 09 339

bel mij voor een afspraak. www.inmemoriamuitvaarten.nl

FAMILIEBERICHTEN
WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of
035-6566623

Huart Makelaardij o.g.
Nu vanuit huis met
een scherp tarief!

www.huart.nl
035-6857850

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar

terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ

Weesp. Tel. 0294-418722

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk

en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of

woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende

offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Aangeboden: Huihoudelijke
Hulp. Tel: 06 302 356 49

Goede referenties

MET NAALD EN DRAAD
voor al uw gordijnen en

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

Huishoudelijke hulp
06-49150270

Tatum Thuiskapster
Knippen dames/heren/kids/

uitgroei, highlights en
lowlights. Bel of stuur 
bericht via whatsapp 

06-24 579 229

Houtman Schaatssport
Kortenhoef 06- 29479395

Kinderschaatsen
Verstelbaar met skeelers!
IJshockey, Kunst en Noren

Slijpen en reparatie
info@houtmanschaatsen.nl

Zaterdag 19 november
Garage verkoop 

Onder andere Brocante,
Paardenspullen, Boeken 

en diversen. 
Speciale aanbieding: verse 
paardenworst en rookworst

Waar: Nieuw Walden 32 NdB
Van 9.00 – 13.00 uur

A-AAD Witgoed Reparatie 
Wij repareren alle merken
* GEEN VOORRIJKOSTEN *

035-6851710 / 06-51203571
WWW.A-AAD.NL

Gevraagd een hulp 
in de huishouding voor 3 

uur in de maand om samen 
met mij schoon te maken.

Neem contact op met 
06-15466639

Nederhorst den Berg

www.woningontruiming.com
Sinds 1963 uw vertrouwen
H. v Gelderen 0651406217

De Boer dier en ruiter te
Muiderberg is op zoek naar

een enthousiaste winkel
medewerker, magazijn mede

werker en chauffeur. 16-3
2 uur per week kijk op 

www.deboerdierenruiter.nl

MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Klachten/Ontspanning óf 
geef een massage kado!

www.donnalife.nl
06-27484142

Garageverkoop Zat.19-11
Van 10.00 tot 13.00

Nieuw Walden 25 NdB
Boeken/speelgoed/babyart

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.
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✔ Ruil uw oude stoel of bank in    ✔ Gratis zitadvies    ✔ Snelle of directe levering    ✔ Maatwerk
✔ Geen aanbetaling    ✔ 5 jaar service & garantie aan huis    ✔ Altijd meer dan 450 stoelen en banken op voorraad

Showroom Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a, 1216 BX Hilversum
hilversum@easysit.nl
Openingstĳ den Hilversum
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur 06-20147467  

Uw zitadviseur: Jordy Brouwer

Bezoek onze showroom of bel:

088-6220220

Showroom Hilversum 
Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX  

Showroom Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43, 3772 MP  
barneveld@easysit.nl

EasysitPrimeur!

Bespaar t/m 9 januari veel geld: 
Easysit betaalt 

voor u de 21% BTW!*
Kom dus nu proefzitten in onze 

showroom en profi teer! Relaxstoelenshowroom en profi teer!

Comfortbanken

Bezoek de Stressless 
Comfort Studio’s 
in de showrooms 
Barneveld en 
Hilversum

Hoogste kwaliteit sta-op stoelen, relaxstoelen en comfortbanken • Enorme keus, vele types en maten aanwezig

Gratis het beste zitadvies Snelle of directe levering

Maatwerk uit eigen fabriek Geen aanbetaling nodig

Keuze uit meer dan 50 kleuren 
zowel leer als stof, of combinaties

Bezoek de Stressless Comfort Studios 
in de showrooms Barneveld en Hilversum

Kom naar één van onze showrooms of bel 088-6220220
Easysit Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43

3772 MP Barneveld

Easysit Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a

1216 BX Hilversum

De Briellaerd

easysit
DAN ZIT JE GOED!Havenkwartier

Easysit DS17

Ontdek de drie werelden van Easy Sit

Thuisdemonstratie?

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

Openingstijden Barneveld en Hilversum: Maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur, zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Easysit D112Easysit A90Easysit Napels

Comfortbanken RelaxstoelenSta-op stoelen

Kom deze dagen 
voor advies naar
de showroom!

13
december

14
december

15
december

17
december

18
december

19
december

Bel voor 
een GRATIS 

afspraak
088-6220220

een GRATIS 

088-6220220

Kom naar één van onze showrooms of bel 

per levensjaar

€ 5,-
korting!* 

Profiteer zes dagen lang van
leeftijdskorting!

Ontdek de drie werelden van Easy SitOntdek de drie werelden van Easy Sit

Comfortabel zitten begint 
bĳ  de juiste stoel. Een stoel 
op maat met de juiste balans 
tussen ergonomie, comfort 
en vormgeving. Onze ervaren 
adviseurs weten hier alles 
van en geven u graag een 
passend advies! 

Kunt u niet komen? 
Bel voor een gratis 
thuisdemonstratie

088 - 6220220
Easysit A600

Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!

op maat met de juiste balans 

en vormgeving. Onze ervaren 

Bij aankoop van iedere stoel in de actieperiode:CadeaubonHigh Tea Deluxe voor twee

● Maatwerk uit eigen fabriek

* Geldt niet voor Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties, zoals de vaste lage actieprijs. 
Wel geldig i.c.m. een thuisdemo.

GRATIS PARKEREN
voor de showroom

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland

Easysit DS703

MEGA INRUIL
Ontvang nu tot € 750,- terug voor uw 

oude stoel of bank bĳ  aankoop van een Easysit!*

Kom langs 
voor onze 
NIEUWE 

COLLECTIE!

Easysit D450

Easysit S80

Easysit D400

Vanavond al zitten? Altĳ d meer dan
450 stoelen en banken op voorraad!

Easysit D02

Easysit D81

Easysit D62

Easysit D82D82

Kom langs 
voor onze 
NIEUWE 

COLLECTIE!

Easysit D83

Easysit D450
Easysit A90Easysit A90
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Buurtkastjes in heel 
Wijdemeren
Door: Natascha Rienks

WIJDEMEREN
In steeds meer gemeentes 
zijn ze al te zien, de buurt-
kastjes. Dankzij de inzet 
van Marjolijn Bezemer en 
Anja Verbruggen komen 
ze zo snel mogelijk in heel 
Wijdemeren.

Het idee om buurtkastjes 
te plaatsen in de gemeente 
kwam doordat Marjolijn steeds 
vaker geluiden hoorde van 
mensen die in stille armoe-
de leven. Mensen die om wat 
voor een reden dan ook niet 
in aanmerking komen met, of 
niet in beeld zijn bij de Voed-
selbank. Mensen die door de 
stijgende prijzen moeite heb-
ben om rond te komen. Sa-
men met Anja is zij toen op het 
idee gekomen om te zorgen 
voor buurtkastjes in onze ge-
meente. Deze kastjes zijn niet 
alleen bedoeld voor mensen 
in financiële nood, maar ook 
voor mensen die bijvoorbeeld 
de rijst of pasta vergeten zijn. 
Zij kunnen i.p.v. nog even naar 
de supermarkt deze uit het 
buurtkastje halen, wel is het 
dan de bedoeling om het weg-
genomen product weer aan te 
vullen.

Kastjes
Via Facebook hebben zij men-
sen in Wijdemeren gevraagd 
om een kastje in hun tuin te 
plaatsen. In ruim 2 weken tijd 
hebben ze al 2 plekken in An-
keveen, 5 in Kortenhoef en 1 
in Loosdrecht toegezegd ge-
kregen van mensen die graag 
een kastje in hun tuin willen 
zetten en deze willen beheren. 
Ze willen echter graag meer 
kastjes. Vooral in Nederhorst 
den Berg, ’s- Graveland en 
Loosdrecht zijn ze nog op zoek 
naar plekken voor een kastje.

Inhoud Kastjes
Om aan producten voor de 
kastjes te komen hebben Anja 
en Marjolijn contact met meer-
dere winkels waar je houdba-
re en/of drogisterijproducten 
van een boodschappenlijstje 
kunt kopen en inleveren in een 
daarvoor bestemd mandje. 
Maar ook dierenvoeding voor 
honden, katten en knaagdie-
ren is welkom. Op dit moment 

hebben zij al een plek bij bei-
de drogisterijen in Kortenhoef 
en de supermarkten in Loos-
drecht. Mocht je producten 
kopen bij een andere winkel 
dan de bovenstaande winkels, 
dat is geen probleem. De pro-
ducten kunnen op dit moment 
al ingeleverd worden aan de 
Eslaan 9 in Kortenhoef. Van 
daaruit wordt het verdeeld on-
der alle buurtkastjes.

Aanschaf
Voor het aanschaffen van de 
kastjes hebben Marjolijn en 
Anja een budget gekregen 
van het Wijdemerenfonds. Dit 
bedrag hopen zij volgende 
week bij een Stichting onder 
te kunnen brengen, waarna 
zij de kastjes kunnen aan-
schaffen. De kastjes kunnen 
dan tussen de 5 werkdagen 
en 10 weken geplaatst wor-
den. Dit hangt af van de groot-
te van het kastje. Wanneer 
ze geplaatst zijn komt er een 
kaart op de Facebookpagina, 
https://m.facebook.com/peo-
ple/Buurtkastjes-WIJdeme-
ren/100086610846643/ om te 
laten zien waar ze staan.

Contact
Naast meer mensen die een 
kastje willen plaatsen zijn ze 
ook op zoek naar sociale initia-
tieven die met hen samen wil-
len werken aan een informa-
tiepakket voor mensen. Bent 
of kent u zo’n initiatief? Wilt u 
graag een kastje in uw tuin? 
Dan kunt u contact opnemen 
met Marjolijn Bezemer door te 
bellen met 0648545227 of te 
mailen naar buurtkastjeswijde-
meren@outlook.com.

   

Gijsbrecht van Amstelstraat 174
T: 035- 3037174

www.lafeberhorenenzien.nl

Brillen – Zonnebrillen – Contactlenzen – Hoortoestellen

Nieuwe collectie!

Bewoners van de Vaartweg versierden de straat voor Anita Hageman met 25 jaar Passiflora
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Foto van de Week

Dierenleven in de Horstermeer-
polder 
(Helga Jansen, Studio68)

   

Sint op kasteel
NEDERHORST DEN BERG
Als de Sint niet naar ons 
komt, gaan wij naar de Sint. 
Op zaterdag 19 november om 
16.30 uur op het kasteel.

Vanwege het warme weer in 
Spanje is de Sint dit jaar een 
beetje laat in Nederhorst aan-
gekomen.

Om het voor hem iets meer in 
rust te laten gebeuren hebben 
we hem aangeboden hem op 
te halen bij het kasteel. En dat 
gaan we doen. Samen met de 
burgemeester zijn we om half 
vijf bij het kasteel, ingang aan 
de zijkant via het JB- plein. 
Daar kunnen we de Sint opha-
len en vervolgens zingend en 

huppelend met z’n allen naar 
de IJstent bij de Sporthal.

In de sporthal kunnen wij de 
Sint laten zien hoe welkom hij 
is in Nederhorst. Een specia-
le oproep is er voor kinderen 
om een stukje op te voeren 
voor de Sint, liedjes, dansjes, 
kunstjes alleen of met een 

groepje.

Natuurlijk is er een verras-
sing voor alle kinderen van 
4 tot 9 jaar. Het belooft weer 
een mooi feest te worden, 
met de Sint en zijn Pieten in 
ons midden. Hierom vragen 
wij uw gulle giften in de Sin-
terpotten bij de winkeliers en 

het voldoen van toegezegde 
sponsoring en danken wij de 
gulle gevers die dit feest voor 
nu en in de toekomst mogelijk 
maken.

Stichting Recreatie Over-
meer, Sint en Piet.

   

Brief van Kortenhoefse Sint
KORTENHOEF
Op zaterdag 19 november 
kom ik gezellig naar Kor-
tenhoef. Ik hoop op mooi 
weer zodat jullie het niet te 
koud hebben.

Om 12.00 uur kom ik met de 

boot aan op de ’s-Graveland-
se Vaart. De pieten en ik wor-
den altijd zo blij als we jullie 
zien zwaaien langs de kant. 
Jullie mogen me daar natuur-
lijk alvast een handje geven 
terwijl ik naar de Smidsbrug 
loop. Om 12.15 uur stap ik bij 

de Smidsbrug op mijn schim-
mel Ozosnel en dan lopen we 
naar de Meenthof. Tussen 
12.45 uur en 13.00 uur kom ik 
aan in de Meenthof. De bur-
gemeester staat daar klaar 
om me te verwelkomen en 
Roos Goedemans is daar na-

tuurlijk ook. Leuk! Ik hoop dat 
jullie daar allemaal naar toe 
komen en lekker gaan zingen 
voor ons. Dan loop ik rustig 
door de Meenthof richting de 
schimmel bij de dierenwin-
kel en vervolgens rijd ik naar 
de Fuik. Via de Hoflaan ga 
ik linksaf naar de Dodaars-
laan, Oranjeweg, rechtsaf 
Julianaweg, tot de Fuik. In de 
sporthal gaan we er om 13.45 
uur weer een fijn Sinterklaas-
feest van maken. Je mag me 
daar weer van alles vragen, 
of van tevoren via de schoen 
een brief sturen. Roos pre-
senteert het feestje in de Fuik, 
de Pietenband speelt leuke 
sinterklaasliedjes, kortom, dat 
wordt zoals ieder jaar weer 
supergezellig! Om ongeveer 
14.15 uur vertrek ik naar de 
andere kinderen in het land 
en is het feestje afgelopen…

Heel graag wil ik alle vrijwilli-
gers en de vele ondernemers 
van alle bedrijven en winkels 

bedanken voor de geweldige 
bijdrage aan het feest. Zon-
der deze sponsors de inzet 
van de vele vrijwilligers zou 
het niet zo’n geweldige dag 
zijn. Reuze bedankt daarvoor 
en ik hoop tot zaterdag 19 no-
vember!

    Zaterdag
19 november

Bekijk het programma
www.sinterklaaskortenhoef.nl

rond 12.00 uur
Smidsbrug
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Curling competitie

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

Schoolschaatsen 
en schaatslessen

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

50+Bingo
Kinderbingo
Muziekbingo

Kinderfeestjes

IJsclub Nederhorst den Berg 
Blijklaan 1a  nederhorstonice.nl

         U kunt ons ook vinden op 

IJsclub Nederhorst den Berg 
 nederhorstonice.nl

Kunstijsbaan Nederhorst den Berg Kunstijsbaan Nederhorst den Berg Kunstijsbaan Nederhorst den Berg   seizoen 2022 - 2023

         U kunt ons ook vinden op 

Bergse Winterspelen

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

Hockey clinicHockey clinic

Elke dag vrij 
schaatsen!

Disco on ice Disco on ice 

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

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

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

Sint on Ice
Kerstman on IceKerstman on Ice

Datum   Activiteit                                    Aanvang            Datum   Activiteit                                    Aanvang            

za. 17 dec.  17 dec. Apresski Apresski 20.00-00.00 uur
zo. 18 dec. Schaatslessen 10.00-12.00 uur
zo. 18 dec. Familiedag / Kerstman on Ice 12.00 uur / 15.00 uurFamiliedag / Kerstman on Ice 12.00 uur / 15.00 uur
ma. 19 dec. Kunstschaats clinic 19.00 uur
di. 20 dec. IJshockey clinic IJsbaan 18.00 uur gesloten 19.00 uur
do. 22 dec. Curling IJsbaan 17.00 uur gesloten 19.30 uur
vr. 23 dec. 50+ Bingo  14.00 uur
vr. 23 dec. Kinderbingo 17.00 uur
vr. 23 dec. Bergse winterspelen 19.00 uur
vr. 23 dec. Klaverjas/spelletjesavond 20.00 uur
za. 24 dec.  24 dec. Koffi e-uurtje Koffi e-uurtje IJsbaan 17.00 uur gesloten 10.30 uur10.30 uur
zo. 25 dec. Schaatslessen 10.00-12.00 uur
zo. 25 dec. Familiedag IJsbaan 17.00 uur gesloten 12.00 uur
di.  27 dec. IJshockey clinic IJsbaan 18.00 uur gesloten 19.00 uur
wo. 28 dec. “Break-de-week-dance” 14.00 uur
do. 29 dec. Curling IJsbaan 17.00 uur gesloten 19.30 uur
vr. 30 dec. Bergse winterspelen 19.00 uur
vr. 30 dec. Klaverjas/spelletjesavond 20.00 uur 
za. 31 dec. Koffi e-uurtje IJsbaan 17.00 uur gesloten 10.30 uur
zo.  1 jan. Familiedag IJsbaan 17.00 uur gesloten 12.00 uur
ma.  2 jan. Kunstschaats clinic 19.00 uur
di.  3 jan. IJshockey clinic IJsbaan 18.00 uur gesloten 19.00 uur
wo.  4 jan. “Break-de-week-dance” 14.00 uur
do. 5 jan. Finale Curling IJsbaan 17.00 uur gesloten 19.30 uur
vr. 6 jan. Finale Bergse winterspelen Finale Bergse winterspelen 19.00 uur
vr. 6 jan. Klaverjas/spelletjesavond 20.00 uur
za.  7 jan. Koffi e-uurtje 10.30 uur
za. 7 jan. Disco on ice 19.00 uur
za. 7 jan. Spakenburgs visserskoor 20.00-00.00 uur
zo. 8 jan. Schaatslessen 10.00-12.00 uur
zo. 8 jan. Familiedag 12.00 uur
zo. 8 jan. Smeltfeest IJsbaan 17.00 uur gesloten 17.00 uur

vr.  25 nov.  25 nov.  25 nov. Opening Opening Opening Opening Opening verzamelen op ‘t plein 19.00 uur 19.00 uur
za.  26 nov. Koffi e-uurtje 10.30 uur
za.  26 nov. Disco on Ice Disco on Ice 19.00-23.00 uur19.00-23.00 uur
zo.  27 nov. Schaatslessen 10.00-12.00 uur
zo. 27 nov. Familiedag / Sint on Ice Familiedag / Sint on Ice 12.00/15.00 uur 12.00/15.00 uur 
ma.  28 nov. Kunstschaats clinic 19.00 uur
di.  29 nov. IJshockey clinic IJshockey clinic IJsbaan 18.00 uur gesloten 19.00 uur 19.00 uur
do.  1 dec. Curling IJsbaan 17.00 uur gesloten 19.30 uur
vr. 2 dec. Bergse winterspelen Bergse winterspelen 19.00 uur 19.00 uur 
vr. 2 dec. Klaverjas/spelletjesavond 20.00 uur
vr. 2 dec.  2 dec. 16+ IJshockey match 16+ IJshockey match 16+ IJshockey match 16+ IJshockey match 21.00 uur21.00 uur21.00 uur21.00 uur
za. 3 dec. Koffi e-uurtje 10.30 uur
za. 3 dec. Disco on Ice Disco on Ice 19.00-23.00 uur19.00-23.00 uur
za. 3 dec. Cadillac Monkeys 20.00-00.00 uur
zo.  4 dec. Schaatslessen Schaatslessen 10.00-12.00 uur10.00-12.00 uur
zo. 4 dec. Familiedag 12.00 uur 
di. 6 dec. IJshockey clinic IJshockey clinic IJsbaan 18.00 uur gesloten 19.00 uur  19.00 uur 
do.  8 dec. Curling IJsbaan 17.00 uur gesloten 19.30 uur
vr. 9 dec. Bergse winterspelen Bergse winterspelen 19.00 uur19.00 uur
vr. 9 dec. Klaverjas/spelletjesavond 20.00 uur
vr. 9 dec. 16+ IJshockey match 16+ IJshockey match 21.00 uur21.00 uur
za. 10 dec. Koffi e-uurtje 10.30 uur
za. 10 dec. Disco on Ice Disco on Ice 19.00-23.00 uur19.00-23.00 uur
za. 10 dec. Muziekbingo 20.00 uur
zo. 11 dec. Schaatslessen Schaatslessen 10.00-12.00 uur10.00-12.00 uur
zo. 11 dec. Familiedag / Shantykoor op de Ree 12.00/15.00 uur
ma. 12 dec. Kunstschaats clinic Kunstschaats clinic 19.00 uur19.00 uur
di. 13 dec. IJshockey clinic IJsbaan 18.00 uur gesloten 19.00 uur 
wo. 14 dec. Ouderendiner Ouderendiner 16.00 uur 16.00 uur 
do. 15 dec. Curling IJsbaan 17.00 uur gesloten 19.30 uur
vr. 16 dec. Bergse winterspelen Bergse winterspelen 19.00 uur19.00 uur
vr. 16 dec. Klaverjas/spelletjesavond 20.00 uur
za. 17 dec. Koffi e-uurtje 10.30 uur
za. 17 dec. Disco on Ice 19.00-23.00 uur

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

  seizoen 2022 - 2023

Kom ook naar de familiedag!

Datum   Activiteit                                    Aanvang            

vr.  25 nov. Opening  25 nov. Opening 

Klaverjas/
spelletjesavond

5, 24, 25, 26, 31 december en 1 januari zijn er aangepaste openingstijden  nederhorstonice.nl

Koffi e-uurtjeKoffi e-uurtjeKoffi e-uurtjeKoffi e-uurtjeKoffi e-uurtjeKoffi e-uurtjeKoffi e-uurtje

Curling competitie

Disco on ice 

Koffi e-uurtjeKoffi e-uurtje

Kunstijsbaan Nederhorst den Berg 

Nederhorst on Ice is een initiatief van IJsclub Nederhorst den Berg en mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren en vrijwilligers.Nederhorst on Ice is een initiatief van IJsclub Nederhorst den Berg en mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren en vrijwilligers.Nederhorst on Ice is een initiatief van IJsclub Nederhorst den Berg en mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren en vrijwilligers.Nederhorst on Ice is een initiatief van IJsclub Nederhorst den Berg en mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren en vrijwilligers.Nederhorst on Ice is een initiatief van IJsclub Nederhorst den Berg en mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren en vrijwilligers.Nederhorst on Ice is een initiatief van IJsclub Nederhorst den Berg en mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren en vrijwilligers.Nederhorst on Ice is een initiatief van IJsclub Nederhorst den Berg en mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren en vrijwilligers.Nederhorst on Ice is een initiatief van IJsclub Nederhorst den Berg en mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren en vrijwilligers.Nederhorst on Ice is een initiatief van IJsclub Nederhorst den Berg en mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren en vrijwilligers.Nederhorst on Ice is een initiatief van IJsclub Nederhorst den Berg en mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren en vrijwilligers.Nederhorst on Ice is een initiatief van IJsclub Nederhorst den Berg en mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren en vrijwilligers.Nederhorst on Ice is een initiatief van IJsclub Nederhorst den Berg en mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren en vrijwilligers.Nederhorst on Ice is een initiatief van IJsclub Nederhorst den Berg en mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren en vrijwilligers.Nederhorst on Ice is een initiatief van IJsclub Nederhorst den Berg en mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren en vrijwilligers.Nederhorst on Ice is een initiatief van IJsclub Nederhorst den Berg en mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren en vrijwilligers.Nederhorst on Ice is een initiatief van IJsclub Nederhorst den Berg en mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren en vrijwilligers.
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S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S- GRAVELAND
Met een 3-1 overwinning op 
Diemen herstelde ‘s-Grave-
land zich afgelopen zater-
dag van de twee mindere 
resultaten de afgelopen 
weken. Het speelde een ge-
degen en geconcentreerde 
wedstrijd waarin de doel-
punten werden gemaakt 
door Wilco de Birk (2x) en 
Stijn van Huisstede. Het 
uitgebreide verslag en fo-
to’s staan op www.svsgra-
veland.nl.

Het tweede nam het goede ge-
voel van vorige week mee en 
won ook nu. Wasmeer- 2 werd 
met 3-0 verslagen. Mitchel 
Breijer, Bart van Wijk en Sam 
Klap scoorden. Ook het 4e (4-
7) en het 5e (2-4) kwamen in 
hun (uit)wedstrijden tot winst. 
O23 verloor helaas wel. Olym-

pia ‘25 was met 0-8 duidelijk 
sterker.

VR1 had geen moeite met 
TOV VR1 won afgetekend met 
8-0. Mikki Sluyter was de gro-
te vrouw met vier doelpunten. 
De andere doelpuntenmaak-
sters waren Kaylee Stoops (2), 
Julia Blankenberg en Floortje 
Raven. VR3 scoorde minder 
vaak, maar won wel met 3-0 
van KDO VR1.

Het Team van de Week was 
JO14-2 en de taart na afloop 
van de wedstrijd tegen SDO 
JO14-2 smaakte extra lekker 
door de 4-1 overwinning.

Komende week zullen tien 
scheidsrechters van de vereni-
ging starten met hun opleiding 
tot KNVB- scheidsrechter. Een 
mooie ontwikkeling waar de 

wekelijkse klus om voor elke 
wedstrijd een scheidsrechter te 
vinden bij gebaat is.

Tijdens de Algemene Leden-
vergadering van afgelopen 
vrijdag heeft het bestuur ver-
antwoording afgelegd voor het 
seizoen 2021-2022. De verga-
dering heeft de jaarverslagen 
akkoord bevonden en stemde 
in met de (her)benoeming van 
Marc Degekamp als voorzitter 
en Anke Andriessen als be-
stuurslid jeugdzaken. De ove-
rige zes bestuursleden zitten 
nog in hun termijn.

Komende vrijdag kan de Beau-
jolais Primeur weer geproefd 
worden. Vanaf 20.30 uur is de 
nieuwe pluk beschikbaar. Mu-
zikale omlijsting komt van DJ 
Michel.

   

Odis Volleybal nieuws
KORTENHOEF
Heren-1 en Meisjes-A 
mochten tegelijkertijd thuis 
volleyballen. De wedstrijd 
van Dames-1 werd ver-
plaatst. Meisjes-A kreeg 
de tegenstander van vorig 
week op bezoek (de num-
mer 2, de Odismeiden staan 
1). Vorige week werd het de 
eerste vijfsetter en speelde 
MA met 5 meiden. Deze za-
terdag waren ze compleet 
incl. het nieuwste lid.

De Odismeiden speelden voor 
het eerst met systeem, waar-
door ze soms drukker waren 
met te bedenken waar ze heen 
moesten rennen dan op de bal 

te letten. Beide teams waren 
aan elkaar gewaagd en wissel-
den per set van stuivertje. De 
vijfde set werd dit keer in het 
nipte voordeel van de gasten 
beslist. Ondanks dat de Odis-
meiden 103 punten scoorden 
en de gasten 94, werd toch met 
2-3 verloren.

Heren-1 kreeg Haarlem op be-
zoek, die als laatste in de poule 
staan. In de derde set hadden 
de Odis- mannen een dipje en 
deze ging naar de tegenstan-
der. In de vierde set was het 
spannend. Deze werd met 25-
23 gewonnen. Totaal 3-1 winst. 
Beetje korte verslaglegging, 
doordat de razende reporter er 

zelf niet bij kon zijn en input van 
de Odismannen uitbleef: ze la-
gen waarschijnlijk nog in hun 
overwinningsroes. De recrean-
ten gingen met degene die in 
de gelegenheid waren in Hil-
versum uit eten en naar verluid 
was dat bijzonder geslaagd.

Komende wedstrijden: vrijdag 
18 november Recreanten-2 
thuis in sporthal De Fuik, zater-
dag 19 november Heren 1 uit, 
maandag 21 november MA 1 
uit.

Zin om te volleyballen? We trai-
nen vanaf op maandagavond 
in sporthal De Fuik. www.odis.
nl. Wees welkom!

   

Kerstprijsbiljarten en klaverjassen
ANKEVEEN
Biljartvereniging ’t Cen-
trum organiseert, in samen-
werking met ’t Wapen van 
Ankeveen en Albert Heijn 
Van Rijn, kerstprijsbiljarten 
en klaverjassen.

Op vrijdag 16 december ben 
je van harte welkom voor een 
gezellige avond met biljarten of 
klaverjassen. Zoals altijd zal de 
prijzentafel rijkelijk gevuld zijn, 
dus zorg dat je erbij bent. We 
beginnen om 20.30 uur, plaats 
van handeling uiteraard ‘t Wa-
pen van Ankeveen aan het 
Stichts End in Ankeveen. Wij 

rekenen op een geweldige op-
komst, dus kom!

Schaken, a way of life?
KORTENHOEF
Zéker voor kinderen is 
schaken heel erg goed. 
Het bevordert hun concen-
tratievermogen, stimuleert 
hen om éérst na te denken 
en dán pas te doen. Maar 
niet alleen voor kinderen; 
uit onderzoek is gebleken 
dat schaken goed is voor 
iedereen en met name 
voor oudere mensen. En 
schaken kost niks!

Dat schaken zo fijn is, weet 
de nu 76-jarige Theo Klein 
Woud uit Kortenhoef. Toen 
hij zich aanmeldde bij de ’s- 
Gravelandse schaakclub was 
het 1980. De aanleiding? Vlak 
daarvoor werd Theo aange-
reden door een auto en be-
landde, met een gebroken 
scheenbeen, in het toenmali-
ge Majellaziekenhuis in Bus-
sum. Daar lag hij op zaal met 
een mede-ziekenhuisganger 
en om de tijd te doden, speel-
den de twee, al sigaar-ro-
kend, vaak een potje schaak.

Meditatief
We zijn nu 42 jaar verder en 
nog steeds is Theo lid van 
Schaakvereniging Wijde-
meren. Al die jaren was hij 
tevens penningmeester en 
zorgde hij wekelijks voor de 

hapjes en drankjes. Door ge-
zondheidsproblemen heeft 
hij deze taken neergelegd en 
de schaakvereniging is hem 
uitermate dankbaar voor zijn 
betrokkenheid en inzet.

Met nog steeds heel veel ple-
zier fietst hij elke donderdag-
avond naar de Curtevenne-
school om daar met anderen 
te schaken. “Je komt binnen, 
en als de partijen eenmaal 
begonnen zijn, dat komt er 
een overweldigende rust en is 
iedereen in volledige concen-
tratie. Het heeft iets medita-
tiefs; áls je al met dagelijkse 
problemen de ruimte binnen-
kwam, na een paar minuten 
is er niets anders meer dan 
het schaakbord. En daarbij, 
het is ook nog eens heel erg 
gezellig!”

Ook jij!
Ook jij kan gaan schaken! Je 
bent dus van harte welkom op 
donderdagavond, 19.30 uur in 
de Curtevenneschool aan de 
Parklaan in Kortenhoef. We 
kunnen nog leden gebruiken, 
jong en oud, vrouw of man. 
Kom gerust een keer kijken, 
de koffie staat klaar. Of bel: 
0617813887 (voorzitter Peter 
Cornelissen)

Foto: Adobe Stock

Foto: Theo Klein Woud (r.) en voorzitter Peter Cornelissen
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Radeloos, redeloos en reddeloos
‘S- GRAVELAND
350 jaar geleden werd ons 
land onder de voet gelopen 
door de Fransen, de En-
gelsen en de bisdommen 
Münster en Keulen. De Re-
publiek der Verenigde Ne-
derlanden, een uiterst suc-
cesvolle handelsnatie in die 
tijd, was een gewilde prooi. 
De regering was radeloos, 
het volk redeloos en het 
land reddeloos. Op vrijdag 

25 november is hierover 
een lezing: ‘Onze dorpen in 
het rampjaar 1672’.

Over deze rampzalige periode 
in onze geschiedenis zal Daan 
Wolfert, schrijver van het boek 
‘Een ramp voor de Vechtstreek 
1672-1673’ een lezing geven. 
Een verhaal dat in eerste in-
stantie zal gaan over ons land 
van toen en de politieke con-
text waarin deze drievoudige 

invasie kon ontstaan. Na de 
schets van dit algemene beeld 
zal Daan inzoomen op de regio 
van het huidige Wijdemeren en 
de Vechtstreek. Hoe werd onze 
regio getroffen in dit rampjaar? 
De lezing valt dus in tweeën 
uiteen: vóór de pauze het bre-
de verhaal, na de pauze over 
onze regio.

Locatie: Hervormde kerk, 
Noordereinde 14 in ’s-Grave-

land; Aanvang: 20:00 uur; En-
tree: € 7,50 per persoon (incl. 
hapje/drankje); Kaarten zijn 
aan de deur te koop. Deze le-
zing wordt georganiseerd door 
de Historische Kring In de Glo-
riosa en de Daniël Stalpaert 
Stichting.

   

De toekomst van het kapitalisme
Nesciolezing en concert

KORTENHOEF
Op zondag 20 november 
organiseert de Oecumeni-
sche Streekgemeente Kor-
tenhoef i.s.m. VUvereni-
ging een Nesciolezing en 
concert in het Oude Kerkje 
te Kortenhoef. Prof. dr. Arj-
en Siegmann houdt een le-
zing over ‘De toekomst van 
het kapitalisme’.

‘Er zou geen toekomstige tijd 
zijn als er niets naar ons toe 
kwam’ aldus het woord van 
Augustinus in de beschrijving 
van het jaarthema. En er komt 
nogal veel naar ons toe anno 
2022. De ene crisis wordt af-

gewisseld door de andere. En 
het economisch denken dat 
ons welvaart heeft gebracht, 
is niet meer populair. Econo-
mie als wetenschap weet maar 
moeilijk ruimte te bieden aan 
morele overwegingen, terwijl 
die zo hard nodig zijn voor 
een leefbare toekomst voor de 
mensheid en de planeet. ‘We 
hebben dringend behoefte aan 
een humanisme dat de ver-
schillende vormen van kennis 
bij elkaar brengt, met inbegrip 
van economie, en dat in dienst 
staat van een meer integrale 
visie op de samenleving’, aldus 
paus Franciscus. In de lezing 
zal een poging worden onder-

nomen om te formuleren hoe 
dit humanisme eruit zou kun-
nen zien.

De spreker
Prof. dr. Arjen Siegmann is staf-
medewerker van het Weten-
schappelijk Instituut voor het 
CDA en bekleedt sinds begin 
dit jaar de bijzondere leerstoel 
‘Waardenvol werk en Christe-
lijk-sociaal denken’ aan de VU.

De musici
De muziek wordt verzorgd door 
het Ensemble Rossignole: Ali-
ce Gort-Switynk klassiek zang 
(sopraan) / blokfluiten en Elly 
van Munster theorbe / roman-

tisch gitaar. Ze spelen werken 
van Händel, Rossi, Vivaldi, 
Schubert, Beethoven, Spohr 
en Giuliani.

Aanvang 11.15 uur; Oude 
Kerkje, Kortenhoefsedijk 168, 
Kortenhoef;
Toegang € 10,- aan de ingang 
contant te voldoen.

   

Bourgondisch fit
LOOSDRECHT
Loosdrechtse Jorn (30) 
schrijft een boek om af 
te vallen met lekker eten: 
Bourgondisch Fit. Jorn 
is geboren en getogen in 
Loosdrecht en was gedu-
rende zijn jeugd lange tijd 

te zwaar.

Na meerdere afvalpogingen te 
hebben ondernomen, viel hij 
telkens terug in zijn slechte ge-
woontes. Daarom ontwikkelde 
hij een manier om duurzaam 
af te vallen met lekker eten: 

Bourgondisch Fit. Met zijn me-
thode bindt hij de strijd aan te-
gen deprimerende crashdiëten 
en biedt een alternatief waarbij 
gezond en lekker eten samen-
gaan. Jorn: “Mijn doel is om 
mensen te laten genieten van 
heerlijk eten én van hun lijf. 

Niet door dingen te verbieden, 
maar door alternatieven en 
kennis over de werking van het 
lichaam te bieden.”

Om dit doel te bereiken schreef 
hij een kookboek met 101 
smaakvolle recepten en helde-

re methodiek waarin hij de le-
zer voorstelt aan de levensstijl 
van wat hij bestempelt als ‘fitte 
Bourgondiërs’. Bourgondisch 
Fit – Bijbel voor een fitte Bour-
gondiër is te bestellen in zijn 
webshop via shop.bourgon-
dischfit.nl.

   

Nieuwe initiatieven bij De Dodaars
KORTENHOEF
De feestelijke opening op 5 
november jl. van De Dodaars 
waar vijf bewonersinitiatie-
ven – de Kledingbank, Ener-
giecoöperatie Wijdemeren, 
de Tasjesbibliotheek, Repair 
Café en Buurtkamer 3D – zijn 
gehuisvest, is mede mogelijk 
gemaakt dankzij giften van de 
AH, Jumbo, CW76, K’hoeffie 
en Baksels, Kruidvat, Blok-
ker, Bakker Jeroen, Oogzorg 
Briljant, Queen Shula, Ser-
vice winkel K’hoef, Michel’s 
Gooisch Gemak, Schoon-

heidssalon K’hoef, Roan Twee-
wielers, Etos, Pizzeria Mey, 
Uitgeverij de Arend, Combi 
Auto’s, Ontbijtservice.nl, Ome 
Joop, Glazenwasserij Van Die, 
Nimmerdor en andere spon-
sors zoals Den Hertog Koffie, 
Tandheelkundige praktijk Kor-
tenhoef, Bouwbedrijf Intersell, 
Arend Houtman Hoveniers, 
garagebedrijf T. van Rijn, RB 
Instrument en ZekerFinanciën. 
Wijnkoperij ‘De Meenthof’ ver-
strekte gratis glazen en drank. 
Geweldig dat de ondernemers 
zo spontaan hun medewerking 

gaven!

Broedplaats
De opening bleek een broed-
plaats voor nieuwe initiatieven 
die bewoners willen uitvoeren. 
Zo is er een plan voor Buurt-
kastjes en andere weggeef-
plekken voor onder andere 
voeding, schoonmaakmidde-
len en maandverband in de drie 
dorpen, een pop up speelgoed-
winkel met goed tweedehands 
en nieuw speelgoed waar ou-
ders met een kleine beurs voor 
Sinterklaas gratis iets kunnen 

uitzoeken voor hun kinderen 
en een haakclub voor bewo-
ners die willen leren haken of 
anderen willen leren haken op 
een middag of avond.

Verder is het Repair Café nog 
op zoek naar iemand die elke 
eerste maandagochtend van 
de maand met een naaima-
chine kleine verstelwerkzaam-
heden wil verrichten. De Kle-
dingbank is elke dinsdag tot 
en met vrijdag van 10.00-16.00 
uur open. Het Energieloket op 
maandagochtend en woens-

dagmiddag biedt bewoners 
informatie over energiebespa-
ring. De Tasjesbibliotheek is 
dinsdag van 13.00-17.00 uur 
geopend voor boekenuitleen, 
voorlezen en speel- en leerac-
tiviteiten voor kinderen. Wil je 
een kop koffie en een praatje 
maken of stoelyoga op oneven 
weken uitproberen? Dan kun je 
op donderdag van 13.00-16.00 
uur terecht bij Effe Buurten. Ie-
dereen is welkom!
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Geniale vrouwen op podium 
Jagthuis
NEDERHORST DEN BERG
De ‘zij’ van nu is zelfverze-
kerd, zit goed in haar vel en 
straalt positieve energie uit. 
Ze hoeft aan niemand iets te 
bewijzen omdat in 2022 ie-
dereen weet dat ‘zij’ het net 
zo goed kan als ‘hij’ – haar 
drive stamt uit pure passie en 
enthousiasme over haar ei-
gen ideeën en dromen. Haar 
kracht zit in haar geloof, in 
haar eigen unieke zelf – ze 
hoeft in geen mal te passen.

Klarinettiste Maria du Toit en 
pianiste Vera Kooper nemen 
deze positieve mindset en 
onverschrokken energie mee 
op het podium, waar ze wer-
ken spelen van vrouwen die 
hen hebben geïnspireerd met 
hun genialiteit, creativiteit en 
veerkracht. De componistes 
waarvan werk wordt gespeeld 
werden geboren in Letland, 
Frankrijk, Engeland, Duits-
land en Zuid-Afrika. Het duo 
heeft een mooi programma 
samengesteld van suites, so-
nates en romances uit de 19e 

en 20e eeuw. Klarinettiste Ma-
ria Du Toit werd in Zuid-Afrika 
geboren en was als solo-kla-
rinettiste verbonden aan het 
Cape Philharmonic Orches-
tra. Vera Kooper kennen we 
als Nederlandse pianiste, o.a. 
als lid van het Delta Trio.

Concert Duo Du Toit-Kooper: 
zondag 27 november 2022, 
aanvang 15.30 uur, entree 20 
euro (tot 25 jaar 10 euro).

Reserveren via de website 
www.jagthuis.nl, per email via 
stal@jagthuis.nl of telefonisch 
0294-252609. De locatie van 
het concert is Het Jagthuis, 
Middenweg 88, Nederhorst 
den Berg (Horstermeer).

   

Joyful, Joyful
KORTENHOEF
Vanwege het virus hebben 
we er twee jaar op moeten 
wachten, maar op zater-
dag 17 december verzorgt 
’t KOOR! weer een sfeer-
vol en swingend kerstcon-
cert in de H. Antonius van 
Paduakerk, Kerklaan 26 in 
Kortenhoef.

Er staat bekende en iets min-
der bekende Nederlandse en 
Engelse kerstmuziek op het 
repertoire en ook een stukje 
samenzang wordt niet verge-
ten. Dit alles onder leiding van 
onze enthousiaste en zeer 
bevlogen dirigent Vladimir 
Pairel en met onze pianiste 
Ludmila de Klerk-Tokareva op 

de toetsen.

Kaartverkoop
Het concert begint om 19.30 
uur en de kerk is vanaf 19.00 
uur open voor het publiek. 
Toegangsprijs € 6,-- voor 
volwassenen en € 3,-- voor 
kinderen t/m 12 jaar. Stuur 
voor kaarten een mail naar 
secretaris@tkoor.nl. De gere-
serveerde kaarten liggen dan 
op 17 december vanaf 19.00 
uur klaar bij de entree van de 
kerk.

Wij zorgen ervoor dat ieder-
een na afloop ‘joyful’ de feest-
dagen tegemoet gaat. Graag 
tot dan!

   

Opheffingsuitverkoop
Kleding gratis op te halen – 
Zondag 20 november a.s. 
van 11.00-15.00 uur heeft de 
Shop voor Nop opheffingsuit-
verkoop. Iedereen die kleding 
nodig heeft is welkom. Alles 
mag gratis weg!

Locatie: Naast de brandweer-
kazerne: Oud-Loosdrechtse-
dijk 2, 1231 NA Loosdrecht.

Basisscholen genieten van Peter en de Wolf
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Vrijdagmiddag genoten 
de bovenbouwleerlingen 
van de Antonius-, Curte-
venne-, Mr. Kremer- en de 
Regenboogschool van de 
wereldberoemde compo-
sitie Peter en de Wolf van 
de Russische componist 
Sergej Prokofjev. Harmo-
nie BMOL o.l.v. Arie Wil-
lem Schouten speelde het 
muzikale sprookje zoals 
bedoeld met fraaie geluid-
seffecten, terwijl vertel-
ster Wieteke Hölscher het 
avontuur beeldend over-
bracht. De kinderen kon-
den de spanningsboog 
van een half uur klassie-
ke muziek maar net over-
bruggen.

Voorafgaand was er een 
enorme geluidsgolf in de mooi 
uitgelichte sporthal De Fuik, 
met credits voor de altijd aan-
wezige Charles Jansen van 
Music Plant. Na afloop barst-
te het applaus en gejoel uit en 
tussendoor luisterden de kin-
deren over het algemeen ge-
boeid naar de muziek en het 
verhaal. Ook locoburgemees-
ter Els Kruijt was getuige van 

de uitvoering. De fluit symbo-
liseert het vogeltje en de hobo 
speelt de eend. Peter wordt 
uitgebeeld door de houten 
blazers en de wolf klinkt door 
op alle koperinstrumenten. 
De jagers maakten de mees-
te indruk door het geroffel op 
de pauken en ander slagwerk, 
dat knalde eruit.

Het verhaal
Het sprookje is het verhaal van 
de jongen Peter die zonder 
toestemming van zijn groot-
vader de tuin uit loopt. Al snel 
komt er inderdaad een wolf 
uit het bos. Iedereen vlucht, 
maar na een korte achtervol-
ging heeft de wolf de eend te 

pakken, die in één hap wordt 
opgegeten. Ontzetting in de 
zaal! Met een truc weet Peter 
de wolf te vangen, die blijft in 
leven en wordt in parade naar 
een dierentuin gebracht. Vlak 
voor het laatste slotakkoord 
vraagt Wieteke om stilte. Als 
je heel goed luistert, kun je de 
eend nog horen kwaken bin-
nenin de wolf.

Afgezien van de file voor de 
wc, durven leraren nog wel-
eens ‘nee’ te zeggen, was het 
een geslaagde voorstelling. 
Die hopelijk een vervolg krijgt, 
want muzikale opvoeding is 
een ‘must’.

   

Janneke de Bijl in Theater De Dillewijn
ANKEVEEN
Janneke de Bijl is een 
veelzijdig iemand. Regel-
matig te horen bij NPO 
Radio 1 in De Nieuws BV. 
Ze schrijft columns, maakt 
een podcast met Jasper 
Dijkema en heeft een boek 
uitgebracht: Pogingen tot 
zomer. Daarnaast staat 
ze in het theater met ‘Dit 
is het nou’. Op vrijdag 18 
november is dat in Theater 
De Dillewijn in Ankeveen.

Een voorstelling over men-
senleed, dierenleed, vergan-
kelijkheid en Linda de Mol. 
Net als iedereen heeft Janne-
ke misschien niet lang meer 
te leven. Ze wil geen kind, 
geen broodfonds en geen 
huis dat haar persoonlijk-
heid weerspiegelt (liever niet 
zelfs). Maar wat dan wel? Hoe 
stel je doelen als je een week-
endje Veluwe precies even 
leuk vindt als een maand 
Curaçao? In ‘Dit is het nou’ 

observeert Janneke er lustig 
op los. Ze hoeft maar om zich 
heen of in de spiegel te kijken, 
en de absurditeit van de wor-
stelende mens dient zich al-
weer aan. Janneke beschrijft 
wat ze ziet, legt de onlogica 
daarvan bloot en fileert wat 

gefileerd dient te worden. En 
dat allemaal in Janneke-stijl: 
grijsgallig, herkenbaar en 
doorspekt met onderkoelde 
humor.

Aanvang 20.15 uur. Tickets € 
16,50 via www.dedillewijn.nl

  

  




