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Sinterklaas intocht in
de drie dorpen
Door: Kim Tomei, Natascha
Rienks en Herman Stuijver
Foto NdB (Ton Keizer)

K’HOEF / A’VEEN / NDB
Sint had het druk op zaterdag 19 november. Na de
intocht in Loosdrecht een
week eerder, bezocht hij
afgelopen zaterdag maar
liefst drie dorpen: Kortenhoef, Ankeveen en Nederhorst den Berg. Iedereen
keek uit naar de komst van
de Goedheiligman.
Kortenhoef
Nadat Sinterklaas via de ’s
Gravelandse Vaart aankwam

met de boot bij de Smidsbrug,
ging hij vergezeld met de Pieten en een Pietenorkest, te
paard naar winkelcentrum de
Meenthof. Het verkeer stond,
het lijkt haast wel een traditie,
muurvast op de Kerklaan. De
stadsbussen liepen daardoor
een kleine vertraging op. Voor
de inzittenden was dat geen
probleem, want een vriendelijke Piet dook de bus in om iedere passagier wat lekkers te geven. Eenmaal aangekomen op
de Meenthof werd Sinterklaas
welkom geheten door burgemeester Crys Larson. Alsof het
allemaal nog niet genoeg was,
vertrok de Sint naar sporthal de

STERK!

Makelaars
Ontvang kosteloos en
vrijblijvend binnen
een minuut via email een
waarde-indicatie van jouw huis!
Ga naar:

sterkmakelaars.com

Fuik, waar hij wederom toegezongen werd. Heel Kortenhoef
mocht deze avond de schoen
zetten en dat was te merken:
de winterpenen waren overal
uitverkocht.
Ankeveen
Nadat de Sint alle kinderen in
Kortenhoef had uitgezwaaid,
stapte hij bij de plassen op de
boot richting Ankeveen. Daar
kwam hij samen met zijn Pieten aan op een klein turfbootje.
De kinderen stonden samen
met hun ouders voor de kerk
te wachten, maar toen Rosalie
van Rijn de Sint in beeld had
rende iedereen richting het

water om de Goedheiligman
welkom te heten in Ankeveen.
Lynn (5) vond het harstikke
leuk om de Sint welkom te heten, maar ook een beetje spannend. “Ik heb al slippers van
een eenhoorn en een zeepje
gehad van Sinterklaas.” In de
bomen bij de kerk hingen een
aantal zakken met streepjescodes, zakken die Sint en zijn
Pieten kwijt waren geraakt tijdens de landelijke intocht vorige week. Gelukkig waren zijn
Pieten hierop voorbereid. Zij
hadden de scanners al meegenomen om te kijken of de
zakken al op de juiste plek waren. Dit was volgens de Pieten

het geval. De cadeautjes voor
de kinderen in Ankeveen zijn
in ieder geval alweer terecht.
Na het welkom door de burgemeester, was het feest in Het
Wapen van Ankeveen.
Nederhorst den Berg
De spanning liep op in Nederhorst den Berg. Waar bleef de
Sint? Maar om stipt 16.30 uur
kwam na een kort middagdutje
op kasteel Nederhorst de hoogbejaarde St.-Nicolaas statig de
trappen af. Vergezeld van zeker 21 Pieten met roetvegen en
verschillende kapsels.
-Lees verder op pagina 4-

Vergroot je kans op succes!
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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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

1-1-2

WEE

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

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

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

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

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

Tandartsen

Apotheek

Dierenarts

A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren)
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef
Annemarie
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek

Gemeente

0294 -25 35 19
035 - 656 10 74 of 06 - 227 321 36
0294 - 25 58 38
035 - 683 03 00

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
Klusjesteam Kortenhoef/’s-Graveland

Dunnebier Uitgeverij

035 - 656 30 01
06-51697015

0294 - 25 62 00

Colofon

Aanleverspecificaties
Aanlevering teksten:
Artikelen mailen naar:
Deadline aanleveren:

redactie@dunnebier.nl
vrijdag 12 uur
(in geval van weekendactiviteiten in overleg)

Aanleverformat:

Alleen in Word, alle andere formats
worden retour gestuurd
max. 300 woorden
max. 200 woorden, alleen met
naamsvermelding volgt plaatsing

Aantal woorden:
Ingezonden brieven:

Eventuele foto(‘s) als bijlage aanleveren, dus niet ín het Word-bestand

Foto’s:

!

NIEUWS VOOR AN

RK WIJDEMEREN
H. Antonius

Za. 26 november: 19.00 uur:
W. Balk
OLV Hemelvaart
Zo. 27 november: 9.30 uur:
W. Balk

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk

Zo. 27 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. 27 november: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren
www.hervormdegemeente
sgraveland.nl
Hervormde gemeente
Kortenhoef
Zo. 27 november: 9.30 uur:
Ds. W.H.B. ten Voorde
Oec. Streekgemeente
Kortenhoef
Zo. 27 november: 10.00 uur:
Dienst met
Susanne van der Sluijs
Graankorrel ‘s-Graveland
Zo. 27 november: 10.00 uur:
Ds. M. van der Sijs

“Lichtjesavond”
Graag nodigen wij u uit op donderdag
1 december voor de “Lichtjesavond”
op begraafplaats Carspelhof.
18.30 uur ontvangst en
uitreiking herinneringskaarsjes
19.00 uur “Lichtjesceremonie”
Uitvaartcentrum Myosotis
is gevestigd aan de
Utrechtseweg 110-B te Weesp
(Kom als het lukt lopend of met de fiets)

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar.

bij overlijden dag en nacht

T 06 233 09 339

Uitvaartzorg met liefdevolle aandacht
voor een persoonlijk afscheid,
ongeacht welke uitvaartverzekering

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

Markt in Ankeveen
van 8.00-12.30 uur met:
Brood, groenten, kaas, noten,
siroop, olijven, bloemen en
onze koffie to go

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.

Aanlevering advertenties:
Advertenties mailen naar:
advertentie@dunnebier.nl
Deadline aanleveren:
vrijdag 12 uur
Aanleverformat:
Hoge resolutie PDF zonder
snijtekens
Hoofdredacteur:
Vormgeving:
UitAgenda:
Bezorgklachten:

Gert Hagen
John Voogd &
Mariël Dunnebier
uitagenda@dunnebier.nl
bezorging@dunnebier.nl

www.weekbladwijdemeren.nl / www.denieuwsster.nl

Bel Peter van Bokhorst

06 57 02 01 01 (24/7)
afscheidscompagnie.nl

Meld je evenement aan op

loosdrechtsplassengebied.nl

NIEUWSSTER
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Raad stemt unaniem vóór drie bouwprojecten
WEEKBLADWIJDEMEREN
Oppositie
keurt optreden wethouder Zandbergen af
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De spanning was eraf.
Waar een week ervoor
alom verbijstering heerste
over de weigering van wethouder Alette Zandbergen
om drie woningbouwprojecten goed te keuren, nam
nu de totale raad het heft
in handen. En stemde vóór
40 nieuwe woningen in Ankeveen en Loosdrecht.
Tijdens de commissie Ruimte
en Economie op 15 november hadden alle partijen met
ongeloof en ontzetting geluisterd naar de betogen van wethouder Alette Zandbergen. Ze
bleef krampachtig bij de weigering om bij drie bouwplannen een verklaring van ‘geen
bedenkingen’ af te geven.
Haar argumenten waren zwak
en ze kon niet goed uitleggen
waarom ze hardnekkig tegen
bleef. Het zou gaan om een
tekort aan parkeerplaatsen
en om onvoldoende juridische
dekking van de plannen.
Andere wind
Een week later waaide er een
andere wind in de raadzaal.

De zeven politieke partijen
kwamen gezamenlijk met drie
amendementen waarin haarzuiver werd vastgelegd dat er
wel gebouwd mag worden. Op
de Oud-Loosdrechtsedijk 63
mag een hooiberg worden omgezet in een woning en aan de
Nieuw- Loosdrechtsedijk komen er zeven woningen, waar
een oude bedrijfswoning wordt
gesloopt. Het grootste plan
betreft het Cannenburgerpark
bij de Klapbrug in Ankeveen
waar 32 woningen vanaf 55
m2 (waarvan 14 sociale koop)
op het bedrijventerrein van
vanouds Garage Neef worden gerealiseerd door JeeGee
Vastgoed. Aan de inhoud van
de zeer gewenste woningen
werden weinig woorden vuil
gemaakt, die noodzaak is onomstotelijk. Wel gingen diverse woordvoerders in op het
proces van besluitvorming.
Rosalie van Rijn (CDA) sprak
van ‘een hoop gedoe om niks’.
Zij vond het onjuist dat raadsleden lang waren bezig geweest
om een wijziging op te stellen,
wat de taak van het gemeentebestuur is. Ook wees ze op
een ‘ellendige discussie’ waarbij de gemeente bij het Cannenburgerpark geheel volgens

de regels kon afwijken van de
parkeernorm van 2,3.
Motie van afkeuring
Om hun ongenoegen over
de werkwijze van wethouder
Zandbergen uit te drukken,
kwamen
oppositiepartijen
CDA, Dorpsbelangen, ChristenUnie en D66 met een motie van afkeuring. Vanwege
de onvolledige antwoorden,
de slechte verdediging en te
weinig grip op de materie. Namens Dorpsbelangen zei Patricia IJsbrandy dat ze ‘moeite
had met indienen’, maar dat ze
hoopte op verbetering. De oppositie sprak van een signaal,
een gele kaart om de wethouder te motiveren voortaan beter voor de dag te komen. Coalitiepartijen De Lokale Partij,
VVD en PvdA/GroenLinks waren ook ontevreden geweest
over Zandbergens optreden,
maar vonden de motie te ver
gaan. DLP- fractievoorzitter
Margriet Rademaker had met
name moeite met opmerkingen over ‘betrouwbaar bestuur’. Dat betwistte zij fel. Wilna Wind (PvdA/GrL.) noemde
het ‘een bedrijfsongeval’ en
VVD ‘er Bo de Kruijff was blij
met de zelfreflectie van Alette

Zandbergen. Met 11 stemmen
tegen en 7 voor werd de afkeuring verworpen

Foto: Hier komt het Cannenburgerpark

‘Ik trek het me zeker aan’
Al bij het eerste bouwplan trok
wethouder Zandbergen het
boetekleed aan. Ze erkende
dat ze niet overtuigend was
geweest in de commissie en
dat ze er niet in geslaagd was
om haar bezwaren goed toe
te lichten. “Ik kon wel door de
grond zakken. Ik trek me dit
zeker aan.”, zei ze deemoedig.

Foto: Alette Zandbergen
(foto: Douwe van Essen)

Gemeente ontmoet lokale ondernemers
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN
Voordat de plaatselijke
ondernemers en bestuurders aan de noeste arbeid
begonnen, kwamen ze vrijdagochtend jl. in de vroege
uren bijeen op de Dag van
de Ondernemer. Terwijl een
twintigtal aanwezigen zich
te goed deed aan croissantjes, belegde broodjes,
koffie en verse jus d’orange werden de contacten
tussen bedrijven en lokale
overheid besproken met
een panel.
Maar eerst had ondernemersmanager Natasja Zak
een Quiz in elkaar gezet. Die
ging over de nieuwe Omgevingswet waar ondernemers
bij bouw- of verbouwplannen
in de toekomst regelmatig
mee te maken zullen krijgen.

Ex- wethouder Jan Klink had
de hoogste score, met als logische derde zijn opvolger Els
Kruijt, de huidige wethouder
Economische Zaken, terwijl
Simone van Laar van de Kon.
Horeca Nederland de zilveren
medaille veroverde.
Gesprek met panel
Onder leiding van Ondernemend Wijdemeren- woordvoerder Maarten Steinkamp
kwamen diverse thema’s aan
de orde die de kloof tussen
politiek en ondernemers kunnen verkleinen. Want die is er
wel degelijk, zei OW-voorzitter
Dik van Enk: “Ik wil niet muiten, maar er gebeurt zo weinig
concreets. Onderzoekbureaus
komen met rapporten, er zijn
veel goede gesprekken, maar
er is geen vervolg. Ambtenaren vertrekken en rapporten
verdwijnen in lades.” Dat trok
de nieuwe gemeentesecreta-

ris Yvonne Halman zich aan,
ze zou zo snel mogelijk op
zoek gaan naar verloren gegane documenten e.d. Hoewel
ze de kanttekening maakte
dat ze altijd afwegingen moet
maken tussen het algemeen
belang en wat een individu of
bedrijf wil. Met 30 vacatures
op 180 banen op het gemeentehuis is het een kwestie van
keuzes maken. Ook wethouder Els Kruijt is van de actie,
gezien haar ervaringen bij de
gemeente Hilversum voorheen. Ze wees op bundeling
van krachten en ze zou veel
gaan lobbyen in Haarlem bij
de provincie, om duidelijk te
maken wat nog wel kan bij
bouwaanvragen.
7e bedrijventerrein
Bij de planvorming over de toekomst van de zes bedrijventerreinen – de Rading, de Zodde, de Slenk, de Boomgaard,

Nieuw Walden en de Reeweglijkt de vaart eruit. Len Veerman zag bij wijze van spreken
de kenmerkende lintbebouwing langs de doorgaande wegen als een soort 7e bedrijventerrein, dat aandacht verdient.
Hij vindt het zonde als steeds
meer bedrijven worden omgezet in woningen. Zeker aan de
plassen waardoor de recreatie
met het open karakter in het
gedrang kan komen. ChristenUnie- raadslid Esther Kaper
vreesde dat goede bedrijven
wegtrekken. Maar ze vroeg
ondernemers nadrukkelijk om
hun problemen te melden,
zodat de gemeenteraad er
aandacht aan kan besteden.
Nu hij VVD- Kamerlid is, bekijkt Jan Klink de plaatselijke
ondernemerskwesties vanuit
een ander perspectief. “Wijdemeren is geen hel op aarde”,
zei hij relativerend met een
verwijzing naar een artikel in

Elseviers Weekblad waarin de
zes dorpen op een 9e plaats
staan qua leefbaarheid.
Slotconclusie
Na veel details en handreikingen was de slotconclusie dat
er intensiever moet worden
samengewerkt.
Realistisch,
maar met de grondgedachte
‘Ja, mits’ en met een eerlijk
antwoord als iets niet kan. Binnenkort presenteert Dik van
Enk een convenant, samen
met de gemeente, hoopt hij.
Met als inhoud een afspraak
dat lokaal aanbesteden op
de eerste plaats moet komen.
Na anderhalf uur ging het gezelschap uiteen, op weg naar
de winkel, bedrijfshal, kantoor,
jachthaven of achter de computer.
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De kasteeltuin stond stampvol met honderden kinderen,
vaders, moeders en grootouders. De Goedheiligman
werd welkom geheten door
een vervaarlijke vuurspuwer.

Een prachtig schouwspel! Ook
burgemeester Larson was
weer van de partij, met haar
kleinkinderen. Op de vraag
van de Sint of de Bergse kinderen hem gemist hadden,
schreeuwden alle kinderen
‘Ja’. De pieten hadden deze

keer de pepernoten eerlijk verdeeld in plastic zakjes. Daarna vertrok de stoet naar het
IJspaleis van Nederhorst On
Ice. Waar het nog lang gezelVOOR AN
lig druk was, met een NIEUWS
Pietendansje en een Sint- kwis.

WEE

Een Sint voor ieder kind
KORTENHOEF
Ook kinderen uit gezinnen
die momenteel kampen
met een krappe beurs willen door de Sint worden
verwend. Daarom een oproep aan alle (groot)ouders om te inventariseren
welk speelgoed niet meer
gebruikt wordt. Hier kunnen andere kinderen dan
blij mee worden gemaakt.
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

Samen komen we er wel

Lesley Elskamp | 06 820 409 92 | lelskamp@versawelzijn.nl

Administratie
elkaar: iedere
vrijdagochtend
op is
afspraak
ANWB voor
AutoMaatje:
voor wie
minder mobiel
voor alle
vragen opkomen
het gebiedwe
van financien,
Samen
er wel
toeslagen
envoor
voorzieningen.
ANWB
AutoMaatje:
wie minder mobiel is
Selina Duikersloot | 06 506 846 72| sduikersloot@versawelzijn.nl
Meer informatie of meedoen?
Meer informatie of meedoen?

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
www.versawelzijn.nl

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

Het speelgoed moet wel in
goede staat zijn en schoon
zijn. Er is geen tijd om nog
speelgoed te reinigen of te repareren. Bewoners die graag
nieuw speelgoed willen done-

WIJDEMEREN
Krijg jij ook in november
en december 190 euro
energiecompensatie via je
energieleverancier? Heb
je die compensatie écht
nodig? Nee? Geef het dan
aan dorpsgenoten in onze
gemeente die het financieel moeilijk hebben en
elke steun kunnen gebruiken. Laat hen niet in de

ĞŶŐƌĞĞƉƵŝƚŽŶǌĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ͗
• <ŶŝŬĂƌŵƐĐŚĞƌŵ͕ƵŝƚǀĂůƐĐŚĞƌŵĞŶ͕ƐĐƌĞĞŶƐ͕ƌŽůůƵŝŬĞŶ͕ŵĂƌŬŝĞǌĞŶ
• Bel
ZŽůŐŽƌĚŝũŶĞŶ͕;ŚŽƵƚĞŶͿũĂůŽĞǌŝĞģŶ͕ĚƵĞƚƚĞƐ͕WůŝƐƐĞŐŽƌĚŝũŶĞŶ
Meer informatie?
035 623 11 00
• /ŶǌĞƚŚŽƌĞŶ͕ŽƉǌĞƚŚŽƌĞŶ͕ƉůŝƐƐĞŚŽƌĚĞƵƌĞŶ
mail info@versawelzijn.nl
of kijk op versawelzijn.nl

,ĞƌĨƐƚĂĐƚŝĞ͗
,ĞƌĨƐƚĂĐƚŝĞ͗
ϯϬйŬŽƌƚŝŶŐŽƉĂůŽŶǌĞ
ϯϬйŬŽƌƚŝŶŐŽƉĂůŽŶǌĞ
ƌĂĂŵďĞŬůĞĚŝŶŐ
ƌĂĂŵďĞŬůĞĚŝŶŐ

'ƌĂĂŐŬŽŵĞŶďŝũƵůĂŶŐƐŽŵĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶĞŶǁĞŶƐĞŶƚĞďĞƐƉƌĞŬĞŶ͊
ĞǌĞĂĐƚŝĞ ĚƵƵƌƚƚŽƚϭϱĚĞĐĞŵďĞƌ

ŽĨƐƚƵƵƌĞĞŶ
atie? Bel 035ĞůǀŽŽƌĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬŵĞƚDŝĐŚĞůůĞ<ůĞƚŽŶϬϲϭϰϳϰϯϮϳϳ
623 11 00
ĞǌĞĂĐƚŝĞ ĚƵƵƌƚƚŽƚϭϱĚĞĐĞŵďĞƌ
ĞůǀŽŽƌĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬŵĞƚDŝĐŚĞůůĞ<ůĞƚŽŶϬϲϭϰϳϰϯϮϳϳ
ĞŵĂŝůŝŶĨŽΛŶŽǀŝͲŽŵŶĞƐ͘Ŷů͘ŽĨƐƚƵƵƌĞĞŶ
rsawelzijn.nl
of kijk op versawelzijn.nl
ĞŵĂŝůŝŶĨŽΛŶŽǀŝͲŽŵŶĞƐ͘Ŷů͘

DŝĚĚĞŶǁĞŐϲϬ
DŝĚĚĞŶǁĞŐϲϬ
EĞĚĞƌŚŽƌƐƚĚĞŶĞƌŐ
EĞĚĞƌŚŽƌƐƚĚĞŶĞƌŐ
'ĞĞŶƐŚŽǁƌŽŽŵ
'ĞĞŶƐŚŽǁƌŽŽŵ

De Sinterklaas speelgoedactie
is een bewonersinitiatief dat
mede mogelijk is gemaakt met
hulp van Buurtkamer 3D, Repair Café en de gemeente. In
de Sinterklaas-voor-nop-shop
aan Kerklaan 8A (voormalige
locatie voor kinderopvang) is
van maandag 21 november tot

en met zaterdag 3 december
gelegenheid om speelgoed te
brengen en uit te kiezen (ma
20-di 21 november 13.0016.00 uur; wo 23 november
10.00-12.00 uur; do 24/vr
25/za 26/ma 28 november
13.00-16.00 uur; di 29 november 11.00-13.30 uur; wo
30 november/do 1 december
13.00-16.00 uur; vr 2 december 10.00-12.00 uur; zaterdag
3 december 13.00-16.00 uur).
Vrijwilligers staan klaar om
speelgoed in te nemen, te ordenen en kunnen ook helpen
met cadeaus uitzoeken en inpakken.

Warmte voor Wijdemeren

ĞŶŐƌĞĞƉƵŝƚŽŶǌĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ͗
• <ŶŝŬĂƌŵƐĐŚĞƌŵ͕ƵŝƚǀĂůƐĐŚĞƌŵĞŶ͕ƐĐƌĞĞŶƐ͕ƌŽůůƵŝŬĞŶ͕ŵĂƌŬŝĞǌĞŶ
• ZŽůŐŽƌĚŝũŶĞŶ͕;ŚŽƵƚĞŶͿũĂůŽĞǌŝĞģŶ͕ĚƵĞƚƚĞƐ͕WůŝƐƐĞŐŽƌĚŝũŶĞŶ
• /ŶǌĞƚŚŽƌĞŶ͕ŽƉǌĞƚŚŽƌĞŶ͕ƉůŝƐƐĞŚŽƌĚĞƵƌĞŶ

'ƌĂĂŐŬŽŵĞŶďŝũƵůĂŶŐƐŽŵĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶĞŶǁĞŶƐĞŶƚĞďĞƐƉƌĞŬĞŶ͊

ren: dat kan ook. Het is kort
dag, maar hopelijk gaat het
lukken om voldoende speelgoed te verzamelen voor de
toch al dure decembermaand.
Laten we gezamenlijk proberen om zoveel mogelijk kinderen blij te maken met een
cadeau van de Sint!

kou staan. Geef warmte!
Doneer op www.gofundme.com/doneer-warmte-voor-wijdemeren.
Elk bedrag is welkom. Warmte
voor Wijdemeren is een Wijdemeers burgerinitiatief. Samen
met de Voedselbank en de
Energie Coöperatie Wijdemeren (ECW) zorgen we ervoor
dat jouw geld goed terecht

komt. Warmte voor Wijdemeren is geen stichting of vereniging, wij hebben geen financieel belang, alle betrokkenen
werken op vrijwillige basis.
Alle opbrengsten gaan naar
het goede doel.
Marieke Vollers, Tim Postel,
Marjolein van Noppen, Trienke
Stellema

NIEUWSSTER
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700e lid Energiecoöperatie 			
WEEKBLADWIJDEMEREN
Wijdemeren
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Door: Saskia Luijer

ANKEVEEN
Donderdag 17 november
verwelkomde
wethouder
Maarten Hoelscher in De
Dillewijn Livaki Legorburu
als 700e lid van Energiecoöperatie (EC) Wijdemeren.
Een mooi moment tijdens
het eerste lustrumfeest van
de coöperatie.
Livaki Legorburu werd lid omdat hij onder de indruk is van
de werkzaamheden van EC
Wijdemeren. Een mening waar
de nieuwe wethouder duurzaamheid zich helemaal in kan
vinden. Volgens Maarten Hoelscher steekt deze energiecoöperatie met kop en schouders
uit boven de rest van de regio.
Hij meldt dat de inwoners uit
Wijdemeren hier enorm trots
op mogen zijn. Want de energietransitie begint klein, in de
straten, wijken, dorpen en gemeenten.
Actieve vrijwilligers
Met een mooie fotocollage
neemt bestuurslid Ulrike de
Jong ons mee in vijf coöperatiejaren. Dit startte officieel in
maart 2018, op initiatief van
Annemarie Poorthuis. Na een
oproep in de krant meldden
zich direct 15 vrijwilligers. Intussen zijn ruim 40 vrijwilligers

bij de coöperatie betrokken,
waarvan 25 als energiecoach.
Zij gaan met inwoners in gesprek over allerlei energievraagstukken. In de afgelopen
jaren hebben zij zeker 1500
wooneigenaren bereikt. Thuis,
tijdens inloopspreekuren, maar
ook op markten en bij straatgesprekken. In de afgelopen vijf
jaar zijn er tientallen straatgesprekken georganiseerd, om
samen te kijken hoe men verder kan verduurzamen.
Blik op de toekomst
In samenwerking met de gemeente en woningcoöperaties
is contact gelegd met 2000
huurders. Met praktische tips
en kleine maatregelen konden ook zij met duurzaamheid
aan de slag. Om de jeugd te
bereiken hebben de energiecoaches lesgegeven aan 500
kinderen op de basisscholen in
Wijdemeren. Bij de jeugd begint immers de toekomst. Daar
speelt EC Wijdemeren actief
op in met lange termijnprojecten. Zoals de vraag: hoe kunnen we in de buurt van het gas
af? In vier verkenningsbuurten
wordt samen met de gemeente
naar duurzame alternatieven
gezocht. Daarbij worden de
mogelijkheden van aquathermie verkend. Misschien kan
in Wijdemeren het oppervlakte- en afvalwater straks als col-

lectieve warmtebron worden
gebruikt!

Sint en pieten
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Eindelijk is de
t land, zet uw
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e glim
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en
et
pi
jn
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met
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de
de
lachend voor
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Wees niet bang
aag bij uw aan.
pieten komen gr

Voor en door bewoners
Annemarie Poorthuis, initiatiefnemer en voorzitter van het bestuur, vertelt enthousiast over
Mailen naar:
orst@gmail.com
de goede samenwerking met
SintenPietne derh
bedrijven, gemeente en woningcorporaties. “Samenwerking is enorm belangrijk. Maar,”
benadrukt zij vervolgens “we
zijn een bewonersorganisatie.
We werken voor en door bewoners en leggen het liefst een
relatie met zoveel mogelijk inwoners.” EC Wijdemeren doet
alles met lokale deskundigen.
Het merendeel (90-95 %) op
vrijwillige basis, een enkeling
betaald. Omdat er veel• werk
• Airconditioning
Warmtepompen
Nederhorst den Berg
Nederhorst
te doen is, heeft de coöpera• Warmtepompen
• Airconditioning
0294
254 334 den Berg
• Warm (tap) water installaties 0294 254 334
tie veel vacatures. Zowel
voor
• Warm(tap)water installaties
info@thermgroep.nl
• CV/klimaattechniek
info@thermgroep.nl
vrijwillige als betaalde krach• Duurzame
installaties
www.thermgroep.nl
• Service en onderhoud
www.thermgroep.nl
ten. Meer weten? Kijk op www.
ecwijdemeren.nl. Gewoon lid
worden kan natuurlijk ook, voor
het bijna symbolische bedrag
van slechts 1 euro per maand.
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De smaak van Sinterklaas Feestmaand-markt Willie Das-plein

Speculaascake
€ 6,25

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Alfa Romeo specialist
Ervaring sinds 1976, verkoop en
onderhoud/reparatie van oldtimers tot
en met bijna nieuwe Alfa Romeo’s.
Import van oldtimers en bijna nieuwe auto’s.
Tel: 0294 269 391 E-mail: info@arcaautomotive.nl
Of kijk op onze website: www.arcaautomotive.nl
Machineweg 46a, 1394 AW Nederhorst Den Berg

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

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

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

WEE

NEDERHORST DEN BERG
Zaterdag 26 november
kunnen er cadeautjes voor
de feestmaand worden ingeslagen op de ‘Samensta-je-sterk’ markt op het
Willie Das-plein in Nederhorst den Berg. Van 11.00
tot 16.00 uur presenteren
ruim 30 creatievelingen,
ondernemers, sportclubs
en andere deelnemers zich
om u kennis te laten maken met hun producten.
De eerste markt was bijzonder
geslaagd, waarna door velen
werd geopperd om dit nog
eens te herhalen. Met behulp
van de gemeente is daardoor
deze ‘feestmaand-markt’ mogelijk gemaakt, in de aanloop
naar de gezellige decembermaand. Omdat bij gezelligheid
muziek hoort, hebben we Cas
Duikersloot bereid gevonden
de muzikale omlijsting te verzorgen. Daarnaast treedt in
de middag shantykoor ‘Op de
Ree’ van jachthaven De Spiegel tweemaal op.
Gevarieerde kramen
Onderstaande deelnemers laten u graag kennis maken met
hun diensten en producten. Er
zijn diverse categorieën, die
verspreid over het Willie Dasplein staan:
Eten & drinken: Heavenly Chocolate chocolade & patisserie
– Molenaars wijn – Slagerij
Janmaat worst – Boerderij
Runderlust promotie & pakketten – vaste standhouders Van
Wijk vis en Van der Burg kaas

NIEUWS VOOR AN

Kunst, cultuur & crea: Gerda
Vos pentekeningen – Berthie van der Vlugt haakwerk
– Anouk, Meike & Tessa zelfgemaakte sieraden & poppetjes – Corrie Plug creatieve
workshops – Mariëtte & Rob
woonfrutsels & schilderijen –
Hennie Jansen houten uilen,
vlinders, kaarsen – Yvonne
Sibbing schilderijen – Britt &
Eefje zelfgemaakte sieraden
– Atelier Achterom keramiek –
Crea Club de Spot
(Aan)kleding voor jezelf en
huis, geschenken: Krijg de
kleertjes kledingruil & Puur gekroond kerstdecoratie – Helma Portengen hebbedingetjes
– Lianne & Suzanne baby/
kinderkleertjes – Lodex kristal
& hengelsportartikelen – Liefs

Vera sieraden
Body & beauty: Beauty Inspirations schoonheidsproducten
– Puur Caroline schoonheidsspecialiste -Fatima Body &
Beauty ’t Gooi beautybehandelingen – Sportlokaal Zumba,
pilates e.a.
Groen: zorgkwekerij Kostelijk
violen
Diversen: Kleedster Jacoba kostuumverhuur – autorijschool Raymond Brandt
– Fendi ten Hoeve crowdfunding Borneo – Energiecoöperatie Wijdemeren – Fun2Give
duurzaam
kinderspeelgoed
– brandweer, veiligheid & preventie – Historische Kring

Willem van Diermen deelt worst uit
NEDERHORST DEN BERG
Waar de Willem van Diermen Stichting vorig jaar
iedereen ouder dan 75 jaar
de gelegenheid gaf om
kennis te maken met het
heerlijke ijs van de 7 Heerlijkheden, gaat zij dit jaar
op de vleestoer.
Iedereen kent ondertussen
onze nieuwe dorpsslager Jochem Diekerhof, of misschien
toch niet ? In het laatste geval een mooie kans om kennis te maken met zijn mooie
produkten, en als je al eerder
bij Jochem bent geweest de

mogelijkheid om die kennis te
verdiepen

ven. U ontvangt dan het heerlijks in de bus.

De Willem van Diermen Stichting biedt elke inwoner van Nederhorst den Berg deze winter
een heerlijk worstje en wat
kaantjes aan. U moet echter
wel 75 jaar of ouder zijn en u
moet zich van tevoren opge-

Graag aanmelden voor 29
november bij Henny Pos, telefoon 254515 of per e-mail hennypos@xs4all.nl. Een briefje
door de bus op Voorstraat 25
mag uiteraard ook.
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WEEKBLADWIJDEMEREN
UITVAARTVERZORGING

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

Persoonlijke &
eigentijdse benadering
Lindelaan 8 te Loosdrecht
ariedekloetuitvaartverzorging.nl

06 1035 8100

24 uur per dag bereikbaar

BETAALBAAR WITGOED

Whirlpool Wasmachine
1600 T - 8 Kg

€ 429,-

Kerstmenu

Wij zoeken een

Implementatie
consultant
Scotty AI
Bij Scotty Technologies AI geloven we dat werk leuker kan en weten
we hoe dat moet! Wij doen dat door het automatiseren van minder
uitdagende, repetitieve werkzaamheden en geven hiermee de
medewerkers tijd om waardevollere en meer interessante
werkzaamheden op te kunnen pakken.

Amuse

mini brioche met tonijn, bleekselderij
in vadouvan met Hollandse garnalen,
cherrytomaat met Parmezaanschuim

Langoustine

paling, groene appel,
kardemon vinaigrette, salty fingers

Gyoza van shortrib
zwarte bonensaus

Coquilles

crème van eidooier, truffel, aardappel schuim

Als implementatie consultant maak je deel uit van een ambitieus team
en coördineer je bij verschillende klanten de opstart, inrichting en
implementatie van Scotty AI. Je brengt de wensen van de klant in kaart
en ontwerpt aan de hand daarvan een oplossing. De gesprekken die jij
ontwerpt creëer je in samenwerking met onze developers en de rest van
het tech team. Vervolgens worden jouw oplossingen voor customer
contact uitdagingen elke dag door duizenden klanten gebruikt!

Buikspek
Eend

mille-feuille van biet, crème van ui, jus van eend

Sabayon van mandarijn

gepocheerde peer, crumble

Gemberijs met citrus

sesam kletskop, zwarte sesam
sponge cake, panna cotta
van sinaasappel

Keuze uit:
5-gangen + amuse € 60,6-gangen + amuse € 70,7-gangen + amuse € 80,Wijnarrangement:
5 wijnen € 30,6 wijnen € 35,7 wijnen € 40,-

Incl. tafelwater en koffie/thee
Ankeveen • 035 53 39 155
restaurant1244.nl

Voor deze uitdagende functie zoeken we iemand die al een aantal jaren
ervaring heeft in de rol van consultant, met als voorkeur in de HR en
recruitment branche. Daarnaast is een aantoonbare affiniteit met
conversational AI gewenst. Goede beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal in woord en geschrift is nodig om de functie goed te
kunnen uitoefenen. Ons kantoor zit in Utrecht, maar we vragen een
reisbereidheid aangezien onze klanten in het hele land zitten.

Heb jij zin om in de dynamische tech-wereld te stappen en wil je
meewerken aan de toekomst van nu?
Neem dan contact met ons op!
Heb je vragen over de inhoud van de functie of
wil je gelijk solliciteren? Bel Eva den Uijl op
06-58922919, ze kijkt er naar uit van je te horen!

Bekijk al onze
vacatures

knol van de BBQ, schuim van spek
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FAMILIEBERICHTEN

WEE

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
NIEUWS VOOR AN
''Het is goed zo,
heb een mooi leven gehad.''
Verdrietig, maar vervuld van mooie herinneringen, hebben wij
afscheid genomen van onze lieve vader,
ader, opa en
ader
overgrootvader

Toch nog onverwacht hebben wij in liefde afscheid
genomen van mijn vader, schoonvader, onze opa en
mijn oer-opa

Gerrit Visser

Evert van den Hoek

weduwnaar van Cornelia Visser - de Vries
5 Opmeer
Opmeer,, 30 december 1927
c Nederhorst den Berg,, 16 november
no
2022
Martin

~ Eep ~
’s Graveland,
29 april 1922

Loosdrecht,
10 november 2022

Peter

Rob en Marja

Nellek en Martien
Nelleke
Bas en Neomie, Rody,
Rody
ody, Aynil
Sandra, Faylin
Sandr
Roy en Daniëlle
Erik en Lida
Tine en Andres
Andr
Leonie
Bram
Br
Correspondentieadres:
J.J. van Goyenstraat 11, 1394 EN Nederhor
Nederhorst den Berg
De afscheidsbijeenkomst vindt plaats op donderdag
24 november om 15.00 uur in de aula van crematorium
Den en Rust, Frans Halslaan 27 in Bilthoven.
U wordt ontvangen in foyer Ridderoord.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de foyer van het
crematorium.

Na een moeilijke periode, waarin hij altijd positief is gebleven,
is toch nog onverwacht overleden mijn geweldige man,
onze lieve vader en schoonvader

Jochem Lodewijk
Jos
* Amsterdam, 12 juli 1947

† Hilversum, 17 november 2022
Paula

Ilse en Paul
Vincent

Stephan en Ilse
Jayden
Daphne en Gerrit
De begrafenis heeft op 16 november jl. in
besloten kring plaatsgevonden op
begraafplaats Berestein te ’s Graveland.

“Mijn werk was mijn hobby,
dus ik heb eigenlijk nooit gewerkt.”
Je hoeft niet sterk te zijn om vast te houden,
de kunst is kracht te hebben om los te laten.
Thuis is rustig overleden

Jozef van Emden
Joop

Vijfhuizen,
15 april 1947

Nederhorst den Berg,
17 november 2022
Tjitske
Jelle en Tessa
Shen, Yin

Joop is thuis. Daar is gelegenheid tot afscheid
nemen op woensdag 23 november
tussen 16.00 en 19.00 uur.
De uitvaart vindt plaats in besloten kring.

Jos is overgebracht naar Uitvaartcentrum Myosotis,
Utrechtseweg 110-B te Weesp, alwaar geen bezoek.

Uiterdijksehof 64
1394 JN Nederhorst den Berg

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Jos op
vrijdag 25 november van 12.30 tot 12.40 uur in de
aula van crematorium Laren, Weg over Anna’s Hoeve 1
te Laren. Om 12.45 uur zal de crematieplechtigheid
plaatsvinden in bovengenoemde aula.
Na de plechtigheid is er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten in de ontvangkamer van het crematorium.
Online condoleanceregister:
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl/condoleance/2022348

1 op de 3 vrouwen
krijgt dementie
stopdementie.nu

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
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
Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantooratelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel 06-54674677 of
035-6566623
Huishoudelijke hulp
06-49150270
www.woningontruiming.com
Sinds 1963 uw vertrouwen
H v Gelderen 0651406217
Aangeboden: Huihoudelijke
Hulp. Tel: 06 302 356 49
Goede referenties
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
A-AAD Witgoed Reparatie
Wij repareren alle merken
* GEEN VOORRIJKOSTEN *
035-6851710 / 06-51203571
WWW.A-AAD.NL
Tatum Thuiskapster
Knippen dames/heren/kids/
uitgroei, highlights en
lowlights. Bel of stuur
bericht via whatsapp
06-24 579 229
Kerstboomverkoop
Za 26 nov. start de verko
op! Ma-za van 9.00-18.00
Boerderij de Horst, Middenweg 32, Ned. den Berg
www.boerderijdehorst.nl
Oliebollenverkoop
Zaterdag 26 nov van 10-17
uur bakken wij weer onze
overheerlijke oliebollen.
Boerderij de Horst, Middenweg 32, Ned. den Berg
www.boerderijdehorst.nl
Afwassers gezocht !! Voor
de zondag. Waar? Bij
Bistro de Garde
Interesse bel of mail ons
T. 035 656 1030
info@bistrodegarde.nl
MASSAGE GEEFT ENERGIE
Massage voor jezelf of
samen. DonnaLife voor
échte ontspanning en
klachtgerichte behandeling
www.donnalife.nl
A.s.donderdag , 2 uur
Start de filosofische kring
in Het Spieghelhuys
Tel.0294253875

Wijdemeren
informeren

23 november 2022

Met een maatje kom je
verder

Volg ons ook op:

Vuurwerkvrije zones

’s-Gravelandse vaart
Miranda Pennekamp
#mooiwijdemeren

Bekendmakingen

Gemeente Wijdemeren helpt u graag mee aan
een al dan niet gedeeltelijke (knal-)vuurwerkvrije
straat met oud en nieuw. Overleg wel vooraf
met de buurt.

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Sportakkoord

Voor alle sportaanbieders in de gemeente
Wijdemeren is er maandag 28 november
een netwerkbijeenkomst bij voetbalvereniging
’s Graveland. Het hoofdonderwerp is het
Sportakkoord. Welke successen zijn behaald
en wat kan er beter? De bijeenkomst duurt
van 19:00 tot 21:00 uur en wordt georganiseerd door Team Sportservice en het
sportakkoord. Aanmelden gaat via het
e-mailadres dtijnagel@teamsportservice.nl.
>

Fusie bibliotheken

De bibliotheken Huizen Laren Blaricum en
Gooi en Meer gaan op in één bibliotheek met
de nieuwe naam Gooi+. Het doel is om één
robuuste en toekomstbestendige organisatie
te vormen voor de gemeenten Wijdemeren,
Gooise Meren, Huizen, Eemnes, Blaricum en
Laren. De fusie, gepland per 1 januari 2023,
gaat zonder ontslagen en beperking van de
openingstijden en of budgetten gepaard.
De betreffende bibliotheken werken al jaren
intensief met elkaar samen.
>

Shop voor Nop: ‘Niet één onaardige reactie’
Baudewine van Drimmelen ziet ze
nog zo staan, gezinnen met kinderen met slechts één koffer. Samen
met andere vrijwilligers besloot ze
om voor Oekraïense vluchtelingen
in Loosdrecht een weggeefwinkeltje
met kleding op te zetten. Shop voor
Nop was maandenlang een ontmoetingsplek voor Oekraïners en mensen
uit de gemeente Wijdemeren die ze
wilden helpen. Afgelopen zondag is
de winkel gesloten.
“De aanloop is de laatste maanden behoorlijk afgenomen’’, verklaart Baudewine van
Drimmelen. Op sommige dagen kwamen er
nog maar drie mensen naar het winkeltje in
het voormalige jeugdhonk aan de Oud-Loosdrechtsedijk naast de brandweerkazerne.
Dat was in de begindagen wel anders. De
vluchtelingen kwamen met niks, maar gingen

met tassen vol de winkel uit, vertelt Baudewine.
De Shop voor Nop, een initiatief van Wietske
van Ierssel, had nooit zo’n succes kunnen
worden zonder de gulle bevolking van Loosdrecht. De vrijwilligers van de Oekraïnewerkgroep kregen niet alleen uitstekende gebruikte
kleding. Veel inwoners kochten zelf nieuw
waar veel behoefte aan was. Kleding maar ook
verzorgingsproducten. ,,Als de drogist een
twee-halen-één-betalen actie had, kwam men
de dubbel gekochte artikelen brengen.

Heftige verhalen
Baudewine en haar collega’s hebben heel veel
heftige verhalen gehoord over land dat velen
met zoveel pijn en verdriet hebben achtergelaten. ”En toch waren ze over het algemeen
vrolijk en aardig, waar je zou verwachten dat ze
vooral verdrietig zijn.’’
De communicatie verliep lang niet altijd even
makkelijk. Niet iedereen spreekt even goed
Engels, iets dat voor de gasten maar ook voor

Nederlanders geldt. Uiteindelijk is dat niet zo
belangrijk, geeft Van Drimmelen aan. ,,Je doet
je best, dat is wat telt.’’
’’Veel Oekraïners die hier verblijven hebben
inmiddels een baan.’’ Ze zijn financieel niet
afhankelijk en hebben minder tijd om naar
de winkel te komen. Anderen hebben een
uitkering en waarschijnlijk hebben de tientallen
Oekraïners inmiddels genoeg kleding.
Afgelopen zondag was de Shop voor Nop voor
het laatst open, niet alleen voor Oekraïners
maar voor iedereen die kleding kan gebruiken.
De Oekraïne werkgroep wil iedereen bedanken
die de shop voor nop tot een succes maakte.
Het is Van Drimmelen vooral opgevallen hoe
ruimhartig de Loosdrechters met het initiatief
zijn omgesprongen. ,,We hebben in al die tijd
niet één onaardige reactie gekregen.’’

Rijbewijskeuring gemeentehuis

Mensen kunnen zich via RegelZorg medisch
laten keuren voor verlenging van hun
rijbewijs in het gemeentehuis in Loosdrecht
op woensdag 30 november. Zo’n keuring
is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of
wanneer u een zogenoemd groot rijbewijs
(C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet
bezoeken van het CBR. Een afspraak maken
gaat via RegelZorg (www.regelzorg.nl of
telefonisch via 088-23 23 300).
>

Fietsen Oekraïne

Diverse vrijwilligers hebben weer een aantal
fietsen opgeknapt. Oekraïense vluchtelingen
in de gemeente Wijdemeren die graag een
gebruikte fiets willen, kunnen deze aanvragen
via oekraine@wijdemeren.nl. Vermeld in de
e-mail naam, adres, geslacht, leeftijd en
lengte. Team Sportservice biedt fietslessen aan.
>

Houd uw telefoon aan

Ruim een kwart van de 75-plussers ontvangt
een NL-Alert vaak niet op de mobiele telefoon
omdat die uitstaat. Het ministerie van Justitie
en Veiligheid en de Veiligheidsregio voeren
deze week campagne om het bereik onder
deze leeftijdsgroep te verbeteren. NL-Alert
is het alarmmiddel van de overheid dat u
waarschuwt en informeert over een noodsituatie. Laad ‘m op en Laat ‘m aan, heet de
campagne.
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Wijdemeren deels vuurwerkvrij, maar betrek de straat erbij
Heeft u genoeg van vuurwerkoverlast,
lawaai, angstige huisdieren, troep op
straat en in de tuinen? Misschien dat uw
buren er net zo over denken. Gemeente
Wijdemeren helpt u graag mee aan een
al dan niet gedeeltelijke (knal-)vuurwerkvrije straat met oud en nieuw.
De gemeente stelt geen verboden op het
afsteken van vuurwerk in, maar ondersteunt
buurten die van het geknal af willen in de vorm
van posters. Die kunnen worden opgehangen
voor de ramen om de wensen van de buurt zo
breed mogelijk kenbaar te maken.
Op die poster is onder meer in grote letters
de slogan te lezen: ‘Wij vieren oud en nieuw
zonder vuurwerk’ met als onderschrift ‘Als
bewoners van deze straat verklaren wij onze

straat (of een gedeelte daarvan) vuurwerkvrij’.

Geen garantie
De gemeente verstrekt die posters op verzoek.
Om de kans op een vuurwerkvrij oud en nieuw
zo groot mogelijk te maken is het wel raadzaam dat u vooraf overlegt met uw buren en
andere bewoners in de straat. De gemeente
garandeert dus niet dat iedereen meedoet.
Dat is niet af te dwingen. Wel geldt; hoe meer
mensen het initiatief steunen en ervan weten,
hoe groter de kans op succes.
U kunt de posters aanvragen door een e-mail
te sturen naar communicatie@wijdemeren.nl.
Vermeld daarin uw naam, het adres waarop de
posters bezorgd moeten worden en hoeveel u
er wilt hebben.

Campagne ‘Zien drinken doet drinken’
De jaarlijkse campagne ‘Zien drinken
doet drinken’ is begin november weer
van start gegaan. De boodschap van
deze landelijke actie is dat kinderen en
jongeren drinkgedrag van anderen
kopiëren. Het advies is daarom om in
hun bijzijn geen alcohol te drinken.
Via verschillende kanalen vraagt GGD
Gooi en Vechtstreek aandacht voor
deze boodschap. Hiernaast worden er
dit najaar verschillende activiteiten voor
ouders georganiseerd.
Kinderen kopiëren het drinkgedrag van ouders.
Het voorbeeldgedrag van ouders en van
andere volwassenen in de omgeving van een
kind, doet ertoe. Geen alcohol drinken in het
bijzijn van kinderen en jongeren maakt de kans
kleiner dat ze op jonge leeftijd gaan drinken
en later te veel gaan drinken. De landelijke
campagne ‘Zien drinken doet drinken’ is erop
gericht ouders hiervan bewust te maken.
Op www.ziendrinkendoetdrinken.nl zijn
ervaringsverhalen van ouders te lezen en
wordt ingegaan op veel gestelde vragen
als: ‘Op welke momenten kan ik nog wel
drinken?’, ‘Ik wil op kinderverjaardagen geen
alcohol meer schenken. Hoe maak ik dat
bespreekbaar?’ en ‘Kun je kinderen niet beter
leren met mate te drinken in plaats van het
helemaal te verbieden?’.

Voorbeeldrol
Veel ouders in Gooi en Vechtstreek zijn zich

bewust van hun voorbeeldrol. Maar liefst
9 op de 10 ouders vinden het belangrijk om
het goede voorbeeld aan hun kind te geven.
Toch drinken drie op de tien ouders vaak
alcohol in het bijzijn van hun kind. Dat blijkt
uit het ouderonderzoek dat in 2021 door
Iresearch werd uitgevoerd in Gooi en Vechtstreek. Meer over dit onderzoek is te lezen op
www.ggdgv.nl/ouderonderzoek.
In het verlengde van de campagne
‘Zien drinken, doet drinken’, houdt de GGD
dit najaar twee online bijeenkomsten over
alcohol en opvoeding. Hiernaast heeft de
GGD speciale ouderpakketten samengesteld
voor ouders om het gesprek met hun kind
aan te gaan. Meer informatie over de bijeenkomsten en ouderpakketten is te vinden op
www.hierfixjenix.nl.
Sinds 2013 is het alcoholgebruik onder
jongeren in de regio gedaald. En dat is mooi,
want alcohol is schadelijk voor de gezondheid.
Helemaal voor jongeren omdat hun lichaam
en hersenen nog volop in ontwikkeling zijn.
In Regio Gooi en Vechtstreek wordt er
daarom integraal samengewerkt om het
alcoholgebruik onder jongeren verder terug
te dringen. Naast voorlichting aan ouders
bestaat de aanpak onder meer uit het
programma Helder op School, toezicht door
gemeenten op de naleving van de NIX18
regels bij alcoholverstrekkers en voorlichting
aan professionals.

Een maatje kan het verschil maken voor jongeren
Voor jongeren die het gevoel hebben niet
mee te komen met leeftijdsgenootjes of
tegen praktische problemen aanlopen,
biedt een coach van het Maatjesproject
Gooi en Vechtstreek concrete hulp om uit
de impasse te komen.
Het was de mentor die van Chen (16) vermoedde dat haar leerling, sinds vijf jaar in
Nederland, een beetje alleen door het leven
ging. Zijn ouders spreken enkel Chinees en
met zijn Nederlandse leeftijdsgenoten kan
hij, vooral door de taal, net niet helemaal
meekomen. Via het maatjesproject Teens on
a Mission kwam hij in contact met maatje
Paul, een net gepensioneerde zestiger die de
Chinese cultuur heel interessant vindt.
‘’Wat ze samen doen? Ze wandelen geregeld

samen en kletsen. Voor Chen is dat heel
goed om zijn beheersing van de Nederlandse
taal te verbeteren. Paul is geïnteresseerd in
China. En met praktische tips kan hij Chen
bijvoorbeeld helpen met het vinden van een
baantje.’’ Leonore Hoogstraten is trajectbegeleider van het maatjesproject in de Gooi
en Vechtstreek en haalt diverse voorbeelden
aan om de kracht van Teens on a Mission te
illustreren.
Teens on a Mission is een coachingsproject
van het Maatjesproject voor 12 tot 23 jaar in
de gemeenten Hilversum, Wijdemeren en
Gooise Meren. Voor lang niet alle jongeren
in deze regio is geestelijk welzijn vanzelfsprekend, weet Hoogstraten. Gebrek aan contacten, somberheidsklachten en of moeite
met de Nederlandse taal spelen daar vaak in

een rol in. ‘’Het is voor alle jongeren die wel
wat hulp kunnen gebruiken’’, verduidelijkt
Hoogstraten. Gemeente Wijdemeren ondersteunt het project om eventuele achterstanden weg te nemen en bij te dragen aan het
geestelijk welzijn van jongeren.

Alle leeftijden
Maatjes, of coaches, kunnen van alle leeftijden
zijn zoals in het voorbeeld van Chen en Paul.
Maar vaak is een maatje die een paar jaar ouder is, de aangewezen persoon om zich in te
leven. ,,Zo hebben we een meisje van 18 met
somberheidsklachten gekoppeld aan
een hbo-studente van 22 jaar die een sociaalpedagogische opleiding doet. Het meisje
heeft behoefte aan een soort grote zus.
Voor de studente is de begeleiding tevens
een stage-opdracht.’’

Hoogstraten doet ook een oproep aan
maaatjes in spe om zich aan te melden.
Van hen wordt gevraagd dat ze wekelijks
een uur tot anderhalf uur beschikbaar zijn.
Veel tijd kost het niet. Uit ervaring weet
Hoogstraten dat iets betekenen voor een
ander heel veel voldoening geeft. We houden
regelmatig bijeenkomsten om ervaringen uit
te wisselen.’’ Ook geeft de stichting trainingen
en tips, bijvoorbeeld in het bewaken van de
eigen grenzen.
Aanmelden en meer informatie gaat
telefonisch via 035-6400061 of per e-mail
via leonore@maatjesprojectgooi.nl
Om de privacy van de betrokkenen te waarborgen zijn de
namen Paul en Chen gefingeerd.
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Maarten Hoelscher beëdigd als wethouder Wijdemeren
Maarten Hoelscher is vorige week
geïnstalleerd als wethouder van de
gemeente Wijdemeren. Hij volgt
daarmee Stan Poels op als wethouder
namens PvdA-GroenLinks.
De gemeenteraad stemde ook in met een
woonplaatsontheffing. Maarten Hoelscher
woont in Huizen en was daar de afgelopen
vier jaar wethouder. Hij had onder andere
sociaal domein en burgerparticipatie in zijn
portefeuille Daarvoor was hij ruim twaalf jaar
raadslid, waarvan negen jaar als fractievoorzitter.

Burgemeester Crys Larson feliciteerde hem
met een bos bloemen en heette hem hartelijk
welkom in de gemeente Wijdemeren.
Maarten Hoelscher is 53 jaar en vader van vier
kinderen. Hij woont samen met Gert Jan en
is zowel lid van de Partij van de Arbeid als van
GroenLinks.

Bekendmakingen
Bouwen en wonen

> Aangevraagde
omgevingsvergunningen

Breukeleveen
- Kalverstraat 3: vernieuwen beschoeiing,
zaaknummer Z.75418 (08.11.22)

’s-Graveland
-Zuidereinde 40: plaatsen dakkapel,
zaaknummer Z.75262 (31.10.22)

Kortenhoef
- Kalkakker 5: verbreden uitweg,
zaaknummer Z.74583 (04.11.22)
- Kortenhoefsedijk 141: plaatsen brug,
zaaknummer Z.73540 (07.11.22)

- Kortenhoefsedijk 122:bouwen tijdelijke bouwbrug, zaaknummer Z.75544 (15.11.22)
- Kortenhoefsedijk 137: plaatsen vier
dakkapellen, zaaknummer Z.75463 (09.11.22)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a BG04: wijzigen 26 al vergunde
appartementen op de kavel,
zaaknummer Z.75393 (07.11.22)
- Laantje 3 en 4: kappen acht bomen en
maken uitweg, zaaknummer Z.75563 (16.11.22)
- nabij Trekpad 45: vernieuwen steigers,
zaaknummer Z.75360 (03.11.22)
- De Zodde 9: plaatsen dakopbouw,
zaaknummer Z.75382 (07.11.22)

Nederhorst den Berg
- Fazantelaan 19: plaatsen dakkaper,
zaaknummer Z.75462 (09.11.22)
Voor meer informatie: zie kader.
U kunt geen bezwaar maken tegen een
aanvraag omgevingsvergunning.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

- De Zodde 2: wijzigen kozijnen en dakterras
en realiseren koekoek, zaaknummer Z.73488
(15.11.22)
- Horndijk 24: vervangen schuur en botenhuis,
zaaknummer Z.73197 (07.11.22)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 205a: verplaatsen
brug, zaaknummer Z.73631 (07.11.22)

- Middenweg 9a: bouwen bedrijfswoning
(na sloop bestaande bedrijfswoning),
zaaknummer Z.74330 (15.11.22)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)
>

- achter Dammerweg 7: brandveilig gebruiken
kinderopvang, zaaknummer Z.74260 (07.11.22)
Voor het indienen van beroep: zie kader.

> Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen (reguliere
procedure)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 89a: verbouwen
woning, zaaknummer Z.74456 (15.11.22)

Verlenging beslistermijn

>

Breukeleveen

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

Loosdrecht
’s-Graveland
- Zuidereinde 192: wijzigen achtergevel
woning, zaaknummer Z.71460 (08.11.22)

Verkeer

>

Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken mede namens de gemeenteraad van
Wijdemeren bekend dat zij, met toepassing van
artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),
de aanvraag omgevingsvergunning voor de
realisatie van een woonwijk met 150 woningen
achter de Reeweg 2 in Nederhorst den Berg
hebben geweigerd. De gemeenteraad heeft op
27 oktober 2022 de vvgb voor deze omgevingsvergunning geweigerd.

Kortenhoef

Plan

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning
voor de activiteit ‘handelen in strijd met de
regels ruimtelijke ordening’ (1e fase) voor de
realisatie van een nieuwe woonwijk bestaande
uit 150 woningen ten noorden van de kern
Nederhorst den Berg.

Nederhorst den Berg

>

- Herenweg 21: aanpassen steigers,
zaaknummer Z.74516 (07.11.22)

> Besluit weigering verklaring van
geen bedenkingen (vvgb) en weigering omgevingsvergunning voor
de bouw van 150 woningen achter
de Reeweg 2 te Nederhorst den Berg
(Noord).

Loosdrecht

Nederhorst den Berg
Kortenhoef
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- Horndijk 25: bouwen woning,
zaaknummer Z.74510 (09.11.22)

Inzage
Het besluit, de bijbehorende relevante stukken
en de weigering vvgb liggen vanaf 24 november
2022 gedurende een termijn van 6 weken ter
inzage. Indien u de stukken wilt inzien, dan
kunt u een mail sturen aan de gemeente.

Beroep
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen
belanghebbenden gemotiveerd beroep
indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500
DA Utrecht.
Vraagt uw zaak dringend om een uitspraak van
de rechter?
Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank. Dit kan alleen als er spoed
geboden is – gelet op de betrokken belangen
– en als u al beroep hebt ingesteld bij de
Rechtbank (artikel 8:81 van de Algemene wet
bestuursrecht).

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht

Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.00 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

- Ireneweg ter hoogte van huisnummer 31,
Kortenhoef: aanleggen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats in verband met
handicap belanghebbende.

Loosdrecht
- Jol ter hoogte van huisnummer 12,
Loosdrecht: aanleggen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats in verband
met handicap belanghebbende.

Ter inzage
Voor informatie over een aanvraag of besluit kunt u
telefonisch contact opnemen tussen 08.30 uur en 12.30
uur met de administratie van Fysiek Domein, tel: 14 035.
Bij voorkeur stuurt u een mail aan info@wijdemeren.nl
o.v.v. het zaaknummer. We mailen u dan de gevraagde
informatie toe.

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

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.
Het indienen van een bezwaarschrift stelt de inwerkingtreding 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
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 een besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken
(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Wijdemeren
Wijdemeren
informeren

23 december
2022
12 mei 2021

informeren

Agenda beeldvormende
raadsvergadering
Agenda
sessie
Datum: 12 mei 2021
Beeldvormende
sessie
Aanvang:
20.00 uur
Datum: dinsdag 22 november 2022
Aanvang:
20:00 uur
Vaste
Agendapunten*
Plaats:
Raadszaal
Hamerstukken
1. Geheim
1. Opening
2. Actualisatie grondexploitaties 2021
2. Presentatie begroting
3. Sluiting

Bespreekpunten
Overig
De raadsvergadering wordt digitaal uitgezonRaadsvergadering
Bespreekstukken
3. Evaluatie woonvisie
2016-2020
6. Vragenhalfuur
den en kunt u volgen via de website:
Datum:
donderdag 24 november
2022
krediet voor de realisering van het Integraal
4. Coronaherstelplan
ondernemers
7. Moties
Vreemd aan de agenda 10. Aanvullend www.wijdemeren.raadsinformatie.nl
Aanvang:
19:30 uur
Kind Centrum
(IKC) Talent
5. Zienswijze voorstel
transitiecommissie
8. Sluiting
(tabblad
‘live’) Primair in Loosdrecht
Plaats:
Raadszaal
Metropoolregio Amsterdam

Overig
*De vaste agendapunten zijn te raadplegen
Vaste agendapunten*
11. Vragenhalfuur
op www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.
Hamerstukken
12. Sluiting
6. Advies aan het Commissariaat voor de Media aanwwijzing
GooiTV Wijdemeren als lokale publieke media-instelling
De raadsvergadering wordt digitaal uitgezonden en kunt u
7. Instemmen wijziging Gemeenschappelijke Regeling
volgen via de website: www.wijdemeren.raadsinformatie.nl
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek i.v.m.
(tabblad ‘live’) (alleen audio)
uittreden Weesp
8. Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht
*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op
Wijdemeren 2022
www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.
van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen op dit perceel bestaande recreatieappartemenvilla’s (50m2) (04.05.21)
9. Verordening nadeelcompensatie
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 24 recreatievilla’s Nederhorst den Berg en Nigtevecht.
ten naast het recreatief gebruik permanent be(55m2) (04.05.21)
woond kan worden. Het plangebied is gelegen
- Bloklaan 22a BG 04: bouwen 24 recreatievilla’s Inzage
aan de Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht.
(70m2) (04.05.21)
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken, Op deze locatie bevindt zich het Najade Resort,
- Jol 21: plaatsen dakkapel (22.04.21)
kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl. dat bestaat uit tien recreatieverblijven.
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: verbouwen koetshuis voor groepswoningen ouderen (28.04.21)
Inzage
> Bestemmingsplan Eilandseweg
- naast Nieuw-Loosdrechtsedijk 203 en naast
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,
4a – woonschip, Nederhorst den kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Nieuw-Loosdrechtsedijk 207: kappen twee
Berg is onherroepelijk
bomen (29.04.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 113c B3 en O8:
vervangen damwand (22.04.21)
Burgemeester en wethouders maken overeenOverig
- Ruysdaellaan 28: plaatsen dakkapel (22.04.21)
komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
- Taxuslaan 8: plaatsen dakkapel (22.04.21)
ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet
- Van Mierislaan 10: wijzigen constructie (29.04.21) bestuursrecht bekend dat de door gemeente> Gewijzigde ontheffingsdatum
raad van Wijdemeren op 4 februari 2021 vastNederhorst den Berg
gestelde herziening van het “Bestemmingsplan
- Wilgenlaan 2: plaatsen twee dakkapellen (22.04.21) Eilandseweg 4a – woonschip” , Nederhorst den
Nederhorst den Berg
- Tegenover Lijsterlaan 43: plaatsen afvalconBerg onherroepelijk is geworden.
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
tainer van 30 april tot 15 juni (03.05.21)
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot
vaststelling van het bestemmingsplan is geen
> Verleende omgevingsvergunberoep ingesteld bij de Raad van State.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

Ankeveen
- Cannenburgerweg 59d: uitbreiden bedrijfshal
(25.04.21)

’s-Graveland
- Kininelaantje 2: plaatsen 3 padelbanen (02.05.21)
- Noordereinde 32: realiseren schuur (28.04.21)
- Noordereinde 70: wijzigen gevel (04.05.21)

Kortenhoef
- Kerklaan 10: wijzigen voorgevel (22.04.21)
- Kerklaan 22: plaatsen schuur (30.04.21)
- Kortenhoefsedijk 82: plaatsen dakkapel (21.04.21)
- Kortenhoefsedijk 104a: afwijken bestemmingsplan voormalige ijsclubkantine naar wonen
(26.04.21)

Loosdrecht
- Industrieweg 32: vergroten hoofdgebouw
(21.04.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a: aanleggen
platformen (22.04.21)
- Rading 46a: vernieuwen dakopbouw en gevels
(23.04.21)

ningen (uitgebreide procedure)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 9: restaureren (van de
deel) gesplitste boerderij (29.04.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 21-25: wijzigen
interieur, achter- en linker zijgevel en
toevoegen dakramen (28.04.21)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 71: plaatsen dakkapel (27.04.21)
- Lange Wetering 63: uitbreiden woning (26.04.21)
- Meindert Hobbemastraat 27: plaatsen dakkapel
(03.05.21)
- Overmeerseweg 74: verbouwen schuur (20.04.21)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze of
bezwaar maken tegen een aanvraag.

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

’Breukeleveen

Voor het indienen van beroep: zie kader.

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

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de door gemeenteraad
van Wijdemeren op 4 februari 2021 vastgestelde
herziening van het “Bestemmingsplan Eilandseweg 10 ws 02 – woonschip”, Nederhorst den
Berg, onherroepelijk is geworden.

- Herenweg 27a: verbouwen woning (29.04.21)

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

Ter inzage
Plan

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

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om
het op dit perceel afgemeerde woonschip te
vervangen en daarbij een nieuwe groter woonschip af te meren.
Het plangebied is gelegen in het buitengebied
van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen
Nederhorst den Berg en Nigtevecht.

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

> Partiële herziening Bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht
2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243 is
onherroepelijk

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

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

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

Loosdrecht
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 152 recreatie-

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

Plan
Het plangebied is gelegen in het buitengebied

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht

Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

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

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

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

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

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

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

MEGA INRUIL
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december

december

december

december

december

Bespaar t/m 9 januari veel geld:
Easysit betaalt
voor u de 21% BTW!*
Kom dus nu proefzitten in onze
nu
Ontvangshowroom
en proﬁteer!

Ontdek de drie werelden van Easy Sit
r uw
tot € 750,- terug voo
Relaxstoelen

oude stoel of bank bĳ aankoop van een Easysit!*
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ied

ere stoel
Comfortabel zitten begint
in de actieper
iode:
Vrĳbĳ
dag
Zaterdag
Dinsdag
Woensdag
de juiste stoel.
Een stoel
op maat met de juiste balans
tussen ergonomie, comfort
en vormgeving. Onze ervaren
voor tw
november
november
november
november
ee
adviseurs weten hier alles
Comfortbanken
Relaxstoelen
van en geven u graag een
Easysit D112
Easysit A90
passend
advies!

High Tea D30
23 24 25 26 29
eluxe
Sta-op
stoelen
Easysit
DS17

Vanavond al zitten? Altĳd meer dan
450 stoelen Comfortbanken
en bankenThuisdemonstratie?
op voorraad!
Easysit Napels

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

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

Gratis het beste zitadvies

Snelle of directe levering

Maatwerk uit eigen fabriek

Geen aanbetaling nodig

Bel voor
een GRATIS
afspraak
088-6220220

axed & voordelig het nieuwe jaar in!
Easysit
Profiteer
Primeur! zes dagen lang van
Easysit D400

leeftijdskorting!
Easysit D81

jaar

vens
per le
Easysit
D02

€ 5,- *

korting!

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.
Easysit A90

Bezoek de Stressless
Comfort Studio’s

in de showrooms
Bezoek de Stressless Comfort Studios
Barneveld en
in de showrooms Barneveld en Hilversum
Hilversum

Kunt u niet komen?
Kom naar één van onze showrooms Kom
of bel
088-6220220
Bel voor een gratis
langs
Easysit Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43
Easysit D450

voor onze

Easysit Hilversum

NIEUWE
COLLECTIE!
1216 BX Hilversum

Easysit A600

Verlengde Zuiderloswal 8a

3772 MP Barneveld
Easysit D62

Havenkwartier

De Briellaerd

thuisdemonstratie
088 - 6220220

easysit
DAN ZIT JE GOED!

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

Easysit DS703

✔ Ruil uw oude stoel of bank in
✔ Geen aanbetaling

● Maatwerk

Easysit D83

Easysit D82

Easysit S80

✔ Gratis zitadvies

uit eigen fabriek

✔ 5 jaar service & garantie aan huis
Showroom
Hilversum
Showroom
Barneveld
Verlengde Zuiderloswal 8a, 1216 BX Hilversum
Anthonie Fokkerstraat 43, 3772 MP
hilversum@easysit.nl
barneveld@easysit.nl
Openingstĳ
den Hilversum
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Showroom
Hilversum
GRATIS PARKEREN

voor de showroom
Verlengde
Zuiderloswal 8a 1216 BX

Bezoek onze showroom of bel:

✔ Snelle of directe levering

✔ Maatwerk

088-6220220

✔ Altijd meer dan 450 stoelen en banken op voorraad
Uw zitadviseur: Jordy Brouwer

06-20147467
* Geldt niet voor Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties, zoals de vaste lage actieprijs.
Wel geldig i.c.m. een thuisdemo.
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Predikant Geert van Meijeren 						
WEEKBLADWIJDEMEREN
naar Vlaardingen
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Door: Ben Groenendijk

‘S- GRAVELAND
Negen jaar stond hij in
’s-Graveland.
Predikanten staan. Na zijn studie
in Utrecht stapte de jonge
Geert van Meijeren de geschiedenis binnen: de uit
1658 daterende hervormde
kerk op het Noordereinde,
met het Bätz-orgel uit 1824
en de pastorie uit 1770.
Binnenkort vertrekt hij met
vrouw en twee jonge kinderen naar de Randstad.
Vlaardingen wordt zijn
nieuwe gemeente.
Corona
Geert: “Een van de eerste,
bijzondere dingen in ’s-Graveland was dat ik de haan
op de top van de kerk mocht
plaatsen. Het dak was gerestaureerd. Ik werd naar boven
gehesen met de bladgouden
haan van 25 kilo. Maar ik
moest ook al gauw in het die-

pe springen. Waar je als predikant nooit aan went zijn tragische dingen als plotselinge
overlijdensgevallen. Je moet
er zijn, je leert ermee omgaan,
maar wennen, nee. Maar je
weet ook: hier bèn ik voor. Wat
ook niet went is dat je voor een
camera staat te praten. Zoals
in de corona-periode. De mensen zaten thuis achter hun
scherm. Het is voor de oudste
generatie een uitkomst, nu
nog steeds. Maar een predikant ziet graag mensen in de
banken.”
In deze coronatijd verzorgde
Geert een online lezing over
zijn favoriete componist, Johan Sebastiaan Bach. “Ja ik
wilde ook naar het conservatorium, maar dat werkte niet
in combinatie met de studie
Theologie. Wel heb ik pianoen orgelles gehad. Ik speel
graag Bach.”

Vlaardingen
Dat Geert met zijn gezin naar
het westen trekt, is niet toevallig. “Ik vind het na negen jaar
dorp een aantrekkelijke wissel om in een stedelijke omgeving actief te zijn. Er staan
daar veranderingen op stapel
die uitdagend zijn. Er is grootstedelijke problematiek, zoals armoede. Voor de locatie
is ook een praktische reden.
Mijn vrouw Machteld werkt in
Den Haag, dus we zoeken een
woning in de regio Den Haag/
Rotterdam. Dat er geen pastorie is, vinden we niet erg. Met
een eigen huis kun je ook iets
opbouwen.”
Er zijn verschillende kerken in
Wijdemeren en ook in Vlaardingen. De verschillen zijn niet
altijd groot.
“Ja, er pleit veel voor samenwerken, ik zou dit ook wel toejuichen, maar we moeten het
ook niet te groot maken. Er

Douwe van Essen

zijn cultuurverschillen, mensen hebben een emotionele
binding met hun kerk, daar
moet je niet overheen walsen.
We hebben in de Meenthof
ook Albert Heijn én de Jumbo.
Ook dat is niet erg efficiënt,
ook daar hebben mensen hun
voorkeuren.”
Taal
Hoewel geen kerkganger heb

ik Geert niettemin een aantal
keren horen preken. Zijn beeldende taalgebruik viel mij op.
“Ja, dat doe ik bewust. Het geloof is net als de liefde, het zit
in je hart. Dat benader je het
beste met beelden, met metaforen waarmee je mensen
raakt. Ik ben een actief lezer.
Taal is mijn belangrijkste instrument.”

Baggeren eindelijk van start
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Vorige week woensdag is
het grootscheepse baggerproject in de Loosdrecht
plassen officieel van start
gegaan. Namens de bewonersvereniging BELP sprak
voorzitter René Vierkant
van een historisch moment
dat best gevierd mag worden. Tot medio 2024 wordt
er ongeveer 115.000 m3
bagger uit de 1e tot en met
de 5e Loosdrechtse Plas
gehaald.
In het Fletcher Hotel kwamen
talloze betrokkenen bij de Aanpak Oostelijke Vechtplassen
(Gebiedsakkoord -red.) onder
het genot van een High Tea
en vrolijke saxofoonklanken
bijeen. Cees Loggen, gedeputeerde van de provincie,
memoriseerde de lange aanlooptijd van 16 jaar. De baggeropgave is een van de grootste projecten, waarmee ‘de
zieltogende plassen met een
roemrijk verleden’ weer schoon
kunnen worden. Namens het

waterschap Amstel, Gooi en
Vecht zei Arjan van Rijn dat je
er niets van ziet, maar dat het
resultaat ertoe zal bijdragen
dat de water- en natuurkwaliteit
aanzienlijk zal verbeteren. Hierna togen de heren, vergezeld
van de wethouders Els Kruijt
(Wijdemeren) en Arjan Wisseborn (Stichtse Vecht) naar een
ponton om de openingshandeling te verrichten. Met een touw
probeerde het viertal de modderbak aan het werk te zetten,
hetgeen niet lukte.
2 meter maximaal
Er wordt gebaggerd tot een
maximale diepte van 2,0 meter
(-3,2 m NAP) en voor de Oostelijke Drecht is dit tot een diepte
van 1,7 meter (-2,9 m NAP).
Er wordt alleen bagger verwijderd, de vaste bodem wordt
in stand gehouden. Beens
Dredging B.V. voert dit werk uit
in opdracht van de provincie
Noord-Holland. Een kraan op
een ponton in de plas laadt de
bagger in zogenaamde ‘beunbakken’ die naar de overslaglocatie aan de Muyveldsche
Wetering gaan. Daar wordt de

FOTO: (v.l.n.r.) Wisseborn, Kruijt, Van Rijn en Loggen klaar om te trekken

bagger met behulp van een
grondpers richting perceel Mijnden Zuidwest gepompt, waar
het te drogen wordt gelegd.
Circulair
De overtollige bagger is van
goede kwaliteit. Eenmaal droog
ontstaat er nieuwe grond, die
vervolgens weer gebruikt kan
worden. Deze circulaire manier
van verwerken is mogelijk omdat grondeigenaren ter plaatse
hun medewerking willen verle-

nen. Extra transportbewegingen worden voorkomen, omdat de modder niet vervoerd
hoeft te worden. Veiliger voor
de omgeving en beter voor het
milieu. Ook wordt rekening gehouden met flora en fauna. Er
wordt geen extra golfslag verwacht – wat van belang is voor
eigenaren van legakkers – en
geen extra hinder wat betreft
leefbaarheid. Bewoners en recreanten kunnen zwemmen en
varen op de plassen zoals ze

gewend zijn. Alleen het werkgebied zelf is niet toegankelijk; dat wordt aangegeven met
boeien.
Info
Vanaf 29 november is er iedere
dinsdag van 15.00 uur tot 16.00
uur een spreekuur in de bouwkeet naast de voormalige NHkerk aan de Oud-Loosdrechtsedijk 230 in Loosdrecht. Meer
informatie: www.vechtplassen.
nl/baggeren.
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S.V. ’s-Graveland en
Walking Football
‘S- GRAVELAND
Een van de doelstellingen
van de S.V. ’s-Graveland is
het toegankelijk maken van
de voetbalsport en het aanbieden van verschillende
voetbalvormen. Voor jongens en meisjes, vrouwen
en mannen, jong en iets
minder jong. Vanaf 4 jaar is
het mogelijk om als smurf
te beginnen en via de jeugd
kun je als senior altijd blijven voetballen. Voor senioren vanaf 35 jaar is er zelfs
een aparte competitie.
We willen hier nog een categorie aan toevoegen: 60+! De
vorm die daarbij hoort is Walking Football. Op woensdag 7
december om 14.00 uur willen
we daar de aanzet toe geven
en organiseert S.V. ’s-Graveland een informatiemiddag.
Wat houdt het in en wat zijn
onze plannen? En waarom
doen we het? Walking football

WEE

NIEUWS VOOR AN

dient als sport- en beweegvorm meerdere doelen: het onderhouden van de fysieke en
mentale gezondheid, het bevorderen van sociale contacten en het voorkomen dat de
doelgroep eenzaam wordt. In
teamverband voetballen draagt
bij aan het verwezenlijken van
deze doelen en daar wil S.V.
’s-Graveland bij helpen.
Al enthousiast of meer weten?
Kom langs op woensdag 7 december om 14.00 uur, Kininelaantje 1 in ‘s-Graveland. Doe
sportkleding aan of neem ze
mee, want als er na de introductie en informatieverstrekking tijd over is, zal er direct
al een balletje getrapt kunnen
worden. Aanmelden voor de
bijeenkomst mag, maar hoeft
niet: walkingfootball@svsgraveland.nl. Ook voor meer informatie kun je via dit emailadres
contact opnemen.

Te Huur

Sportakkoord van Wijdemeren, 		
wie kent het nog?
WIJDEMEREN
Maandagavond 28 november organiseert het Sportakkoord om 19.00 uur, in
samenwerking met Team
Sportservice, een Sportnetwerkbijeenkomst voor
alle sportverenigingen en
sportaanbieders in Wijdemeren. Tijdens deze avond
in de voetbalkantine van SV
‘s- Graveland word je bijgepraat over het Sportakkoord en gaan we met elkaar in gesprek over wat jij
nodig hebt.
Lang geleden, net voor de coronapandemie, zijn we in Wijdemeren gestart met het Sportakkoord. Een akkoord van en
voor de sportaanbieders van
Wijdemeren. Als samenleving
hebben we hiervoor meerde-

re keren budget ontvangen en
de sportaanbieders mochten
daarmee aan de slag. Helaas
werd dat al snel opgevolgd
door de coronapandemie en
was de sport bezig met overleven in plaats van met een
visie en met ambitie naar de
toekomst kijken. Toch hebben
een aantal verenigingen mooie
dingen bereikt met het sportakkoord budget.
Voor iedereen
In Nederhorst den Berg heeft
bijvoorbeeld de volleybalvereniging mede dankzij een bijdrage
van het Sportakkoord een 2e
beachvolleybal veld kunnen
realiseren. Superleuk natuurlijk voor de volleyballers van
Nederhorst, maar het mooie
is dat het veld voor iedereen
toegankelijk is. En dat raakt het

Wijdemeerse Sportakkoord in
de kern. We willen zoveel mogelijk mensen laten sporten en
bewegen. Na een aantal jaren
kijken we graag terug op wat er
bereikt is, maar willen we met
elkaar ook vooruitkijken. Hoe
gaan we de komende jaren
invullen? Hoe kunnen we met
dit gemeenschapsgeld de sport
het best ondersteunen? Hiervoor hebben we al wat ideeën,
maar we horen ook heel graag
welke ambities en wensen de
sportaanbieders van Wijdemeren hebben.
Inloop: 18.45 uur; Kininelaantje
1, 1243 LD ’s-Graveland; Opgeven kan bij de lokale verenigingsadviseur David Tijnagel
via:
dtijnagel@teamsportservice.nl.

Odis Volleybal nieuws
Cannenburgerweg 63-K, Ankeveen
Op bedrijventerrein ‘de Slenk’ op besloten terrein gelegen
245 m2 bedrijfsruimte
begane grond (170 m2) en verdieping (75 m2).
Huurprijs € 1.700,00 per maand.
exclusief btw, servicekosten, elektra en water

Cannenburgerweg 63-A1
1244 RH Ankeveen
035-6550958
stomphorstvastgoed@live.nl

Meer info op: www.stomphorstvastgoed.nl

KORTENHOEF
De week die achter ons
ligt was een relatief rustige
Odis Volleybalweek. Alleen
Recreanten-2 en Heren-1
kwamen in actie. Recreanten -2 speelde thuis op vrijdagavond 18 november.
Het enthousiaste recreantenteam had een wedstrijd nodig
om in het toernooi te groeien.
De eerste wedstrijd werd verloren met in totaal 10 punten
verschil. Na de eerste pauze
liep het team gemakkelijk over
de tegenstander heen. Met 16
punten verschil werd de stand
in het voordeel van de Odis Recreanten beslist. Tegen regiogenoten Keizer Otto en Lovoc

ging de strijd gelijk op. Twee
wedstrijden gelijkspel.
Heren -1 mocht zaterdagmiddag de 19e afreizen naar Amsterdam West. Om precies te
zijn naar sporthal Blauwwit.
Je zou denken dat het hier
om hockey gaat, maar niets is
minder waar. Ze volleyballen
er kennelijk ook. De eerste en
tweede set werden met genoeg
afstand gewonnen. Set 3 en 4
eindigden dichterbij elkaar.
Toch kon huiswaarts worden
gekeerd met 0-4 winst in the
pocket. De Odismannen staan
nu 4e in de Promotieklassepoule. Op maandag 19 december vanaf 20 uur wordt het Odis
SinteKerst Toernooi georga-

niseerd. Er is nog niet bekend
hoe de avond vormgegeven
gaat worden. Wel is bekend
dat introducees welkom zijn.
Heb je belangstelling en ken je
niemand bij de club, mail dan
naar odis.bestuur@gmail.com.
Komende wedstrijden: ma. 21
nov. meisjes-A uit, vr. 25 nov.:
Recreanten -3 uit, zat. 26 nov.
allen thuis in sporthal De Fuik in
Kortenhoef om 13.30 Dames 1
en 15.30 uur Heren 1 en Meisjes A. Maandag 28 november
HS1 thuis om 21.00 uur.
Zin om te volleyballen? We trainen vanaf op maandagavond
in sporthal De Fuik. www.odis.
nl. Wees welkom!
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VV Nederhorst nieuws

WEEKBLADWIJDEMEREN
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In samenwerking met

Memphis Schuurman clubkampioen karten
WIJDEMEREN
Op 12 november is de 7-jarige Memphis Schuurman
clubkampioen geworden
op de kartbaan op Raceway Venray.
Sinds twee jaar is het jonge
karttalent vrijwel elk weekend
op een van de kartbanen in
Nederland te vinden. Het afgelopen jaar heeft hij zijn debuut
gemaakt in het Nederlandse
Kampioenschap en eindigde hij daar in het algemeen
klassement op de elfde plek.
Uitzonderlijk goed gezien zijn
leeftijd, hij is de jongste deelnemer van het NK.
Buiten de zes NK-wedstrijden
om reed hij ook mee bij de

clubwedstrijden op Raceway
Venray. Zes clubwedstrijden
heeft hij gereden en op 12 november vond de laatste wedstrijd plaats. Memphis reed
die dag volgens het boekje
en heeft nog een aantal gewaagde inhaalacties gemaakt!
Hij is die dag op de 4de plek
geëindigd, maar bleek in het
eindklassement de kampioen
van zijn klasse. Hij is dezelfde
avond nog gehuldigd. Volgend
jaar heeft Memphis als doel
om zijn ‘titel te verdedigen’ en
een hogere eindpositie in het
NK! Interesse om deze clubkampioen te sponsoren? Stuur
een e-mail naar memphis.karting@gmail.com voor de mogelijkheden.

Buurtvolleybal 2023
Meld je aan!
NEDERHORST DEN BERG
Zoals eerder aangekondigd organiseren we in de
1e week van 2023 weer een
Buurvolleybaltoernooi.
Aanleiding is het 60-jarig
jubileum van Volleybal Vereniging Nederhorst.
Lijkt het je leuk om na de
feestdagen even iets sportiefs te doen, maar ook het
nieuwe jaar feestelijk in te
wijden, doe dan mee aan het
toernooi, maar kom ook naar
de after party (gratis voor de
ingeschreven teams en leden
van de volleybalvereniging
Nederhorst) op zaterdagavond
7 januari opgeluisterd door de
band Tape That. Aarzel niet

langer en zoek medespelers!
Het is niet nodig om volleybalervaring te hebben, daar
houden we zo veel mogelijk
rekening mee.
Vrijdag 6 januari is voor de
jongste jeugd (groep 1 t/m 3)
de sportspeeltuin geopend en
voor alle jeugd uit Wijdemeren
(groep 4 t/m 8) organiseren we
die dag ook nog een toernooi,
daarover volgende week iets
meer. Je kunt je al wel vast
met een team inschrijven. Zowel voor deelname aan het
Buurtvolleybal als de jeugdactiviteiten geldt dus: Meld je
snel aan met een team van
familie, collega’s, buren, vrienden of hoe dan ook en stuur

NEDERHORST DEN BERG
VV Nederhorst heeft zaterdag zijn tweede nederlaag
van het seizoen geleden.
Tegen NVC in Naarden verloren de Bergers met 4-2.
Het spel van Nederhorst
was in de 1e helft te onrustig en kwalitatief te pover.
Het eerste doelpunt voor NVC
viel in de 25e minuut. Na aarzelend ingrijpen in de defensie,
wist de spits van de thuisclub
zich vrij te spelen en tekende
de 1-0 aan. Toch kwam Nederhorst snel weer langszij, In de
29e minuut een mooi afstandsschot van Justin, die via de onderkant van de lat het doel trof.

Na uitvallen van Lars van Wijk
en de daarmee gepaard gaande omzettingen, werd het spel
er niet beter op. Na 35 minuten
weer een fout in defensie en de
voorzet van rechts werd van
dichtbij ingekopt (2-1). In de
44e minuut, na wederom matig
verdedigen moest keeper Wesley aan de noodrem trekken en
de terechte penalty werd raak
geschoten (3-1).
Na de nodige wissels en omzettingen in de rust kwam Nederhorst weer beter in het spel.
NVC liet vrijwel niets meer zien.
In de 66e minuut ging Job goed
door op links, legde voor op
Sander en dat betekende de

(3-2). Nederhorst drong hierna
nog aan en rook de gelijkmaker.
NVC moest steeds meer terug,
maar echte kansen kreeg Nederhorst niet meer. De beslissing viel in de 90e minuut. Een
afgeslagen corner werd door
NVC direct naar voren geschoten, waarna de ver opgerukte
Nederhorst-defensie er simpel
werd uitgelopen en NVC de (42) aantekende. Volgende week
thuis de derby tegen ASV’65.
VR-1 wonnen met 5-2 van
’s-Graveland VR3, JO17-1 met
4-1 van RAP, JO14-1 waren
met 7-1 te sterk voor BVV’31
en Nederhorst-3 speelde 3-3
tegen Loosdrecht 6.

ASV ’65 Nieuws
ANKEVEEN
Trainer Yoeri Tol blikt terug
op de 2-0 overwinning van
ASV- 1 tegen Forza Almere:
‘Vanaf minuut 1 werd duidelijk dat Forza Almere was
gekomen om niet te verliezen.
Zodra wij in balbezit kwamen,
zakte Forza met 8/9 man ver
terug. Ze speelden heel compact en gaven weinig ruimte
weg. Mede daardoor waren de
eerste 15 minuten vrij stroef.
Maar we hebben een aantal
spelers in onze selectie die via
individuele kwaliteiten vanuit
niets iets kunnen creëren. Dit

was zo’n wedstrijd waarin dit
soort spelers zeer belangrijk
zijn om de wedstrijd open te
breken in ons voordeel. In de
18e minuut kwamen we via
een geweldige individuele actie het strafschopgebied van
Forza binnen en werd deze
aanval hard binnengeschoten.
Na deze 1-0 voorsprong moesten de Almeerders meer ruimte
weggeven en werd het voor
ons makkelijker om er doorheen te voetballen. In de rust
hebben we een aantal punten
onder de aandacht gebracht,
waarmee we verandering in
ons voordeel wilden afdwingen. We kwamen heel gretig

uit de kleedkamer, binnen 10
minuten kregen we vier serieuze kansen, de 5e kans in de
58e minuut is een mooie aanval vanaf links met een even zo
mooie voorzet. Die wordt hard
ingeschoten maar de goede
keeper van Forza kon hem nog
uit de hoek halen, de rebound
wordt er van dichtbij overtuigend in geschoten. Het enige
puntje van kritiek op deze zeer
stabiele wedstrijd is dat we het
wederom nalaten om eerder in
de wedstrijd een hogere uitslag
neer te zetten, zodat we het
eerder op slot kunnen gooien’.

S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S- GRAVELAND
In de schaduw van de Johan Cruyff ArenA heeft
’s-Graveland met een 0-5
overwinning op FC Amsterdam een prima prestatie
geleverd.
Vanaf de penaltystip opende
Wilco de Birk de score en voor
de rust volgden nog doelpunten van Nick Mostert en Twan
Roorda. De score kon in de
tweede helft verder oplopen,
maar het bleef bij nog twee
treffers van weer Wilco de Birk
en Sam Torsing. In het laatste
kwartier mocht JO19-1 speler
Jort Zwagerman zijn debuut
maken. Komende zaterdag
speelt ’s-Graveland weer thuis.
BZC ’13 is dan om 14.30 uur de
tegenstander.

Eerder, op woensdag 23 november speelt het in de 2e
ronde van de KNVB beker om
20.00 uur thuis tegen derdeklasser Limmen.
Het tweede behaalde de derde opeenvolgende zege en
voelt zich duidelijk thuis in de
2e klasse. Na een 1-0 achterstand bij rust zetten de mannen
van het begeleidingsduo Kees
Langerak en Jos van der Burgt
de wedstrijd naar hun hand.
Mitchel Breijer, Jorn Kerkhof,
Bart van Wijk en Steffen Geels
zorgden met hun doelpunten
voor een uiteindelijke ruime 1-4
zege.
VR1 was minder fortuinlijk. In
een bijzonder onprettige sfeer
op het veld van Waterwijk
moest het puntloos huiswaarts

keren. Na de 0-1 voorsprong
(doelpunt Kaylee Stoops) verloor het met 1-3.
Met uitzondering van VR3 (5-2
verlies bij Nederhorst VR1) waren de overige senioren (M/V)
vrij.
Midweeks kwamen de drie
zaalvoetbalteams van de vereniging in actie en met twee
overwinningen (1e en 2e) en
een gelijkspel (3e) was het een
succesvolle avond in sporthal
De Fuik.
Onze partnerclub AZ organiseert voor de jeugd het AZ O18
FIFA toernooi met twee online
voorrondes. De grote finale
vindt plaats in het stadion van
AZ in Alkmaar. Kijk voor informatie op onze site.
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Foto van de Week
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Een nostalgische Foto van de Week: Op de Torenweg in Nederhorst den Berg staat nog de boerderij van Van Ee. Inmiddels geheel onbewoond en in verval geraakt
(foto: Ton Keizer)

Quooker: een duurzame keuze
Duurzaamheid is een thema wat steeds belangrijker wordt. Actie
ondernemen vraagt voor ons gevoel vaak om grote aanpassingen.
Soms zijn aanpassingen echter kleiner. In het formaat van een
Quooker om precies te zijn. Een Quooker-kraan voorziet u op elk
gewenst moment van kokend water, en wordt opgeborgen in uw
gootsteenkastje. Dit neemt kleine ruimte in, maar levert u grote
voordelen op. De kraan zorgt ervoor dat u bespaart, op energie én
op water.
Energie
Vaak horen wij dat men bang is dat zo’n Quooker juist veel
energie kost. Maar wie meerdere keren per dag kokend
water gebruikt, verbruikt niet meer energie dan met
een waterkoker het geval zou zijn. Water wordt in een
hoogvacuümgeïsoleerd reservoir bewaard, waardoor
er slechts 10 watt nodig is om het op temperatuur te
bewaren. Ter vergelijking, dat kost net zoveel energie
als de wifi-router. Daarnaast vergeet u het water ook
niet. Hoe vaak gebeurt het niet dat u water kookt voor
de thee, even wat anders tussendoor gaat doen, en de
waterkoker vervolgens nog een keer aan moet zetten?
Door binnen een paar seconden kokend water te
hebben, gebeurt dit u nooit meer.

Water
Quooker-kranen besparen water. U kookt namelijk niet, zoals bij een
waterkoker, meer water dan u nodig heeft, wat vervolgens door de
gootsteen verdwijnt. Met een Quooker tapt u precies zoveel water
als u nodig heeft. Het COMBI-reservoir levert niet alleen kokend,
maar ook warm water. Daardoor hoeft u nooit meer water weg te
laten stromen tot het eindelijk warm is.
Kokend, koel bruisend en gefilterd
Quooker is bekend geworden als kokendwaterkraan, maar intussen
kan de kraan veel meer! Naast kokend water kunt u uit de Quooker
Cube ook gekoeld en bruisend water tappen. In plaats van dat
u flessen (bruisend) water koopt, heeft u dit water altijd binnen
handbereik, zo uit de kraan.
Overtuigd? Koop uw Quooker-kraan dan bij Vink Witgoed in
Westbroek. Wilt u een kraan die kokend water kan tappen, of een
die ook koud en warm, koel bruisend en gefilterd water tapt? Ontdek
bij ons de Quooker die bij u past!

NIEUWSSTER
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Natuurmomenten
WEEKBLADWIJDEMEREN
van de boswachter
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In samenwerking met

Olga Ekelenkamp

Wondere wereld

Afscheid
FOTO: Rivierdonderpad (Arthur de Bruin)

‘Welkom in de wondere wereld’, zo begon Chriet Titulaer
in de jaren tachtig zijn techniekprogramma. Bijna veertig
jaar later werd ik -afgelopen
woensdag- bij de AVROTROS
in een hele andere wondere
wereld welkom geheten: de
onderwaterwereld van Nederland. Filmmaker Arthur de
Bruin neemt ons in zijn film
‘Nederland Onder Water’ mee
naar een adembenemende
wereld. Een wereld die we in
principe overal in de Vechtplassen kunnen beleven, als
we maar lang genoeg onder
water zouden verblijven. Gelukkig heeft Arthur dat voor
ons gedaan. Met zijn camera
heeft hij twee jaar lang onder
water gefilmd en de resultaten
zijn verbluffend. Lees deze
column dan ook als een terugkijktip!
De meest wonderbaarlijke wezens passeren in de film de
revue. Zoals een glasaaltje,
die een reis van 6000 kilome-

In de tijd van Chriet Titulaer
was het onmogelijk om deze
onderwaternatuur vast te leggen op film. Niet alleen omdat de techniek nog haperde,
maar omdat het water in die
tijd zó vervuild was dat je geen
hand voor ogen zag. De tijd
van fabriekslozingen op het
oppervlaktewater ligt gelukkig
achter ons. Veel zoet water is
inmiddels beter van kwaliteit
en dat leverde de terugkeer
van zeldzame bewoners als
de rivierprik op.

Kijkend naar de prachtige
onderwaterwereld vol verbazingwekkende koudbloedige
soorten zou je denken dat de
onderwaternatuur in Nederland – in tegenstelling tot de
natuur boven water- in goede staat is. Niets blijkt minder
waar: van alle Europese landen heeft Nederland haar waterkwaliteit het minst op orde.
Zo vervuild als in de jaren
tachtig is het water niet meer,
maar onder invloed van de
voedingsstoffen fosfor en stikstof veranderen meren, plassen, sloten en kleine wateren
steeds vaker in onderwaterwoestijnen of in een groene
soep van algen of kroos. En
dan te bedenken dat in Europa
is afgesproken dat in 2027 al
het water van goede kwaliteit
moet zijn. Nederland heeft nog
een lange weg te gaan, waarin Natuurmonumenten, samen
met het Waterschap Amstel,
Gooi & Vecht en de provincies
Utrecht en Noord-Holland,
haar beste beentje voor zet.

gemeester van Heemskerk.
In TV Magazine komt onder
andere de Sinterklaasoptocht
in Nederhorst den Berg aan
de orde en de jongste medewerkers van GooiTV gaan de
straat weer op, op zoek naar

reacties van bewoners. Voor
diegenen die kijken via Ziggo:
GooiTV is op kanaal 48. Via
KPN is dat kanaal 1432. Via
T-Mobile is dat kanaal 842. Of
ga naar gooitv.nl, ‘programma’s kijken’.

ter aflegt om in onze sloot een
volwassen paling te worden.
Of de bittervoorn die haar eitjes afzet in een afgetrainde
zwanenmossel. Een onooglijke donderpad maakt een bizar
geluid om het andere geslacht
te lokken en een grote modderkruiper wentelt zich lekker
door de blubber. Het allerleukste: deze taferelen spelen zich
óók af in de Oostelijke Vechtplassen. Al deze soorten vinden hier een thuis.

GooiTV
WIJDEMEREN
In het politiek-maatschappelijke discussieprogramma
In Derde Termijn praat Ruud
Bochardt met Alexander Luijten, nu nog wethouder in
Gooise Meren. Hij wordt bur-

Door: Sijmen Brandsma
(Land- en Boschzigt)

Het is nu bijna niet voor te
stellen maar het was prachtig weer afgelopen zaterdag.
Volop zon en heerlijk warm.
Een mooie dag als laatste
oogstdag en bijna iedereen
kwam ook langs om nog een
keer te oogsten en afscheid te
nemen voor het seizoen. Een
enorme drukte en heel gezellig. Voor iedereen was er appelsap van onze eigen appels
en appeltaart. Tenminste, dat
hebben we van horen zeggen. Sis en ikzelf lagen 100
meter verderop dik onder de
dekens verstopt zonder enige
interesse in de buitenwereld.

Het coronaspook had ons
eindelijk te pakken gehad. De
wereld wordt erg klein als je
je beroerd voelt. Er was ergens een feestje waar we bij
hoorden te zijn, maar het interesseerde ons niks. Gelukkig
waren Marieke, Henriette en
Radboud er wel en konden zij
alle bedankjes in ontvangst
nemen. Naast het eindeloos
afwassen van schoteltjes en
glazen en snijden van 250
appeltaartpunten. Voor hen
die ons misten en die wij gemist hebben: hoewel het onze
laatste keer in functie zou zijn,
zijn we voorlopig niet weg op
de tuin en komen we jullie volgend seizoen vast wel weer
eens tegen.

Ingezonden brief

Geen gevoel bij WMO
Deze week had ik een gesprek met mijn broer en zus
respectievelijk uit Coevorden
en Steenwijksmoer over hulp
via het WMO en zij vertelden
dat ze beide een traplift en
huishoudelijke hulp hebben
gekregen, toen zij daar een
verzoek voor hadden ingediend. Terwijl mijn zus nog 3
jaar jonger is. U begrijpt zeker
wel waar ik heen wil. Ook ik
heb een verzoek ingediend
bij de gemeente Wijdemeren. Tegenwoordig krijg je
geen tafelgesprek meer maar
een telefonische. Ik had al

meteen door dat deze dame
niet van plan was om maar
een duimbreed toe te geven.
Ik had toch nog een partner
en kinderen en al wonen die
respectievelijk in Alkmaar en
Amsterdam, die konden wel
komen stofzuigen. Daar ging
het mij niet om, dat kunnen
we zelf nog wel. Maar het
onvermogen aan empathie
is stuitend. Wellicht hebben
meerdere mensen uit onze
gemeente dit ook zo ervaren.
Ik hoop het niet voor hun.
Suzan van Loenen-Renker
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Oproep vrijwilligers 			
De Kuijer
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Foto: De hele cast (foto: Douwe van Essen)

Linke soep met DSO’s Bouillabaisse
Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Houdt u van koffie, koekjes en gezelligheid? En
draagt u een warm hart toe
aan de bewoners van de
Kuijer in Nederhorst den
Berg? Dan bent u bij ons
aan het juiste adres!
De Kuijer is namelijk op zoek
naar enthousiaste vrijwilligers
voor de dagelijkse koffieochtenden op het Ontmoe-

tingsplein. Van maandag tot
en met vrijdag zijn onze bewoners van 10:00 tot 12:00
welkom op het plein om gezamenlijk koffie te drinken.
Vrijwilligerswerk is ontzettend
leuk en dankbaar om te doen!
Bent u nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op
met
vrijwilligerscoördinator
Mariette Meijers via
06 – 10007288 of
m.meijers@amaris.nl

Open Avond Rotaryclub 		
Wijdemeren
WIJDEMEREN
Rotaryclub
Wijdemeren
organiseert op maandag
28 november 2022 een
Open Avond in Het Spieghelhuys, Dammerweg 3 in
Nederhorst den Berg.
Iedereen is welkom om de
sfeer en de vriendschap binnen onze club te komen proe-

ven. U bent welkom vanaf
20.00 uur om op die avond
een presentatie van Gaby ter
Keurs over glasvezel bij te
wonen en u krijgt een drankje
namens onze club aangeboden. Voor nadere informatie
kunt u terecht bij de voorzitter
van de programmacommissie
Marco Ritt op mailadres: ritt@
ziggo.nl

KORTENHOEF
Vorige week speelde DSO
maar liefst vijf keer ‘Bouillabaisse’ van Arie de Rooij
in theater De Blinker. De
toneelclub doet z’n naam
– Door Studie Ontwikkeld- eer aan, want het
was ongetwijfeld een pittige klus voor regisseur
Arjan Boxelaar om met 10
spelers zo’n middelmatige tragikomedie goed op
de planken te brengen.
En dat met vier jonge debutanten, die verrassend
voor de dag kwamen. Een
prestatie van formaat dus
voor de vereniging, voor
en achter de schermen.
Al snel wordt het verhaal duidelijk. Je hebt Mim en Bas
die hun best doen om hun
vervallen hotel van de ondergang te redden. Er is niemand
die beter een recht toe- recht
aan- kok kan spelen dan Arjan van Loenen (Bas). Terwijl
Mariska Poot als Mim een
sterk karakter neerzet met

wisselende emoties. In haar
rol van bedrogen echtgenote
is ze op haar best. Dan heb
je de moeders Charlotte (Irma
van der Meer) en Elise (Sandra de Bree) die ieder op hun
eigen wijze hun dochter of
zoon proberen aan te sturen.
Hun rollen worden krachtig en
gevarieerd gespeeld. Er moet
hoognodig financiële steun
komen om het hotel aan het
prachtige meer te renoveren.
Vivianne, de zus van de vroegere eigenaar Charlotte, is
bemiddeld. Misschien kan zij
helpen. Ina van Mourik zet,
zoals wel vaker, geroutineerd
een kakkerige tante Vivianne
neer. Dus is er een soort ‘geheim’ complot om haar over
te halen met haar favoriete
vissoep bouillabaisse. Vervolgens ontwikkelt zich een
plot met korte scenes met
een bonte verzameling aan
gasten, intriges, misleiding,
verzoening en vergiffenis en
een brandweerman die op zijn
strepen staat. Mic van Reijen,
met houthakkersbaard, speelt
een droogkomische Veenendaal, die een dieptriest ver-

leden met zich mee draagt.
Terwijl de ‘verdwaalde gast’
mevrouw Lodewijks, juist
door Nelleke Degenhart frivool wordt neergezet. Suzan
Voorn blijkt als Bibi een intrigante die het huwelijk van
Mim en Bas op het spel zet,
al kan ze wel goed koken. Erwin, de personal assistant van
Vivianne, is een rol die Jeffrey
Oudshoorn op het lijf geschreven is, strak en uitgekookt.
Tot slot was heel DSO blij
met de come back van Joop
Glijn, jarenlang het gezicht
van de club, als Kruiningen.
De hoofdbrandmeester, die
het hotel moet sluiten, speelt
een overtuigende rol met z’n
bekende mimiek.
En verder
Er zijn veel onverwachte gebeurtenissen. En mooie momenten zoals het nostalgisch
lied ‘Tous les garçons et les
filles’ van Françoise Hardy dat
fraai wordt vormgegeven. De
bouillabaisse voor tante Vivianne blijkt uiteindelijk linke
soep, want haar echtgenoot is
daaraan overleden.

Voorzitter Turftrappers is nu				
44e Prins Carnaval

Heeft u iets te vieren?!
Dan is Peters Borrels Foodtruck
misschien wel iets voor u!
We maken uw feestje in 1x compleet
met onze foodtrucks,hapjes,
cocktails, muziek en niet te vergeten
fantastische bediening.
Voor meer informatie kunt u kijken op de
website www.Petersborrels.nl
Of neem contact op via
info@petersborrels.nl of 06 - 537 84 452

KORTENHOEF
Sinds de elfde van de elfde mag de voorzitter van
carnavalsvereniging
De
Turftrappers zich Prins
Carnaval noemen. Tijdens
het feest ter ere van de
Prinsenwisseling is André
Koopmanschap geïnstalleerd als de nieuwe Prins.
De hofhouding bestaat dit jaar
uit Prins André, Prinses Petra, Adjudant Peter en Hofdame Willy. Na het voorlezen
van de Elf Geboden heeft
Prins André het thema voor
dit bijzondere carnavalsseizoen onthuld. Het thema is

‘Vriendschap moet je 4-en,
44 jaar De Turftrappers’. Ook
Jeugdprinses Pien maakte op
deze avond haar opwachting.
In rook gehuld en met bellenblaasbubbels om haar heen
maakte zij op spectaculaire
wijze haar entree. Met aan
haar zijde Jeugdhofdames
Yindee, Charlotte, Sabine en
Rosalie kan het carnaval niet
meer stuk. De Turftrappers
gaan een mooi 4 x 11 jubileumjaar tegemoet en iedereen
is welkom om dit met ons mee
te vieren. In de aanloop naar
het carnaval op zaterdag 17
februari 2023 zal er nog een
feestavond zijn in de Par-

tycentrum De Drie Dorpen.
Meer informatie hierover vindt
u op onze website
www.deturftrappers.nl.
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Muziek van Billy Joel in Theater De Dillewijn

WEEKBLADWIJDEMEREN

ANKEVEEN
| ‘S-GRAVELAND
NIEUWS
VOORniet
ANKEVEEN
Wie
heeft
gekeken
naar | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
‘Batlle of the Bands’ en genoten van de band van Alexander Broussard en hun
vertolkingen van de liedjes
van Billy Joel? De Ziggo
Dome is natuurlijk fantastisch voor een artiest, maar
waar zit je als publiek dichter op het podium dan in
Theater De Dillewijn in Ankeveen?
In samenwerking met

Maak deze boeiende voorstelling dus van dichtbij mee op
zondag 27 november.
Alexander leidt zijn publiek op
zijn eigen unieke en gepassioneerde wijze door de opmerkelijke carrière van muzieklegende Billy Joel. Aan de hand
van de mooiste liedjes van de
grootmeester vertelt Alexander over de moeilijke beginjaren, de grote successen, de
hoogte- en dieptepunten, de
vrouwen en het onwaarschijnlijke vakmanschap van Billy

Joel. Een ‘must-see’ voor de
fan, een openbaring voor de
liefhebber. Alexander is in de
afgelopen jaren uitgegroeid tot
een veelgevraagd en veelzijdig
pianist/toetsenist en zanger/entertainer. Alexander is op zowel
grote als kleine podia door heel
het land een graag geziene
gast.
De liedjes van Billy Joel behoeven geen introductie meer.
Ze zijn deel geworden van ons
collectieve geheugen. Hij behoort tot de meest succesvolle

Boeklancering

artiesten uit de popgeschiedenis en heeft vele top tien hits
op zijn naam staan. Zijn repertoire bestrijkt eigenlijk alle kanten wel van het pop-spectrum:
natuurlijk de meezinger ‘Piano
Man’, maar ook swingende
rockers zoals ‘My life’, prachtige ballads zoals ‘She’s Always
A Woman’ of lekkere pop zoals
‘Uptown Girl’. Stuk voor stuk
klassiekers.
Zondag 27 november; Aanvang 16.00 uur; Tickets € 19,via www.dedillewijn.nl

Kerkconcert muziekvereniging Amicitia
KORTENHOEF
Zaterdag 26 november geeft
muziekvereniging Amicitia
een concert in de Hervormde kerk aan de Kortenhoefsedijk. Het concert start om
20.00 uur, de zaal is open
vanaf 19.30 uur. De toegang
is gratis. Na afloop bent u
welkom in clubgebouw ’t
Akkoord voor een hapje en
een drankje.

In 2019 heeft de club voor het
laatst een kerkconcert kunnen
verzorgen. Gelukkig laten we
corona steeds verder achter
ons en gaan steeds meer activiteiten door. Reeds voor de
zomervakantie organiseerde
Amicitia een aantal activiteiten die in het teken stonden
van het 100-jarig jubileum. Nu
is de vereniging toe aan het
eerste concert na de vakantie.
Tijdens dit optreden hoort u

ruim een uur muziek, met bekende melodieën en soms ook
wat minder bekende werken.
Bij het concert maakt u kennis
met de nieuwe dirigent Twan
Stekelenburg. Hij geeft sinds
begin september leiding aan
het korps en presenteert zich
deze avond voor het eerst. Een
mooie gelegenheid voor u om
bij te wonen. U bent van harte
welkom!

Kerstafette zoekt artiesten
‘S- GRAVELAND
Op vrijdagavond 16 december a.s. is er voor het eerst
de Kerstafette.
Vorige jaren was corona spelbreker. De Kerstafette is een
aangesloten reeks optredens
van artiesten of groepen die
op amateurbasis actief zijn.

Ze treden elk 25 minuten op.
Tussen de optredens zit steeds
10 minuten wisselpauze. De
Kerstafette vindt plaats in de
Hervormde kerk, Noordereinde 14, ’s-Graveland. Diverse
groepen en artiesten hebben
zich al aangemeld, maar er is
ruimte voor meer. Het repertoire hoeft geen relatie te hebben

Wat gaan we doen?

Vrouw &
Werkplaats

met Kerstmis, maar het mag
wel. Eventueel noodzakelijke
techniek (microfoons, versterking) is aanwezig. Het evenement wordt buiten op het kerkplein gehuld in kerstsfeer, met
kraampjes waar erwtensoep en
ander lekkers te krijgen is. Belangstelling? Stuur een bericht
naar kerstafette@gmail.com.

loosdrechtsplassengebied.nl

KORTENHOEF
HILVERSUM
Woensdag 16 november
lanceerde fotograaf Otto
Kalkhoven samen met Uitgeverij Splint Media B.V. uit
Kortenhoef op het ROCvA/
MBO College Hilversum
het nieuwe boek Vrouw &
Werkplaats.
Het afgelopen halfjaar is Kalkhoven met zijn busje heel Nederland doorgereden, op zoek
naar stoere ambachtsvrouwen
in hun werkplaats. Hij fotografeerde 26 vrouwen, zowel
jonge meiden die rechtstreeks
vanuit school hun ambacht gingen vervullen als vrouwen die
een carrièreswitch maakten.
Uitgever Bianca Krijnen-Splint
opende de presentatie in de
centrale hal van het college.
“De locatie was een bewuste
keuze, want op het ROCvA /
MBO-college kun je onder andere de opleiding tot autotechnicus, timmerman (-vrouw) of
monteur volgen. De huidige
leerlingen vormen de nieuwe
generatie vakmensen die het
technische of ambachtelijke
werk in de toekomst vorm gaan
geven. Met het boek Vrouw &
Werkplaats hopen we meer
(jonge) vrouwen te enthousiasmeren voor deze beroepen. De

Fotograaf Otto Kalkhoven
neemt het eerste exemplaar in
ontvangst van Bianca KrijnenSplint

vrouwen die hun voorgingen en
geportretteerd zijn in dit boek
kunnen een rolmodel voor hen
zijn.” De boeken werden op
spectaculaire wijze binnengereden door een van de leerlingen van de opleiding Techniek,
in een zelfgebouwde snelle
kart. Na overhandiging van het
eerste exemplaar aan Kalkhoven verplaatste het gezelschap
zich naar het technieklokaal
waar de gasten de gelegenheid
kregen zelf te lassen. Jonge
meiden lieten vakkundig zien
hoe een glas gegraveerd werd
met een laserapparaat.
Kalkhoven: ‘De vrouwen uit het
boek zijn stuk voor stuk gepassioneerde vakvrouwen die met
specialistisch gereedschap in
opperste concentratie creëren
en repareren. Ik wil laten zien
dat deze vrouwen geen hobbyisten zijn, maar serieus bezig
zijn met hun vak.’
Vrouw & Werkplaats verkrijgbaar
bij boekhandel | ISBN 978-9493042-11-7 | 176 blz.| € 26,99
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Woensdag 23 november 2022

Nederhorst on Ice komt er weer aan!

WEE

Nederhost on Ice: Opening 25-11-22 t/m 08-01-23
NEDERHORST DEN BERG

In de vakantie hebben we de
“break-de-week-dance”. Dit is
een woensdag middag disco
om even lekker de week door
de midden te breken.

HET THEMA IS DISCO!

JE BENT VAN HARTE
WELKOM!

Activiteiten
We hebben twee feestavonden, een muziekbingo, een

Verjaardagsfeestje
Lijkt het je leuk om je verjaardagspartijtje op ’t ijs te vieren
dan kan dat! feestje@ijsclubnederhorst.nl

optreden, deze avond begint
om 20.00 uur en duurt tot middernacht. Op het ijs is er ook
muziek, de wekelijkse zaterdagavond Disco-show!

Nederhorst on Ice gaat weer
als vanouds 6 weken knallen!
We hebben dit jaar weer een
mooi en divers programma in
elkaar gezet. Consistent zijn
de kunstschaats- op maandagavond, ijshockeyclinics op
dinsdagavond en curling op de
donderdagvond, net als op de
zondagen de familiedag, waar
Sinterklaas (27 november) en
ook de Kerstman (18 december) niet mogen ontbreken.

De schaatslessen zijn dit jaar
voor de kinderen met een
certificaat gratis. Voor de andere kinderen rekenen we
een kleine bijdrage waarna je
de rest van de zondag gratis op het ijs mag vertoeven.

NIEUWS VOOR AN

kinderbingo, de 50+ bingo en
het ouderendiner, dat dit jaar
iets anders is van opzet, maar
daarover heeft u in dit blad al
eerder over kunnen lezen.
Er is elke vrijdagavond spelletjesavond / klaverjassen in
de Bergstube en de Bergse
Winterspelen op het ijs. Voor
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de ouderen jeugd hebben we
weer twee avonden gepland
om te ijshockeyen in competitieverband en er is elke zaterdagochtend wederom een
koffie-uurtje.
4
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Op45 903 december a.s. hebben
46 89 68
we de Bergse Cadillac Monkeys die deze avond komen

22

Vrijwilliger worden?
Vrijwilliger achter de bar worden of liever vrijwilliger bij de
baan/kassa/schaatsenuitgifte?
Mail info@ijsclubnederhorst.nl

Disco op ‘t plein
We gaan als vanouds met een
thema openen. Dus we gaan
op vrijdagavond verzamelen
op ’t plein om 19.00 uur en
maken er een geweldige party van. Het zou te gek zijn als
iedereen in DISCO stijl komt.
Wij doen dat ook! Je kunt zelfs
nog een leuke prijs winnen
voor het meest DISCO outfit.

Openingstijden
vrij-schaatsen
vrij. 25-11 20.00-23.00 uur
za. 26-11 10.00-23.00 uur
zo. 27-11 12.00-19.00 uur
ma. 28-11 14.30-21.00 uur
di. 29-11 14.30-18.00 uur
wo. 30-11 13.00-21.00 uur
do. 01-12 14.30-17.00 uur
vrij. 02-12 14.30-23.00 uur

Opening
Na het feestje op ‘t plein gaan
we naar de ijstent om de ijsbaan officieel te openen.

vr. 25 november

Opening - verzamelen op ‘t plein 19.00 uur

Elke dag

vrij schaatsen!
za. 26 november

Koffie-uurtje 10.30 uur
Disco on Ice 19.00-23.00 uur

ma. 28 november

Kunstschaats clinic

19.00 uur
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seizoen

2022/2023

zo. 27 november

Schaatslessen 10.00-12.00 uur
Familiedag/Sint on Ice 12.00/15.00 uur

di. 29 november

IJshockey clinic

19.00 uur

do. 1 december

Curling

19.30 uur

vr. 2 december

Bergse wintespelen 19.00 uur
Klaverjas/spelletjesavond 20.00 uur
16+ IJshockey match 21.00 uur

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