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 Nederhorst on Ice 
feestelijk geopend
    Door: Natascha Rienks

    NEDERHORST DEN BERG
    Nadat ze vorig jaar 3 we-
ken eerder dicht gingen in 
verband met corona open-
de afgelopen vrijdag weer 
Nederhorst on Ice. De ijs-
baan werd geopend door 
burgemeester Crys Larson 
onder het oog van de vele 
schaatsliefhebbers uit de 
wijde omgeving.

    Eindelijk kon de ijsclub uit 
Nederhorst weer een grootse 
opening in de avond geven. 
De afgelopen 3 jaar kom dit 

helaas niet door de geldende 
covid restricties. Om 19.00 uur 
verzamelden diverse vrijwil-
ligers en schaatsliefhebbers 
zich in disco-outfits, het thema 
van dit jaar, en vertrokken rond 
19.30 uur richting de schaats-
baan de Blijklaan.

    Volle ijsbaan
    Op het plein leek de drukte 
mee te vallen. Nick IJkhout, 
een van de vrijwilligers van 
Nederhorst on Ice, hoopte 
dat het bij de baan drukker 
was. “Ik denk dat we last heb-
ben van het voetbal,” zei hij. 
“Normaal gesproken is het 

drukker.” Nicks hoop bleek 
waarheid. Toen de stoet, ver-
licht met glowsticks, aankwam 
bij de ijsbaan bleek het daar 
een drukte van jewelste. Heel 
het dorp en de omgeving leek 
naar Nederhorst te zijn geko-
men om te schaatsen bij de 
enige overdekte ijsbaan in de 
wijde omtrek.

    Ongeduld
    Rond 20.00 uur werd de baan 
feestelijk geopend en kon ie-
dereen gaan schaatsen. Voor 
de jongste bezoekers was het 

wachten totdat ze mochten 
schaatsen best moeilijk. Een 
enkeling probeerde al eerder 
op het ijs te staan. Zij werden 
door de voorzitter van Ne-
derhorst on Ice, Bart IJkhout, 
netjes verzocht om te wach-
ten achter de boarding totdat 
het lint werd doorgeknipt door 
burgemeester Larson. Zij ren-
den direct na het knippen dan 
ook het ijs op, nog voordat het 
bestuur van Nederhorst on Ice 
en de burgemeester de baan 
hadden verlaten.

    Mooier kan niet
    De burgemeester is erg blij dat 
de baan weer open is dit jaar. 
Iets mooiers dan dit kan niet. 
Nederhorst on Ice laat volgens 
haar zien dat het dorp heel erg 
sociaal maatschappelijk be-
trokken is. Een voorbeeld hier-
van zijn volgens haar de vrij-
willigers achter de bar. Dit zijn 
allemaal leden van de Bergse 
Runnersclub. De ijsbaan is 
naast een sociaal maatschap-
pelijk betrokken organisatie 

ook een leer-werkplek. Een 
paar jaar geleden hebben ze 
statushouders geholpen met 
een stageplek.

    Energieneutraal
    Helaas gaan er veel ijsbanen 
niet open of failliet dit seizoen 
door de hoge energieprijzen. 
Gelukkig heeft Nederhorst on 
Ice hier geen last van. De af-
gelopen jaren heeft de club, 
door de aanvraag van subsi-
dies, veel geïnvesteerd in het 
energieneutraal maken van 
het clubhuis en de ijsbaan. 
Met dank aan vrijwilligers die 
de installaties konden verzor-
gen is het gelukt en is de club 
volledig energieneutraal. Iets 
waar voorzitter IJkhout erg 
trots op is.

    Wil je de komende weken zelf 
komen schaatsen? Dat kan 
t/m 8 januari. Er worden naast 
vrij schaatsen ook diverse acti-
viteiten georganiseerd. Kijk op 
nederhorstonice.nl voor meer 
informatie.   

      

STERK!
Makelaars

Ontvang kosteloos en
vrijblijvend binnen

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

Ga naar:

sterkmakelaars.com

Hét antwoord op al je woonvragen!  
Kies voor onze lokale expertise.

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

Zeker weten.

WWW.DONEVENTS.NL
OPEN VAN 9:0016:00

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

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

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

Meer informatie of meedoen?

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

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

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

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

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

www.versawelzijn.nl

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

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

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

Meer informatie of meedoen?

Monique Houtzager

Uitvaartzorg met liefdevolle aandacht
voor een persoonlijk afscheid,

ongeacht welke uitvaartverzekering

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

bij overlijden dag en nacht
T 06 233 09 339

bel mij voor een afspraak. www.inmemoriamuitvaarten.nl

“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.

We zijn er dan ook weer van 8.00-12.30
Zaterdag 3 december markt in Ankeveen

met brood en gebak, groenten en fruit, 
bloemen, kaas, noten, olijven, bonbons, 

siroop, Symon’s koffie to go en de schoenmaker. 

Zaterdag 

Sinterklaas breng de cadeautjes voor de kleurplaten!!!

Alarmnummer 1-1-2

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

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

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

Dunnebier Uitgeverij 0294 - 25 62 00

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Colofon
Aanleverspecificaties

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

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

www.weekbladwijdemeren.nl / www.denieuwsster.nl

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

Deadline aanleveren:
vrijdag 12 uur

Aanleverformat:
Hoge resolutie PDF zonder
snijtekens

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

!

RK WIJDEMEREN
H. Antonius
   Zo. 4 december: 9.30 uur:
   W. Balk
OLV Hemelvaart
   Zo. 4 december: 9.30 uur:
   J. Dresmé
   Wo. 7 december: 10.30 uur:
   J. Dresmé
Veenstaete
   Vr. 2 december: 15.00 uur:
   J. Dresmé
St. Martinus
   Za. 3 december: 19.00 uur:
   J. Dresmé

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk
   Zo. 4 december: 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. 4 december: 10.00 uur:
   Ds. A.B. van Campen  
   www.hervormdegemeente
   sgraveland.nl
Hervormde gemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 4 december: 9.30 uur:
   Ds. W.M. Schinkelshoek
Oec. Streekgemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 4 december: 11.15 uur:
   Geen dienst
Graankorrel ‘s-Graveland 
   Zo. 4 december: 10.00 uur:
   Ds. A. Parmentier       Ds. A. Parmentier       Ds. A. Parmentier
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Linkse partij ergert zich aan protestborden
Stikstofprobleem in februari aan de orde

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Wilna Wind van PvdA/ 
GroenLinks zei in het vra-
genhalfuur in de gemeen-
teraad dat haar partij door 
veel mensen benaderd is 
die zich ergeren aan de 
protestborden van boeren 
tegen het stikstofbeleid 
van de regering. Ze vroeg 
of burgemeester Larson 
bereid is om met de agrari-
ers in gesprek te gaan over 
het verwijderen van deze 
borden. Haar vragen leiden 
tot een discussie over de 
rol van Wijdemeren in deze 
nijpende kwestie. Er volgt 
in ieder geval een Beeld-
vormende Sessie in febru-
ari 2023.

Mevrouw Wind noemt borden 
met kreten als ‘Haagse idioten’ 
en ‘Groene maffia’ (zie foto) 
respectloos. Veel inwoners 
vinden deze teksten kwetsend, 
voor henzelf en hun kinderen. 
Ook heeft ze grote moeite met 
de omgekeerde vlaggen die 
her en der nog ruimschoots 
in de gemeente hangen. Me-
vrouw Wind: “PvdA-Groen-
Links is uiteraard voor vrijheid 
van meningsuiting. Wie niet. 
Onze partij heeft ook inle-
vingsgevoel voor de zorgen 

die boeren hebben. Dat is 
voor ons de discussie niet.” Ze 
vraagt zich af of dit onbehagen 
niet zal leiden tot meer pola-
risatie. Burgemeester Larson 
antwoordde dat ze eerder een 
gesprek heeft gehad met veel 
boeren. Ze heeft toen ook ge-
vraagd om de vlaggen aan de 
gemeentelijke en provinciale 
lantaarnpalen te verwijderen. 
Dat heeft het merendeel vol-
gens haar ook gedaan. Recent 
is er nog een mail verzonden 
om hen er nogmaals op te wij-
zen. Als dit niet gebeurt, dan 

zal de gemeente optreden. 
Wat mensen op eigen terrein 
aan protesten laten horen, is 
moeilijk te beoordelen. Wat 
vind je beledigend? Ze gaat 
in ieder geval op korte termijn 
weer in gesprek met de boe-
ren.

Beeldvorming over stikstof
De opmerkingen van PvdA/
GroenLinks leiden tot lichte 
woede bij het CDA. Fractie-
voorzitter Rosalie van Rijn zei 
dat ze al maanden geleden 
had gevraagd om een zgn. 

Beeldvormende Sessie over 
de stikstofproblematiek. Dat is 
een bijeenkomst waarin infor-
matie wordt uitgewisseld. Tot 
op heden heeft het gemeente-
bestuur het niet op de agenda 
gezet. “Respect voor de boe-
ren blijkt uit niets. Het geduld 
van het CDA is echt op!”. Ze 
werd ondersteund door de ge-
hele raad: in februari komt er 
een dergelijke vergadering. 
Wel wilde verantwoordelijk 
wethouder Hoelscher meer 
voorbereiding voor dit ‘explo-
sieve onderwerp’, want de uit-

werking door de provincies is 
nog niet bekend. Waarbij het 
niet alleen gaat om de boeren, 
ook om bouwprojecten en be-
drijven. Margriet Rademaker 
van De Lokale Partij wees 
erop dat de verwachtingen 
niet te groot mogen zijn voor 
een gemeente. Tot slot prees 
Esther Kaper (ChristenUnie) 
de PvdA/GroenLinks voor hun 
moed om dit onderwerp, met 
veel emoties, aan de orde te 
stellen.

   

Jan- Jaap de Kloet lijsttrekker OPNH
KORTENHOEF
Op 15 maart 2023 doet de 
partij Onafhankelijke Politiek 
Noord-Holland (OPNH) mee 
aan de Provinciale Staten 

verkiezingen. OPNH komt 
voort uit de lokale partijen van 
Noord-Holland. Inmiddels heb-
ben al 17 lokale partijen zich 
bij OPNH aangesloten. Bij de 

laatste gemeenteraadsver-
kiezingen hebben de lokale 
partijen 40% van de stemmen 
gehaald.

Lijsttrekker is Jan-Jaap de 
Kloet, raadslid van Dorpsbe-
langen. Hij wil de belangen van 
alle inwoners van Noord-Hol-
land in beeld brengen. Jan-

Jaap de Kloet: ”Ik vind het een 
voorrecht om de burgers die 
lokaal hebben gestemd nu te 
mogen vertegenwoordigen in 
de Provinciale Staten.”

   

Anderhalf miljoen extra voor 2e IKC
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Morrend ging de raad una-
niem akkoord met nog 
eens 1,45 miljoen extra 
voor de bouw van een 2e 
Integraal Kind Centrum, 
waarin basisscholen De 
Linde en de Sterrenwach-
ter, de Buitenschoolse Op-
vang en een consultatiebu-
reau in Loosdrecht zullen 
samen gaan.

In totaal zullen de kosten nu 
oplopen tot bijna 6 miljoen. 
“Ja, we kunnen het dragen”, 
zei de nieuwe onderwijswet-
houder Maarten Hoelscher op 
de indringende vraag van het 
CDA of dit krediet verantwoord 
is, nu Wijdemeren financieel 
aan de rand van de afgrond 
balanceert. De noodzaak om 
deze twee oude scholen te 
vervangen, is groot. Waarna 
hij  een  opsomming   gaf  van

de gebreken: lekkages, afge-
keurde verwarmingsketels, 
een verouderde ventilatie en 
toiletten die niet meer gebruikt 
kunnen worden. ‘Met zwaar 
gemoed’ (IJsbrandy, DB), ‘Bij 
gebrek aan beter (Van Rijn, 
CDA) en ‘Er moet iets gedaan 
worden’ (Roosenschoon, D66) 
ging de oppositie mee in de 
stemming. In soortgelijke be-
woordingen lieten de andere 
partijen zich uit.

Gemiste kans
Namens Dorpsbelangen ging 
woordvoerder Patricia IJs-
brandy in op het recente ver-
leden. Ze was teleurgesteld. 
Toen stemde de raad tegen 
het voorstel om één gebouw 
neer te zetten op de plek van 
de huidige Linde. Nu zal het 
IKC bestaan uit twee locaties, 
op de plek van De Sterren-
wachter en de Pinkenstal. Ter-
wijl    de   kosten    toentertijd

ook nog eens veel lager wa-
ren. Ze sprak van een gemiste 
kans. Olivier Goetheer van De 
Lokale Partij erkende dat het 
vorige plan wellicht beter was, 
maar dat ‘een realiteitscheck’ 
hen dwong te kiezen vanwege 
het oplopend prijspeil. D66 ‘er 
Nanne Roosenschoon vond 
het nu ‘5 over 12’ en vreesde 
dat de bouwkosten nog meer 
zouden stijgen.

FOTO: Een bord aan de Kortenhoefsedijk (incl. spelfout)
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Ingezonden brieven

Vuurwerkverbod
Vandaag heb ik voor de tweede 
keer een brief gestuurd aan het 
college van B&W met de vraag 
om te handhaven op het vuur-
werkverbod in onze gemeente. 
Een reactie op mijn eerste brief 
(een maand geleden) is uitge-
bleven en het aantal knallen in 
onze buurt neemt met de dag 
toe. Persoonlijk ben ik groot 

voorstander van een algemeen 
vuurwerkverbod. Maar zolang 
dat er niet is, vind ik dat er in 
ieder geval gehandhaafd zou 
moeten worden op het be-
staande vuurwerkverbod. Dat 
er op 31 december geknald 
wordt en dat dat niet strikt ge-
handhaafd wordt, daar heb ik 
nog wel begrip voor. Maar het 

gaat eigenlijk het hele jaar door 
en vanaf oktober hoor ik meer-
dere keren per week knallen. 
Ook midden in de nacht. En 
dat is verboden. Ik hoop dat 
er medestanders zijn die ook 
in de pen klimmen richting het 
college van B&W.

Eric Beerhorst, Loosdrecht
   

Handhaven vuurwerkverbod onmogelijk
Ik las in uw geweldige krant 
onder de pagina ‘Wijdemeren 

informeren’ dat er bij de ge-
meente posters te verkrijgen 
zijn met de tekst hier geen 
vuurwerk afsteken. Prima actie 
om te zorgen dat het wel ge-
beurt. Uit ervaringen opgedaan 
in mijn actieve arbeidsleven 
heb ik het vermoeden dat de 
vuurwerk minnende jeugd dit 
zal zien als een aanleiding om 
daar juist vuurwerk af te ste-
ken. Het verzoek van de heer 
Beerhorst snap ik, maar ik zie 
het college en de raadsleden 
niet als handhavers gaan op-
treden en als de ouders van 
deze jongeren niet ingrijpen, 

zal er niet veel veranderen. De 
handhaving van dit probleem 
rust al jaren op geen capaci-
teit. De burgemeester weet dit 
in haar functie van openbare 
ordehandhaver. Veel klachten 
vanaf augustus tot ruim in het 
nieuwe jaar. Zolang er veel be-
langstelling is naar vuurwerk 
en met name het niet toege-
laten consumentenvuurwerk, 
zullen wij er mee moeten leren 
leven. Als ons college geen af-
steekverbod instelt, is de hand-
having een uitdaging.

Jan Pieneman

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

Aanmeten van
borstprotheses

Bel gerust v oor een 
afspraak

ChillyHilversum

1 op de 3 vrouwen 
krijgt dementie
op de 3 vrouwen 

stopdementie.nu

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

WWW.BAKKERJEROEN.NL

eroen

S W A R T  
B E L A S T I N G A D V I E S

Stichts End 92 • 1244 PR Ankeveen
035 - 77 24 879 • 06 - 144 71 293

joke@swartbelastingadvies.nl

wwwwww..sswwaarrttbbeellaassttiinnggaaddvviieess..nnll 

Belastingadvies
Aangiften

Administratie
Salarisadministratie

Een gerust gevoel: je belasting–
en financiële zaken 

in deskundige handen
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Ondek wat er in jouw gemeente te doen is!

loosdrechtsplassengebied.nl

•
•
•

•
•
•

Beeldvormende sessie 
Datum: donderdag 1 december 2022
Aanvang: 19:00 uur, Raadszaal

1.     Opening

2.     Kosten beheersing sociaal domein

3.     Sluiting

De bijzondere raadsvergadering en beeldvormende sessie kunt 

u live volgen via: www.wijdemeren.raadsinformatie.nl

(tabblad ‘live’). (alleen audio)

Agenda beeldvormende sessie

Wijdemeren
informeren

12 mei 2021

> Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
10 ws 02 – woonschip, Neder-
horst den Berg is onherroepelijk

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

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

> Gewijzigde ontheffingsdatum 

Officiële bekendmakingen

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.

Ter inzage

Bezwaar indienen

Aanvragen voorlopige voorziening 

Zienswijze indienen

Beroep indienen

Hoger beroep indienen

Overig

Bouwen en wonen

Datum: 12 mei 2021 
Aanvang: 20.00 uur 

Agenda raadsvergadering

Commissie Bestuur en Middelen
Datum: dinsdag 6 december 
Aanvang: 20:00 uur 

Vaste agendapunten* 
Bespreekstukken
9.    Evenementenbeleid 2023-2026

10.  Raadsvoorstel APV2023

11.   Financiële stand van zaken 2022 (Voorheen de Najaarsnota)

Overig
12.  Vragenhalfuur

13.  Sluiting

Commissie Ruimte en Economie
Datum: woensdag 7 december 
Aanvang: 20:00 uur

Vaste agendapunten* 
Hamerstukken
8.    Woonschepenverordening Loosdrechtse Plassen 2023

9.    Benoemen leden Welstandscommissie

Bespreekstukken
10.  Verordening op de gemeentelijke adviescommissie

11.  Zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2022 en de

       concept begroting 2023 Plassenschap Loosdrecht

12.  Zienswijze regionale samenwerkingsagenda

       Regio Gooi & Vechtstreek 

13.  Behandelverzoek Dorpsbelangen krediet

       Boomhoek-Muyerveld

Overig
14.  Vragenhalfuur

15.  Sluiting

Begroting
Op 14 december behandelt de gemeente raad van Wijdeme-

ren de begroting. De voorbereiding daarvan vindt plaats op 8 

december in de commissie Bestuur en Middelen.

Wilt u de begroting lezen, deze kunt u vinden bij de commissie 

bestuur en middelen van 8 december in het raadsinformatie-

systeem.

Commissie Begroting
Datum: donderdag 8 december 
Aanvang: 20:00 uur 

Vaste agendapunten* 
Bespreekstukken
3.    Begroting 2023

4.    Legesverordeningen

Overig
5.    Vragenhalfuur

6.    Sluiting

De commissievergaderingen kunt u live volgen via:

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl (tabblad ‘live’). (alleen audio)

Wilt u inspreken op een agendapunt of over een ander onder-

werp waar de gemeenteraad over gaat? Meld u dan uiterlijk op 

de dag van de commissievergadering voor 12.00 uur aan via 

griffier@wijdemeren.nl of via telefoonnummer  14 035.  U wordt 

dan geïnformeerd over de werkwijze van het inspreken.

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op 

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda commissies

Wijdemeren
informeren

12 mei 2021

> Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
10 ws 02 – woonschip, Neder-
horst den Berg is onherroepelijk

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

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

> Gewijzigde ontheffingsdatum 

Officiële bekendmakingen

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.

Ter inzage

Bezwaar indienen

Aanvragen voorlopige voorziening 

Zienswijze indienen

Beroep indienen

Hoger beroep indienen

Overig

Bouwen en wonen

Datum: 12 mei 2021 
Aanvang: 20.00 uur 

Agenda raadsvergadering



Woensdag 30 november 2022
6

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Alles voor een heerlijk avondje:

Pepernoten,
borstplaat, amandel-

letter, speculaas,
chocola…..

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

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

035-6566623

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

www.huart.nl
035-6857850

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar

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

Weesp. Tel. 0294-418722

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk

en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of

woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende

offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

www.inboedelsenzo.nl 
Koninginneweg 66, K’hoef.

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

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

MET NAALD EN DRAAD
voor al uw gordijnen en

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

Huishoudelijke hulp
06-49150270

Tatum Thuiskapster
Knippen dames/heren/kids/

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

06-24 579 229

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

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

Erfenissen zonder ergernissen?
www.erfaangenaam.nl

0294-253444

Te huur; kantoor-
praktijkruimte - 35m2 - 

toilet - kitchenette
0651046269

Zin in een kerstworkshop
kijk op www.sperwershof
alleen/met een vriendin

geef je snel op !
www.sperwershof.nl

Onafhankelijk financieel advies?
www.smitvernooij.nl

0294-253444

Afwassers gezocht !! Voor
de zondag. Waar? Bij

Bistro de Garde 
Interesse bel of mail ons

T. 035 656 1030
info@bistrodegarde.nl

Scheiden los je samen op 
www.smitvernooij.nl

0294-253444

MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Ontspanningsmassage 
Klachtgerichte massage
Geef een massage kado!

www.donnalife.nl

Kerstbomenverkoop
Kwekerij Krijn Spaan
Kortenhoefsedijk 171
Kortenhoef Ma t/m Za 
van 9.00 - 17.30 uur

Opgave van een Wijdemeertje 
kunt u on-line doen via

weekbladwijdemeren.nl, 
inclusief de betaling daarvan. 

Aanleveren tot maandag
10.00 uur, voor verschijning.

Het tarief is € 2,73 per
gedrukte regel.
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Mooie kerstgedachte vanuit Loosdrecht
Tekst en foto: Frank Scheers

LOOSDRECHT
De gezellige kerstdagen 
komen er weer aan. De 
winkels liggen vol met 
uitdagende cadeautjes en 
de kerstman staat alweer 
klaar om de pakketjes rond 
te delen onder de kleurrij-
ke kerstboom. Kerstavond, 
de eerste kerstdag en de 
tweede kerstdag zijn be-
langrijke dagen om met el-
kaar te vieren. De kerstge-
dachte, waarbij we denken 
aan vrede en veiligheid in 
de wereld, doet ons relati-
veren en overdenken hoe 
goed wij het zelf hebben in 
Nederland.

Kerst in Nederland
Veel mensen in Nederland 
hebben het inderdaad goed. 
Echter een grote groep men-
sen heeft het minder goed. 
Zij hebben dagelijks te maken 
met de hoge lastenverzwarin-
gen door de hoge inflatie, de 

hoge energierekeningen en 
kunnen nauwelijks normaal 
rondkomen van hun inkomen. 
Rekeningen stapelen zich op, 
de verwarming staat op 16 
graden en een fraaie Kerst-
boom waar diverse cadeautjes 
onder liggen, gaat niet lukken, 
net als een smaakvol kerstdi-
ner.

Prima initiatief vanuit Loos-
drecht
Yilmaz Tuna van Cafetaria 
Loosdrecht: “De huidige situa-
tie, waarbij vele gezinnen met 
kinderen een sobere kerst te-
gemoet gaan, heeft mij tot na-
denken gezet. Een lege eetta-
fel met Kerst en sowieso geen 
cadeautjes onder de kerst-
boom door alle hoge lasten 
van de laatste tijd voor diverse 
gezinnen in Loosdrecht deed 
mij besluiten om het volgende 
te doen. Ik wil graag 250,- euro 
besteden om enkele gezinnen 
te helpen. Vijf gezinnen krijgen 
ieder 50,- euro om hun eetta-
fel met kerst te vullen met een 

lekker kerstmaal en wellicht 
voor een cadeautje onder de 
kerstboom.”

Aanmelden
Yilmaz Tuna: “Om iedereen 
een kans te geven, verzoek 
ik aan de lezers en lezeres-
sen om iemand die ze ken-
nen waar de kerst echt heel 
minimaal wordt gevierd aan 
mij op te geven. In een korte 
toelichting kan men aangeven 
waarom het door hun opgege-
ven gezin het geld goed zou 
kunnen gebruiken tijdens de 
kerstdagen. De reactie kan 
men sturen naar hetheeftzin@
outlook.com. Dit is het e-mail-
adres van redacteur Frank 
Scheers. Samen met hem 
gaan we de inzendingen be-
oordelen. Men kan reageren 
tot en met 10 december.”

Stuur je reactie in
Ken je een gezin dat het aan-
geboden geld goed kan ge-
bruiken om de kerstdagen wat 
aangenamer te maken? Stuur 

je reactie op en we gaan 5 ge-
zinnen blij maken met hun 50,- 
euro, zodat hun kerstdagen 

vergezeld gaan worden met 
hun glimlach!

   

2600 sprongen voor 80- jarige Harry Torsing
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Sinds kort maakt Harry 
Torsing deel uit van JOES, 
de Jumpers Over Eighty 
Society, een wereldwijde 
club van parachutesprin-
gers boven de 80 jaar. Hij 
wil graag vertellen over 
z’n 40- jarige ervaring met 
2600 sprongen!

“Dat gevoel als je eenmaal uit 
het vliegtuig bent gesprongen, 
dat is niet te beschrijven. De 
wind die om je heen suist. Na 
10 seconden stort je naar be-
neden met zo’n 200 km. per 
uur. En dan op 300 m. kun 
je rustig om je heen kijken, 
genieten van het uitzicht, de 
rust. Er is niets mooier. Ik mis 
het nog elke dag”, zegt de bij-
na 81-jarige. Want sinds juli 
dit jaar is het over en uit met 
z’n sensationele hobby. Toen 
werd hij omver gewaaid door 
een harde valwind, landde nog 
wel op z’n voeten, maar kon 
zich aanvankelijk nauwelijks 
bewegen door diverse kneu-
zingen. In het ziekenhuis bleek 
de schade mee te vallen, maar 
echtgenote An maande Harry 

om te stoppen. “Het is mooi 
geweest, je weet niet meer 
hoe het een volgende keer 
zal aflopen”, zegt Harry berus-
tend.

Lange loopbaan
An (van Houten) was ook de-
gene die haar man zo’n 10 
jaar lang wist af te houden van 
deze tak van sport. Ze was 
bang voor ongelukken. Harry 
kent geen angst, zegt- ie. “Ik 
heb het altijd al gewild, al als 
kind. Kijk, ik hou van bewegen, 
actief zijn en ultieme uitdagin-
gen.” Dus na een carrière bij 
de voetbalclub, op de schaats 
(Harry reed ook een Elfste-
dentocht) en op de tennisbaan 
koos hij op z’n 40e voor de 
Mobiele Colonne op Vlieg-
veld Hilversum. Daar haalden 
slechts 2 van de 32 cursisten 
het certificaat na 8 sprongen. 
Bij z’n allereerste was zijn li-
chaam helemaal blauw door 
een ongunstige val. Maar An 
stuurde haar lieveling toch de 
ladder op van z’n aannemers-
bedrijf. An: “Jij wil het, dan 
moet je het ook maar voelen.” 
Na z’n A-brevet volgen B en 
C. Dan mag je een vrije val 
maken, waarbij je zelf de pa-

rachute open trekt. In al die 
40 jaren heeft Harry maar drie 
keer gebruik hoeven maken 
van een reserve-chute. Als 
een skischans-springer, met 
de armen gestrekt langs je li-
chaam, deed Harry zo’n ‘ronde 
bollen’.

Een kick
Daarna stapte hij over op een 
andere discipline, in teamver-
band. Hij ging precisiesprin-
gen, waarbij je op een kussen 
van 5 bij 5 m. landt. Als je met 
je voet een metalen plaatje 
ter grootte van een euromunt 
aantikt, krijg je de maximale 
punten. Het hoogtepunt was 
het WK in Japan, waar Har-
ry met z’n zespersoonsteam 
uit een Chinook-helikopter 
sprong. “Een geweldige erva-
ring, in een prachtig land, dat 
zal ik nooit meer vergeten.” 
Harry Torsing kan terugkijken 
op decennialang parachutes-
pringen, in bijna heel Europa. 
An nam in 2011 afstand van ’s 
mans hobby, nadat hij in Duits-
land z’n nekwervel brak toen 
hij op een stilstaande auto 
botste. Ook hier kwam hij weer 
bovenop. “Ik heb met volle 
teugen genoten van prachtige 

sport die me overal gebracht 
heeft. De kameraadschap in 
teamverband, de uitdagingen, 

het gaf me een kick. Ik zou het 
zo weer overdoen.”
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Speciaal bezoek voor    
De Vijf Dorpen
WIJDEMEREN
Zonder enige coronabeper-
king brachten Sinterklaas en 
zijn Pieten zaterdagmiddag 
26 november een bezoek aan 
de jeugd van ‘Schaatsvereni-
ging de 5 Dorpen’. Op de Jaap 
Edenbaan waar de Bergse, 

Kortenhoefse en Ankeveense 
jeugd wekelijks traint, begroet-
te hij de kinderen vanuit zijn 
arrenslee. Het was een ou-
derwets gezellig feestje en na-
tuurlijk werd er uit volle borst 
voor de Sint gezongen.

   

Bedankt Sint Nicolaas
NEDERHORST DEN BERG
Al vele jaren krijgen de kinde-
ren die verpleegd worden in 
het Emma Kinderziekenhuis 
Amsterdam van St. Nicolaas 
uit Nederhorst den Berg een 
lieve traktatie.

Dit wordt door de kinderen en 
ouders maar ook door de ver-
pleegkundigen bijzonder op 
prijs gesteld. Bergse Sint heel 
heel hartelijk dank!

   

GooiTV
WIJDEMEREN
De programmering van 
GooiTV vanaf 30 november. In 
het politiek-maatschappelijke 
discussieprogramma In Derde 
Termijn praat Ruud Bochardt 
met Karin Kos, directeur van 
het Goois Natuurreservaat. In 
TV Magazine komt onder an-
dere het uitbaggeren van de 
Loosdrechtse Plassen aan de 
orde en de nationale boom-

plantdag. De jongste mede-
werkers van GooiTV gaan de 
straat weer op, op zoek naar 
reacties van bewoners met be-
trekking tot Black Friday. 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, ‘program-
ma’s kijken’.

   

Nieuws uit de     
Tasjesbibliotheek
KORTENHOEF
Bij de Tasjesbibliotheek zijn 
verschillende nieuwe boeken 
aangeschaft: onder andere de 
volwassenenboeken ‘Schoon 
schip’ van Katie Fforde (grote 
letter boek), ‘Kom verder!’ van 
Freek de Jonge, ‘Terug naar 
Insulinde’ van Elle van Rijn. 
Voor de jeugd: onder andere 
boeken van de serie ‘De grij-
ze jager’, boeken van Niek de 
Groot, deel 11 van ‘De waan-
zinnige boomhut’ en verschil-

lende Sinterklaasboeken. Er 
zijn intussen zo’n 1000 boe-
ken. Alle boeken zijn netjes 
geordend naar leeftijdscatego-
rie en naar genre.

We zijn nog op zoek naar vrij-
willigers die ons willen onder-
steunen bij de boekenuitleen. 
De Tasjesbibliotheek is elke 
dinsdag van 13.00 tot 17.00 
uur in De Dodaars, Dodaars-
laan 16, Kortenhoef. Ook open 
in de kerstvakantie.

Boerderij van Herk blijft zichzelf 
vernieuwen
Tekst en foto: Frank Scheers

LOOSDRECHT
Jan Peter van Herk: “Ik ben 
er trots op dat ik de vierde 
generatie ben en ik heb be-
sloten de bedrijfsvoering 
op mijn eigen manier te 
doen. Mijn hardwerkende 
ouders Goos en Nelly blij-
ven mij voorlopig helpen 
en ondersteunen, echter 
mijn eigen visie over de 
toekomst vul ik zelf in.”

“Zo hebben we het aanzicht 
van de stallen en de boerderij-
winkel een mooie kleur gege-
ven. Het gaat om Zweeds rood. 
Daarnaast hebben we de boer-
derijwinkel opnieuw ingedeeld 
en een nieuwe pui geplaatst. 
Ons aanbod is ook flink uitge-
breid. Naast ons heerlijke vlees 
van onze Black Angus-koeien 
hebben we ook boeren ijs, kip, 
kaas, diverse zuivelproducten, 
boter, honing, eieren, seizoen 
groenten, bier, vruchtensap-
pen, mosterd, sladressings, 
meel, jam, wijn van wijngaard 
Zonnestraal en nog veel meer 
en het meeste biologisch of 
lokaal met een goed verhaal, 
Voor de liefhebbers hebben we 
ook kant en klare stoofpotjes 
en zelfs gebak van Smolders.”

Aberdeen (Black) Angus
Jan Peter is druk bezig met 
vernieuwing. Zo zijn alle melk-
koeien vervangen door Black 
Angus-koeien. Dit heeft een 
goede reden. Jan Peter: “Ik 
ben in Amerika en in Cana-
da wezen kijken naar diverse 
koeienrassen.

Het Aberdeen Angus- ras trok 
mijn aandacht en sindsdien 
ben ik helemaal verknocht aan 
dit prachtige koeienras. Het is 
een krachtig natuurlijk ras dat 
in de zomer en winter buiten 
kan lopen. Ze zijn dol op gras 
en hoeven geen bijvoeding. 
Daarnaast is het een hoornloos 
ras en het zijn over het alge-
meen rustige dieren, werkt wel 
zo prettig. Extra belangrijk is 
de hoge kwaliteit van het vlees. 
Het vlees lijkt op dat van het 
Wagyu-rund, maar dat is nog 
iets vetter.”

Nieuwe producten
Jan Peter vertelde honderduit 
over zijn plannen. Jan Peter: 
“We zijn recent begonnen met 
het maken van Black Angus- 
kroketten en- bitterballen. We 
nodigen dan ook hierbij alle 
lokale horecaondernemers uit 
om de kroket te komen proe-
ven. Komende tijd gaan we 
Nordmann kerstbomen ver-

kopen. Ook schalen vol met 
lekker vers vlees. Denk hier-
bij aan carpaccio, gesorteerd 
gourmetvlees, borrelplankjes, 
gedroogde worst en wederom 
alles lokaal met het goede ver-
haal. We hebben alles om het 
Kerstfeest tot een groot succes 
te maken. Tevens bieden we 
fraaie Kerstpakketten aan voor 
bedrijven, die hun personeel 
willen verwennen tijdens de 
Kerst.”

Diverse activiteiten
Volgens Jan Peter is een ech-
te boerderijbeleving iets wat je 
dient mee te maken. Zo mag je 
in de stal kijken bij de koeien of 
bij de varkens en de biggetjes, 
die hij net heeft aangeschaft. 
BBQ-party’s voor particulie-
ren en bedrijven zijn mogelijk. 
Evenals een tractorsafari en 
een ritje met een Amerikaanse 
Duck. Jan Peter: “Alles is over-
zichtelijker geworden. Zomers 
een terras met een boerenijs-
je, koffie en gebak. Zo aange-
naam mogelijk met een echte 
boerderijervaring. Winkelchef 
Leon staat voor iedereen klaar 
voor uitleg en advies.”

Openingstijden
Boerderij van Herk (www.boer-
derijvanherk.nl); Oud-Loos-
drechtsedijk 38 A

FOTO: Leon en Jan Peter (rechts)
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Landgoed De Rading: ‘Wij zijn een Sociale Republiek’
Door: Frank Scheers

LOOSDRECHT
Mede-initiatiefnemer Tim 
de Groot: “Landgoed Zon-
nestraal heeft 120 hectare 
grond. Het was opgezet 
om TBC te behandelen in 
de vorige eeuw. Op dit mo-
ment heeft Landgoed Zon-
nestraal diverse bestem-
mingen. Wij pachten sinds 
7 jaar 1 hectare van Land-
goed Zonnestraal waar wij 
werken met mensen met 
een zorgvraag. Hiervoor 
werd het landgoed door 
de Tomin Groep beheerd. 
Mijn partner Julien Kol en 
ik hebben dit, in samen-
werking met onze partner 
CSA LandinZicht in een ge-
wijzigde vorm voortgezet, 
waarbij we mensen met 
een afstand tot de arbeids-
markt begeleiden bij hun 
werkzaamheden in en om 
het lunchrestaurant en op 
de biologische tuinderij.”

Samenwerkingen
Mede-initiatiefnemer Julien 
Kol: “Op ons landgoed werken 

we samen met gelijkgestem-
de partners. Dit zijn naast de 
CSA Tuinderij, de Voedselver-
eniging, Therapeut Odile Oort, 
Eva Vos, die op duurzame 
manier kippen houdt en haar 
eieren verkoopt en Toma Bloe-
menservice.

Leren ‘leren’
Tim de Groot: “Leren ‘leren’ 
betekent dat we onze mede-
werkers met achterstand op 
de arbeidsmarkt ondersteunen 
om zich op hun eigen manier 
en tempo te ontwikkelen. We 
hebben geen productiever-
wachting. Wel worden ze inge-
zet op echte werkzaamheden. 
Daar leren ze veel van en dat 
werkt motiverend. Elke mede-
werker heeft zijn of haar eigen 
niveau. Daarom houden we 
regelmatig een voortgangsge-
sprek om hun vorderingen met 
hen te bespreken. Belangrijk 
daarbij is een strikt veiligheids-
beleid. Uiteindelijk is ons doel 
dat iedereen met plezier werkt 
en zich vrij voelt om nieuwe 
dingen te proberen en zich 
verder te ontwikkelen. Overi-
gens hebben we medewerkers 

van 17 jaar tot en met 82 jaar. 
Iedereen is welkom.”

Zorginstellingen
Landgoed De Rading werkt 
samen met diverse zorginstel-
lingen. Dit zijn onder andere 
Philadelphia, Sherpa, Stich-
ting Landzijde en de Federatie 
Landbouw en Zorg. Hun eisen 
zijn hoog en daarom wordt 
Landgoed De Rading regel-
matig gecontroleerd.

Activiteiten
Naast de winkel met biologi-
sche producten en een CSA 
Tuinderij heeft Landgoed De 
Rading een lunchroom waar 
je gezellig binnen, maar ook 
buiten op een fraai terras kunt 
plaatsnemen. In de zomer is 
het altijd flink druk met gas-
ten. In de winter is het minder 
druk, echter wordt het aanbod 
dan aangepast naar heerlijke 
verse stamppotjes, winterse 
soepen als snert en dergelijke. 
Deze gerechten kunnen ge-
woon opgehaald worden zon-
der afspraak.

 

Vrijwilligers
Tim en Julien: “Graag willen 
we al onze vele trouwe vrijwil-
ligers bedanken, want zonder 
hun kunnen we ons werk niet 
doen, zoals we het gewend 
zijn. Allemaal hartelijk be-
dankt!”

Voor meer informatie en de 
komende activiteiten kunt u 

kijken op www.landgoeddera-
ding.nl, www.csa-landinzicht.
nl, www.tomabloemenservice.
nl, www.onsetenhilversum.
nl, www.odess.nl en www.
kipeigen.nl. Ga eens langs 
bij Landgoed De Rading aan 
Rading 1B in Loosdrecht en 
geniet van hun heerlijke, verse 
en ambachtelijke producten en 
de landelijke sfeer.

Eerste voedselbos aangeplant in Kortenhoef
Door: Kim Tomeï

KORTENHOEF
Het was zaterdag 26 no-
vember een appelige dag 
aan de Bernard van Bee-
klaan. Vrijwilligers van ‘de 
Appelboom’ maakten niet 
alleen de vele bestaande 
plantsoenen in de straat 
winterklaar, ook werd er 
een groot plantsoen omge-
toverd tot het Beekse Bos 
met voedselbos, speel-
plein, parkeergelegenheid 
én is er plaats gemaakt 
voor de containers.

De naam ‘De Appelboom’ 
staat symbool voor de kracht 
van inwoners en is voortgeko-
men uit het project in de Ga-
briëlgaarde in Kortenhoef. Van 
de appelboom in het plantsoen 
plukken bewoners jaarlijks let-
terlijk de vruchten. De kracht 
van inwoners is hier duidelijk 
voelbaar. Bewoners van alle 
leeftijden waren vandaag aan 
het werk om samen een mooi 
plantsoen te creëren.

 

Alle wensen
Dit project was best een uitda-
ging. Eén plantsoen, waar echt 
wat aan moest gebeuren, heeft 
een enorme metamorfose on-
dergaan. Na samenspraak 
met de omwonenden, kwam 
er namelijk een grote wensen-
lijst tevoorschijn. Iedereen had 
andere ideeën over het inrich-
ten van het plantsoen. Dit zou 
voor wrijving en onenigheid 
kunnen zorgen, maar niets is 
minder waar. Het dorpenteam 
heeft samen met de buiten-
dienst en bewoners een werk-
groep gevormd en zij hebben 
zich over alle ideeën gebogen. 
Het plantsoen is groot genoeg 
en met flink wat gepuzzel is er 
plaats gebleken voor alle wen-
sen.

Grootste Voedselbos
Vol enthousiasme vertelt 
dorpscoördinator Saskia Hil-
le dat dit project het grootste 
Voedselbos-project is van De 
Appelboom. Daarnaast is dit 
ook een heel circulair project: 
zo komen er wilgenhutten. Een 
bewoner had wilgentenen over 
en daarmee worden de hutten 

gevlochten. Een prachtige Ja-
panse Esdoorn stond elders in 
de weg en is nu hier geplant. 
Jong en oud was bezig met 
het aanplanten van een zoge-
naamde Prairietuin. Er is veel 
aandacht besteed aan de aan-
planting: elk deel van het jaar 
moet er iets bloeien, zodat het 
een kleurrijk geheel blijft. Er 
is speciaal aandacht besteed 

aan gewassen voor vlinders 
en bijen. Ook aan de mens is 
gedacht: naast een kweepeer 
zijn er ook verschillende bes-
senstruiken geplant. Op de 
grond komen lavakorrels: zij 
houden vocht vast zodat de 
grond minder snel uitdroogt in 
de zomer en voorkomt in de 
winter dat vorst de wortels van 
de struiken aantasten. Aan de 

zijkant is plaats voor de contai-
ners en er zijn extra parkeer-
plekken gerealiseerd.

Op de vraag wat nou het ge-
heim is van een goedlopend 
Appelboom project, wijst Sas-
kia lachend naar de gebaks-
dozen van bakker Jeroen: ‘een 
goede catering voor iedereen 
die helpt’.

FOTO: (v.l.n.r.) Tim, Eric en Julien (Frank Scheers)
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ASV ’65 Nieuws
ANKEVEEN
Trainer Yoeri Tol aan het 
woord: “Persoonlijk vind 
ik dat de scheidsrechter 
de derby Nederhorst – ASV 
’65 heeft verpest door wer-
kelijk overal een gele kaart 
voor te geven.

Daarom moesten een hoop 
spelers met de handrem op 
de wedstrijd uit spelen. Dat 
ging in mijn ogen ten koste van 
de echte strijd. Van onze kant 
vond ik het aan de bal een van 
onze minste wedstrijden. Toch 
maken we binnen 8 minuten 
de 0-1 vanuit een prima aan-
val over rechts die terug wordt 
gelegd op de opkomende mid-

denvelder Yahmyl Logali. Na 
zo’n vroege goal denk je vanaf 
de bank dat we er overheen 
klappen. Maar dat was helaas 
niet zo. Uiteindelijk komen we 
een minuut voor rust nog heel 
goed weg, doordat Nederhorst 
een penalty mist. In de 2e helft 
zocht Nederhorst de kortste 
weg naar de goal en werd af 
en toe gevaarlijk met hoge 
ballen rond onze keeper. Ne-
derhorst scoorde de 1-1 vanuit 
een makkelijk gegeven penal-
ty. Lichte overtredingen wer-
den allemaal bestraft met geel. 
In de 82e minuut maakten we 
onze mooiste goal van het sei-
zoen. Laurens v/d Greft gaf een 
heerlijke boogbal over de ver-

dediging van Nederhorst heen, 
op de opkomende Yahmiel 
Logali, die nam de bal voluit 
op z’n slof. Onhoudbaar in de 
kruising. Vlak daarna kreeg 
een speler van ons z’n 2e gele 
kaart. Met 10 man moesten we 
nog even flink aan de bak om 
de 1-2 over de streep te trek-
ken. Door de negatieve invloed 
van de scheidsrechter (14 gele 
kaarten) is het nooit echt een 
wedstrijd geworden. Hij floot 
deze derby letterlijk dood. Dat 
maakt onze overwinning niet 
minder lekker, dat we na de 
winst op ‘s-Graveland en Ne-
derhorst de onderlinge winter-
kampioen zijn in Wijdemeren.”

   

VV Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
VV Nederhorst grijpt naast 
gelijkspel tegen ASV (1-2). 
Het eerste halfuur was ASV 
iets beter, maar hierna was 
de thuisclub de bovenlig-
gende partij.

Bij de tweede aanval van de 
gasten uit Ankeveen was het 
al raak, toen een van hun spe-
lers teveel ruimte kreeg in het 
strafschopgebied en de terug-
gelegde bal van dichtbij werd 
ingeschoten (0-1). Na 20 mi-
nuten de eerste kans voor de 
Bergers, maar de afgeslagen 
bal werd door Steven Stijvers 
in de handen van de keeper 
geschoten. Na 30 minuten een 
kans voor de doorgebroken 

Ruben Hogenberg, maar zijn 
schot was te slap. Vlak voor 
rust een kopbal van Lars van 
Wijk en in de 45e minuut kreeg 
de thuisclub een unieke kans 
gelijk te komen. Een ASV-spe-
ler maakte hands in het straf-
schopgebied, maar de terecht 
gegeven strafschop werd door 
Job van Wijk hard via de lat 
overgeschoten.

In de 2e helft bleef Nederhorst 
met veel inzet strijden en in de 
54e minuut een overtreding op 
Sander Verheul in het straf-
schopgebied en de terechte 
penalty werd door hemzelf 
benut. De duels werden wat 
feller, de nodige gele kaarten 
(14!) werden uitgedeeld door 

de goed leidende arbiter. In de 
81e minuut kwam ASV weer 
aan de leiding. Door matig 
uitverdedigen van de Neder-
horst-defensie kon de rech-
terspits ongehinderd fraai in-
schieten (1-2). Nederhorst ging 
meer risico’s nemen, speelde 
voortdurend op de helft van 
ASV en kwam nog bijna gelijk 
toen de keeper van de gasten 
mistastte en de bal door een 
verdediger net voor de lijn werd 
weggehaald. In de allerlaatste 
minuut kopte Lars nog net over 
uit een corner. Nederhorst- 2 
speelde 0-0 tegen Hilversum- 
2 en VR1 verloor met 2-1 van 
Loosdrecht VR1.
Meer info www.vvnederhorst.
org of facebook.

   

ASV Petanque ‘91 jubileert
ANKEVEEN
Vorig jaar bestond de Pe-
tanque uit Ankeveen 30 jaar 
maar door de coronaperi-
kelen moesten alle festivi-
teiten gecanceld worden 
die men in gedachten had 
voor de leden. Gelukkig is 
de situatie nu zo dat er stil 
gestaan kon worden bij dit 
jubileum.

Er werden natuurlijk diverse 
mooie toernooien en competi-
ties gespeeld maar als hoog-
tepunt werd maandag jl. met 
alle leden en partners bij Res-
taurant 1244 een heerlijk diner 
geserveerd. De avond kon dus 
niet stuk, daar er ‘s middags het 
laatste toernooi werd gespeeld 

met de uitslagen erbij en de 
prijsuitreikingen. De boulers 
in Ankeveen krijgen er ook dit 
jaar weer diverse leden bij wat 
alleen maar goed is en zo kan 
men dus met een goed gevoel 
opgaan naar de 35 jaar. Dat 
ASV Petanque ook aanslaat bij 
sponsors bleek uit de bijdragen 

van: GIZMO BV van Willem 
de Leeuw, L + R Tuinen van 
Richard Koelink, Intersell van 
Dick van Enk en Slagerij Han 
Janmaat. Namens bestuur en 
leden bedankt. Om plm. 22.00 
uur sloot voorzitter Jan Nijhuis 
dit feestelijke gebeuren af.

S.V. ’s-Graveland nieuws
’S-GRAVELAND
De blauwwitten kwamen de 
afgelopen week twee keer 
in actie en de resultaten 
waren wisselend. Woens-
dag kwamen ze voor de 
beker uit tegen Limmen 
en de derdeklasser uit 
de gelijknamige plaats in 
Noord-Holland was met 0-2 
net te sterk voor de ’s-Gra-
velanders. Die wonnen met 
dezelfde cijfers wel voor de 
competitie tegen het Hilver-
sumse BZC ’13. Luke Sluy-
ter en Wilco de Birk waren 
voor ’s-Graveland trefze-
ker.

Het 2e deed het wederom 
prima en zette het sterke Wa-
terwijk met 4-1 opzij. Binnen 
de collectieve prestatie waren 
Dirk Timmermans (2x), Jorn 
Kerkhof en Bart van Wijk de 
doelpuntenmakers. Komende 
zaterdag moet proberen om de 
reeks van vier overwinningen 
op rij voort te zetten bij koplo-
per IJsselmeervogels-2.

VR1 won van en achterhaalde 
daarmee de Huizen/Zuidvo-
gels combinatie door met 3-0 
te winnen. Ook VR2 beleefde 
een fijne voetbaldag. Het won 
zelf van CSW VR2 met 2-0 en 

de ene concurrent won van de 
andere en daardoor is VR2 nu 
alleen koploper. De komende 
twee weken zijn spannend, 
want dan spelen ze tegen de 
nummers 2 en 3.

Het Team van de Week was 
JO16-1 en ze kleurden hun 
zaterdag met een mooie 4-2 
overwinning op Olympia ’25 
JO16-1.

Ondanks de grote ’s-Grave-
landse steun in de kantine is 
het Nederlands Elftal er niet 
in geslaagd om vrijdag jl. van 
Ecuador te winnen. Afhankelijk 
van speeldata en verloop van 
het WK zal er nog een wed-
strijd gekeken worden in de 
kantine.

De Grote Clubactie is weer een 
groot succes geworden. Wij 
danken alle lotenverkopers én 
lotenkopers voor hun inzet en 
steun die dit hebben mogelijk 
gemaakt.

Op woensdag 7 december is 
er een informatiebijeenkomst 
over het initiatief om te starten 
met Walking Football binnen 
de vereniging. Aanvang 14.00 
uur.

   

Eerste business seat voor 
Martijn
‘S- GRAVELAND
De eerste business seat op de 
Eretribune van SV ‘s- Grave-
land is verkocht aan Martijn van 
den Brand. De alom gerespec-
teerde blauw-wit supporter en 
zakenman van allure wilde niet 

bekend maken om welk bedrag 
het gaat. Volgens welingelichte 
kringen zou het gaan om een 
getal van minstens 4 cijfers. 
Het is in ieder geval een aan-
beveling om meer business 
seats aan de man te brengen.

stcok.adobe.com
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Odis Volleybal nieuws
KORTENHOEF
Deze sportweek begon met 
twee enerverende wedstrij-
den op maandagavond. 
Meisjes- A had een uit-in-
haalwedstrijd. Het werd 
een zwaarbevochten pot, 
waarbij de tegenstander op 
94 punten eindigde en de 
Odis-meiden op 104. Be-
langrijker nog: 0-4 winst. 2 
x 22-25, 24-26 en 26-28.

Heren-1 speelde thuis. De 
sfeer op het veld was span-
nend en op de tribune be-
hoorlijk grimmig. Normaliter is 
de sfeer bij volleybal sportief. 
Vooral de laatste set was span-
nend. Deze eindigde in 26-24, 
Gelukkig zorgden de Odis- 
mannen voor 3-0 winst.

Recreanten-3 speelde hun 
laatste toernooi van deze sei-
zoenshelft. Alle wedstrijden 
werden gelijk gespeeld. Het 
superteam eindigde als 2e in 
de poule. Na rijp teamberaad 
werd besloten te promoveren 
naar mix 2.

In een kolkende sporthal speel-
den zaterdag 26 november Da-
mes1, HS1 en MA1 thuis. Een 
van de speelsters van DS1 zag 
er anders uit dan anders. Haar 

servicegeweld was niet ver-
anderd. De spelverdeler werd 
vaak goed gevonden. 3-1 winst 
was het resultaat. DS1 staat nu 
3e in de poule.

MA1 speelde met z’n vijven. 
Dat hebben de meiden eerder 
dit seizoen gedaan. De kleinste 
twee van het team hebben het 
meest succesvol gesmasht. 
De meiden zaten de eerste 
twee sets in de flow. Daarna 
minder en werd het spannen-
der. De vijfsetter eindigde in 
2-3 verlies. MA1 staat nog wel 
1e in de poule.

HS1 maakte meer lawaai dan 
MA1. Testosteron verklaart 
veel. De zeer ervaren eer-
ste scheidsrechter had een 
scherp oog. De nodige touchés 
werden door hem gezien. De 
spannende vijfsetter liep beter 
af dan die van MA1. 3-2 winst 
van de nummer 1 in de poule.

Komende wedstrijden: maan-
dag 28 november DS1 thuis 
om 20.45 uur. Zaterdag 3 de-
cember allen thuis: DS1 13.30 
uur, HS1 en MA1 om 15.30 uur.

Zin om te volleyballen? Trainen 
maandagavond in sporthal De 
Fuik. www.odis.nl.

   

Eindstanden toernooien ASV 
Petanque ‘91
ANKEVEEN
Nadat het jeu de boulejaar 
2022 afgelopen was voor 
de diverse competities wer-
den maandagmiddag 21 
november onder het genot 
van een hapje en drankje 
de winnaars bekend ge-
maakt. We maken alleen de 
top 3 bekend, anders zou-
den we een heel Weekblad 
Wijdemeren kunnen vullen.

Clubkampioenschap
1. Wim Bornhijm, 15 gespeeld 
– 14 gewonnen -saldo 71 plus-
punten; 2. Piet van Leijen,15 
gespeeld – 14 gewonnen -sal-
do 43 pluspunten; 3. Kees van 
Schaik,15 gespeeld – 12 ge-
wonnen -saldo 63 pluspunten.

Koude Kip toernooi
1. Jurrian van Schaik, 20 ge-
speeld – 17 gewonnen – sal-
do 114 pluspunten; 2. Piet 
van Leijen, 20 gespeeld – 16 

gewonnen – saldo 86 pluspun-
ten; 3. ex aequo, Wim Bornhijm 
+ Ric Degekamp, 20 gespeeld 
12 gewonnen – saldo 41 plus-
punten.

Waterkippen toernooi
1. Wim Bornhijm, 40 gespeeld 
– 34 gewonnen – saldo 227 
pluspunten; 2. Jurrian van 
Schaik, 40 gespeeld – 31 ge-
wonnen – saldo 230 pluspun-
ten; 3. Piet van Leijen, 40 ge-
speeld – 30 gewonnen – saldo 
161 pluspunten.

Ook 60 jaar jeugdvolleybal NdB
Meld je aan

NEDERHORST DEN BERG
In oktober hebben wij een 
volleybaltraining verzorgd 
tijdens de gymlessen op 
de scholen in Nederhorst 
den Berg. In december 
gaan we hier een vervolg 
op geven en ook de Curte-
venneschool in Kortenhoef 
bezoeken.

Gezien het enthousiasme van 
de kinderen, en om het 60-ja-
rig bestaan van onze volley-
balclub te vieren, willen wij op 
6 januari een schooltoernooi 
gaan organiseren. Het toernooi 
is van 13.00/16.00 uur. Deze 
is voor de groepen 4 t/m 8 van 
alle scholen uit de omgeving.

Cool Moves
Volleybal is niet de makke-
lijkste sport om te leren. Om 

die reden is er speciaal voor 
kinderen Cool Moves Volley 
(CMV) ontwikkeld. Via de zes 
CMV-niveaus leren kinderen, 
in de leeftijd van 6 tot 12 jaar, 
stap voor stap, op een speel-
se manier, alle volleybaltech-
nieken. In het scholentoernooi 
willen we hiervan 3 niveaus 
gaan toepassen. Een team 
moet uit minimaal 3 kinderen 
bestaan, maar vier mag ook. 
Aanmelden: buurtvolleybalne-
derhorst@gmail.com.

Sportspeeltuin
Voor de groepen 1 t/m 3 zijn er 
sportspeeltuin activiteiten. De 
sportspeeltuin is een program-
ma voor kinderen van 4 t/m 6 
jaar, gericht op veelzijdig be-
wegen en voornamelijk gericht 
op de breed motorische ont-
wikkeling (BMO) van kinderen. 

Kinderen leren spelenderwijs 
en met veel plezier bewegen. 
Tijdens het toernooi kan u met 
uw kind gewoon binnen lopen 
en kijken wat de sportspeeltuin 
inhoudt. Om een indruk te krij-
gen hoe leuk het voor kinderen 
is om op de Cool Moves ma-
nier in het volleybal te groeien 
hebben wij een promo video 
gemaakt. Bekijk de video via 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=CJeGgwe4w3M

Meld je aan
Maar wilt uw kind niet wachten 
tot 6 januari dan kan hij/zij nu 
al vrijblijvend kennis maken 
en ervaren hoe leuk volleybal 
kan zijn! Neem even contact 
op zodat u meer informatie kan 
ontvangen door een email te 
sturen naar tc_defjeugd@vv-
nederhorst.nl

   

Dartfestijn in Nederhorst den Berg
Door: Patrick Schaap

NEDERHORST DEN BERG
Voor de eerste keer sinds 
16 april werd er weer ge-
dart in Sporthal de Blijk 
in Nederhorst den Berg. 
Destijds ging het om een 
koppeltoernooi, nu moes-
ten de mannen het op ei-
gen kracht doen in het Mad 
House single toernooi.

Organisatie
Een van de initiatiefnemers van 
dit darttoernooi is Edwin Kei-
zer. Berger in hart en nieren en 
dartfan van het eerste uur, was 
afgelopen zaterdag uiteraard 
aanwezig om de avond in goe-
de banen te leiden. De avond 
verliep vlekkeloos, mede door-
dat Edwin al 20 jaar ervaring 
heeft in het organiseren van dit 
toernooi. “Ik denk dat wij een 
stuk of tachtig toernooien heb-
ben georganiseerd sinds het 
begin. Variërend van single-
toernooien, koppeltoernooien 
en zelfs een Bergs kampioen-
schap. Gelukkig doe ik het niet 
alleen. Want met Nick Blom 
werken we samen met veel 
plezier aan dit evenement”.

Wedstrijden
Met 35 aanmeldingen werd 
het toernooi ingedeeld in acht 
groepen van vier en één groep 

van drie darters, waarbij de 
beste twee naar de winnaars-
ronde gingen en de rest naar 
de verliezersronde. In zowel 
de winnaars als de verliezers-
ronde geldt een knock-out sys-
teem. De verliezer in een van 
die potjes ligt uit het toernooi.

Primeur Damion
De avond zelf was ouderwets 
gezellig. Aangezien deze dart-
toernooien eens in de drie 
maanden worden gehouden, 
is het voor veel mensen een 
prettig weerzien met de andere 

deelnemers. Na flinke strijd in 
alle partijen moesten twee win-
naars komen in de verliezers- 
en winnaarsronde. In de verlie-
zersronde won Melvin met 2-0 
van Stijn van Overeem. Bij de 
winnaarsronde was Damion 
Breukers dé man van de avond 
door voormalig winnaar Erik de 
Noo met 4-2 te verslaan. Voor 
Damion was het een primeur. 
Nooit eerder won hij een dart-
toernooi in Nederhorst. Deze 
kan hij op zijn palmares bij-
schrijven.

Foto: Winnaar Damion Breukers

Foto: (v.l.n.r.) Het Top Trio: 
Piet van Leijen, Wim Bornhijm, 

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

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

Uw zitadviseur: Jordy Brouwer

Bezoek onze showroom of bel:

088-6220220

Showroom Hilversum 
Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX  

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

EasysitPrimeur!

Bespaar t/m 9 januari veel geld: 
Easysit betaalt 

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

showroom en profi teer! Relaxstoelenshowroom en profi teer!

Comfortbanken

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

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

Gratis het beste zitadvies Snelle of directe levering

Maatwerk uit eigen fabriek Geen aanbetaling nodig

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

Bezoek de Stressless Comfort Studios 
in de showrooms Barneveld en Hilversum

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

3772 MP Barneveld

Easysit Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a

1216 BX Hilversum

De Briellaerd

easysit
DAN ZIT JE GOED!Havenkwartier

Easysit DS17

Ontdek de drie werelden van Easy Sit

Thuisdemonstratie?

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

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

Easysit D112Easysit A90Easysit Napels

Comfortbanken RelaxstoelenSta-op stoelen

Kom deze dagen 
voor advies naar
de showroom!

13
december

14
december

15
december

17
december

18
december

19
december

Bel voor 
een GRATIS 

afspraak
088-6220220

een GRATIS 

088-6220220

Kom naar één van onze showrooms of bel 

per levensjaar

€ 5,-
korting!* 

Profiteer zes dagen lang van
leeftijdskorting!

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

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

Kunt u niet komen? 
Bel voor een gratis 
thuisdemonstratie

088 - 6220220
Easysit A600

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

op maat met de juiste balans 

en vormgeving. Onze ervaren 

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

● Maatwerk uit eigen fabriek

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

GRATIS PARKEREN
voor de showroom

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland

Easysit D82

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

oude stoel of bank bĳ  aankoop van een Easysit!*

Easysit B80

Easysit S80

Easysit D400

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

Easysit D02

Easysit D62

Easysit D83

Kom langs 
voor onze 
NIEUWE 

COLLECTIE!

Easysit D150
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SeniorWeb maakt u wegwijs 
in de digitale wereld
NEDERHORST DEN BERG
Sociaal Cultureel Centrum 
organiseert in samenwer-
king met SeniorWeb in-
loopmiddagen.

Aankomende woensdagmid-
dag 7 december bent u weer 
van harte welkom van 14:00 
tot 16:00 uur, dan zijn Richard 
van Kempen en Floor Roest 
van SeniorWeb weer aanwe-

zig, om u te helpen of advise-
ren met digitale vragen over 
PC/laptop, mobiel, tablet, 
etc. En vervolgens iedere 
eerste woensdagmiddag van 
de maand van 14.00 – 16.00 
uur. Om onze kosten te dek-
ken vragen wij een vergoe-
ding van € 5.00. Het gebouw 
ligt tussen de sporthal en de 
brandweer; Blijklaan 1; 1394 
KA Nederhorst den Berg.

   

Workshop Bevallen In 1 Dag
NEDERHORST DEN BERG
Je hebt een druk leven 
met werk, je sociale leven, 
met elkaar; kortom met 
van alles. En dan ben je 
zwanger... Tijd voor of zin 
in een cursus van enkele 
weken achter elkaar heb 
je niet. Daarom is er nu de 
workshop: Bevallen In 1 
Dag!

B Prepared biedt je de gele-
genheid om in 1 dag -met je 
partner- klaargestoomd te 
worden voor de bevalling. Alle 
relevante zaken komen deze 
dag aan bod. Tevens leer je 
ontspannings-en ademha-
lingstechnieken, Rebozo ont-
spanningsmassage en nog 
veel meer. Daarnaast infor-
meren we je o.a. ook over de 
rol van de verloskundige en 
eventueel het ziekenhuis.

Meld je aan
Op zaterdag 10 december 
leer je het allemaal. De dag 
duurt van 10:00 tot 15:30 uur 
met koffie/thee met lekkers en 
een lunch. Na de middagses-
sie ga je naar huis met een 
hoop opgedane kennis én 
een goed gevulde goodiebag. 
Er is plek voor maximaal 5 
stellen. De cursus gaat door 
bij minimaal 2 stellen.

De cursus wordt gegeven bij 
het Sociaal Cultureel Cen-
trum, Blijklaan 1 in Neder-
horst den Berg. De kosten per 
stel bedragen 175 euro voor 
de hele dag.

Voor meer info en aan-
melding: www.b-prepared.
nl; info@b-prepared.nl; 06-
11085386

   

Houtverkoop Rotary succes
WIJDEMEREN
De houtverkoop van de 
Rotary Club voor vereni-
gingen en/of stichtingen 
in Wijdemeren is ook dit 
jaar een succes.

Een paar weken geleden de-
den wij via onze huis-aan-huis 
bladen weer een oproep aan 
alle inwoners van Wijdemeren 
om een paar zakken hout te 
kopen. Daar is zeer enthou-
siast gebruik van gemaakt. 
De afgelopen weken heb-
ben onze Rotary-leden heel 
Wijdemeren doorkruist met 
zakken vol hout. En dat gaat 
een mooi financieel resultaat 
opleveren.

250 euro
Traditiegetrouw willen wij 

deze opbrengst weer gaan 
verdelen onder een aantal 
verenigingen en/of stichtin-
gen in Wijdemeren. Met de 
opbrengst van onze houtactie 
van november 2021 konden 
wij maar liefst vijf verenigin-
gen blij maken. Zij ontvingen 
allemaal 250 euro. Welke ver-
enigingen kunnen wij dit jaar 
een bijdrage van 250 euro 
schenken? Het enige wat u 
moet doen, is een email stu-
ren aan: hout@rotarywijde-
meren.nl en daarin geeft u 
aan waarom uw vereniging 
die 250 euro wil ontvangen. 
Welk speciaal project of doel 
wilt u dit jaar realiseren, waar-
bij dat geld dan goed van pas 
komt?

Laat het ons weten!

Ouderen Kerstviering in de    
Bergplaats
NEDERHORST DEN BERG
De gezamenlijke kerken en 
ouderenbonden willen net 
als andere jaren Kerst met 
u vieren en daarom organi-
seren wij voor u op vrijdag 
16 december aanstaande 
een gezellig samenzijn in 
de Bergplaats, Kerkstraat 
7 te Nederhorst den Berg.

Wij gaan het dit jaar wel an-
ders doen dan u van ons ge-
wend bent, mede omdat co-
vid nog wel steeds onder ons 

is. Wij hebben gekozen voor 
een ochtend- en een middag-
programma. Het ochtendpro-
gramma is van 10.00 tot 12.00 
uur. De zaal zal open zijn van-
af 9.30 uur. Het middagpro-
gramma is van 14.30 tot 16.30 
uur. Dan is de zaal open vanaf 
14.00 uur.

Wij willen, naast dat u elkaar 
ontmoet, met u zingen en luis-
teren naar mooie woorden. 
Zowel in de ochtend als in de 
middag kunnen er maximaal 

56 personen deelnemen. Wij 
zullen bij de uitgang een bus 
neerzetten voor een vrijwillige 
bijdrage.

Aanmelden
U kunt zich, vanaf 1 decem-
ber, telefonisch aanmelden bij: 
Joke Portengen, tel. nr. 0294-
253103 of bij Carla Pouw,tel. 
nr. 0294-253747. Mocht u ver-
voer nodig hebben, laat dit ons 
dan wel even weten wanneer 
u zich aanmeldt. Wij zien uit 
naar uw komst!

   

Delta Pianotrio terug in Jagthuis
Foto: Sarah Wijzenbeek

NEDERHORT DEN BERG
Na fantastische concerten 
in 2017 en 2019 zijn we blij 
dat het Delta Pianotrio te-
rugkomt naar het Jagthuis. 
Ze lieten ons eerder de bij-
zondere pianotrio’s horen 
van Lera Auerbach en Pe-
teris Vasks.

Dit keer hebben ze gekozen 
voor het pianotrio van Miec-
zyslaw Weinberg. Als jood ge-
boren in 1919 in Polen moest 
Weinberg uiteindelijk vluchten 
naar Rusland, waar Sjostako-
vitsj hem naar Moskou haalde. 
De twee hadden een interes-
sante band. Ze waren vrienden 
en hadden een muzikale taal 
die overeenkomsten vertoon-
de. Ze waren een klankbord 
voor elkaar en beïnvloedden 
elkaar. Mieczyslaw Weinberg 
heeft een groot oeuvre nage-
laten waaronder naast symfo-
nische werken 17 strijkkwar-
tettten, een pianokwintet en 
dus een pianotrio. Het Delta 

Pianotrio werd in 2013 in Salz-
burg opgericht door de huidi-
ge Nederlandse leden: violist 
Gerard Spronk, celliste Irene 
Enzlin en pianiste Vera Koo-
per. Inmiddels heeft het trio 
drie cd’s uitgebracht die in de 
internationale pers lovend ge-
recenseerd werden.

Concert Delta piano Trio: vrij-
dag 8 december 2022, aan-
vang 20.15 uur, entree 20 
euro (tot 25 jaar 10 euro). 
Reserveren: www.jagthuis.nl, 
per email: stal@jagthuis.nl of 
telefonisch 0294-252609. Het 
Jagthuis, Middenweg 88, Ne-
derhorst den Berg.

   

Kerst damtoernooi bij LDV
Door: Ben van der Linden

REGIO
Bij de Loenense Dam Ver-
eniging is het ook kerst. 
Vandaar ook dit jaar weer 
het traditionele kerst dam-
toernooi. Dit damtoernooi 
is juist ook voor minder 
geoefende dammers. U 
speelt deze avond drie 

leuke partijen tegen min 
of meer gelijkwaardige te-
genstanders. En u gaat al-
tijd met een prijs naar huis. 
Dammen is een denksport 
waarbij de hersens moeten 
worden gebruikt. Zo wordt 
de grijze massa getest en 
fit gehouden.

Wat: LDV Kerst damtoernooi, 

gespeeld in groepjes van 4, 
dus 3 partijen. Waar: gebouw 
’t Web; Spinnerie 15; Loenen 
a/d Vecht. Wanneer: dins-
dagavond 20 december, in-
schrijving 19:30, geen kosten. 
Opgeven: voor 18 december 
via email slotsom@ziggo.nl 
of bellen: 06 55 34 17 07 of 
whatsapp (Ben vd Linden).
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Biografie Jeen van den Berg met  
Wijdemeers tintje
NEDERHORST DEN BERG
Jeen van den Berg (1928-
2014) is een van de meest 
tot de verbeelding spre-
kende Nederlandse schaat-
sers. In zijn lange schaats-
carrière tussen 1946 en 
2001 won hij bijna duizend 
prijzen. Zijn grootste tri-
omf boekte hij in 1954 toen 
hij in een bloedstollende 
finale de Elfstedentocht 
won. Onlangs verscheen 
zijn biografie. Egbert Lam-
bers, oud-voorzitter van 
schaatsvereniging de Vijf 
Dorpen, is vol lof over het 
boek. “Het gaat niet alleen 
over schaatsen, je wordt 
meegezogen in een mee-
slepend levensverhaal 
over een tijd die ver achter 
ons ligt.”

Jeens jeugd werd getekend 

door de harde jaren dertig, 
waarin hij als jongen moest 
toezien hoe zijn ouders nood-
gedwongen door de crisis 
hun boerenbedrijf moesten 
opgeven en keihard moesten 
knokken om aan de kost te 
komen. Het motiveerde hem 
later om zich te laten gelden. 
Hij ging tot het uiterste om te 
winnen. Onder de rijders stond 
hij bekend als een sluwe vos. 
Jeen kon niet alleen heel hard 
schaatsen, in finales was hij 
de concurrentie vaak te slim 
af.

Wijdemeren
In Wijdemeren verscheen hij 
ook regelmatig aan de start. 
In 1964 won hij de Ronde van 
Loosdrecht. In de uitslag werd 
hij ex aequo geklasseerd met 
Wim Ligthart. In Ankeveen 
stond hij ook graag aan de 

start. Aan het eind van 2001 
werd van Jeen den Berg ge-
troffen door een zware her-
senbloeding. Na een lange 
revalidatieperiode verscheen 
hij in Ankeveen voor het eerst 
weer in het openbaar als gast-
spreker bij de ledenvergade-
ring van de Vijf Dorpen. Egbert 
Lambers weet het nog goed. 
“Het kostte hem geen moeite 
om anderhalf uur aan één stuk 
prachtig te vertellen over zijn 
schaatsleven.” Het hoogtepunt 
van de avond lag voor Jeen 
echter na het officiële gedeel-
te. Sommige toehoorders die 
tijdens hun verhaal niets had-
den durven zeggen, grepen nu 
hun kans en stapten op hem 
af.

Jeen van den Berg; auteur: 
Mark Hilberts; uitgeverij: Noord-
boek; ISBN: 9789056159573.

   

Vrolijke Feestmaand-markt
Door: Niels van der Horst

NEDERHORST DEN BERG
Afgelopen zaterdag was 
het erg gezellig tijdens 
de zogeheten ‘Samen-
staan-we-sterk’ feest-
maand-markt op het Willie 
Dasplein. Zo’n dertig deel-
nemers hadden zich aan-
gemeld om hun waren en 
diensten aan te bieden.

Erg feestelijk waren de kra-
men met zelfgemaakte spul-
len. Zo verkochten Anouk, 
Meike en Tessa Zeldenrijk 
o.a. kleurrijke zelfgemaakte 
armbandjes. Gezien het ani-
mo van de bezoekers deed 
de handel hun achternaam 
gelukkig geen eer aan. Ook 
Gerda Vos had sieraden en 
daarnaast fraaie schilderijen 
en pentekeningen. Lianne 

& Suzanne verkochten een 
keur aan zelfgemaakte baby- 
en kinderkleertjes en weer 
verderop zag je nog meer 
sieraden van eigen makelij 
bij de stand van Sieraden bij 
ons. Atelier Achterom had 
erg mooi ambachtelijk kera-
miek uitgestald. Zij bieden 
ook workshops voor kinde-
ren en volwassenen aan en 
verzorgen voor kinderfeest-
jes een zogeheten ‘partijtje 
pottenbakken’.
Het Sportlokaal hield een 
sportieve en dynamische 
zumba demonstratie onder de 
koepel op het plein. Medeor-
ganisator van de markt Wilma 
Snel greep haar kans en deed 
vol enthousiasme mee. Je 
zag veel standhouders mee-
bewegen op de aanstekelijke 
muziek. Wie ook aanstekelijke 
muziek ten gehore brachten, 

was DJ Cas Duikersloot en het 
altijd sfeer brengende shanty-
koor Op de Ree.

Voor de kleintjes was er een 
spannende activiteit van de 
brandweer. Onder zeer vei-
lig toezicht van onze Bergse 
brandweerlieden mochten ze 
meehelpen een metalen au-
todeur door te knippen. Met 
veiligheidsbril zag je de kids 
met grote ogen genieten van 
het stoere grote mannen werk. 
Andere dorpse of gemeente-
lijke stands werden verzorgd 
door de Historische Kring, 
Energiecoöperatie Wijdeme-
ren, Crea Club de Spot en po-
litie & Boa’s.

Naast smakelijke zaken als 
de wijn van Molenaarswijn en 
de producten van Heavenly 
Chocolate gaf lifestyle coach 

Nana juist weer inzichten over 
afvallen. Haar aansprekende 
uitgangspunt en motto luidt 
‘Stoppen met diëten’. Ze kijkt 
liever en vooral naar de ach-
terliggende motivaties van ons 
eetgedrag. Naast deze inner-
lijke verzorging waren voor 
het uiterlijk schoonheidsspe-
cialistes van Body & Beauty 
present.

Dit alles was nog maar een 
greep uit al het mooie, vrolijke, 
lekkere en gezellige marktaan-
bod waarvan iedereen naar 
hartenlust kon genieten. Wil-

ma Snel zag dan ook dat er na 
de succesvolle editie van mei 
dit jaar, opnieuw sprake was 
van een geslaagde markt. “Het 
mooiste is om al die mensen te 
zien die elkaar tegenkwamen 
en gezellig bleven kletsen.” Ze 
houdt van organiseren en om 
verbinding te zoeken en wordt 
blij als er wat gebeurt op het 
Willie Dasplein. Op naar de 
volgende markt! 

Zie voor een uitgebreidere fo-
to-impressie de Facebook-pa-
gina van Willie Das-plein.

   

Kerstconcert met een verhaal …
ANKEVEEN
Op zondagmiddag 11 de-
cember is er om 15.00 uur 
een bijzonder kerstconcert 
in de Sint Martinuskerk in 
Ankeveen.

U bent van harte welkom om 

te komen luisteren naar een 
bijzonder kerstverhaal dat 
wordt afgewisseld met prach-
tige kerstliederen en sfeervolle 
muziek. Het koor All Directi-
ons! Onder leiding van zijn 
nieuwe dirigent Arjen Bus-
scher en het blaasorkest van 

De Vriendschapskring onder 
leiding van dirigent Ronald de 
Haan zullen ervoor zorgen dat 
u helemaal in de kerststem-
ming komt. De aanvang van 
het concert is 15.00 uur (kerk 
open om 14.30 uur). Het con-
cert duurt 1,5 uur. Er is geen 

pauze, maar na afloop wordt 
u op het kerkplein getrakteerd 
op glühwein of warme choco-
lademelk. De toegangsprijs is 
€ 6. Kinderen tot en met 12 
jaar betalen € 2,50. Dit bedrag 
is inclusief de traktatie na af-
loop. U kunt nu uw kaarten be-

stellen via www.alldirections.nl 
Wacht niet te lang want vol is 
vol! Op kerstavond 24 decem-
ber zingt All Directions! tijdens 
de kerstnachtviering in de Sint 
Martinuskerk. Kerk open om 
21.15 uur. Start samenzang 
21.30 uur.
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Mooiste kerstherinneringen 
met Laura Fygi
REGIO
Op 10 december geven 
Vegas Strings Orchestra 
en het Loosdrechtse koor 
Fun4All, samen met Lau-
ra Fygi een kerstconcert 
waarbij u in een warme 
kerststemming wordt ge-
bracht. Via uw oren recht-
streeks naar het hart.

Laura Fygi geeft met haar 
enorme ervaring als zangeres 
en warme stemgeluid een bij-
zonder invulling aan dit con-
cert. U zult mooie, herkenba-

re kerstliederen horen maar 
ook de insteek van een Frans 
chanson zal te horen zijn. Ve-
gas Strings Orchestra met zijn 
elegante strijkersklanken, on-
dersteund door een geweldige 
ritmesectie, is het juiste orkest 
om Laura hierin mooi te bege-
leiden. Het concert vindt plaats 
in de Morgensterkerk, Sein-
horst 2 in Hilversum. Kaarten 
zijn te bestellen via de website:

vegasstrings.nl of www.vegas-
stringsorchestra.nl; Kosten: 
€24,50 inclusief 1 consumptie.

   

Theater De Dillewijn begin 
december
ANKEVEEN
Er zijn in de eerste week 
van december twee mooie 
voorstellingen in theater 
De Dillewijn. Op vrijdag 
2 december kunt u gaan 
genieten van Olga Zuider-
hoek. De titel van deze mu-
zikale vertelling is ‘Maar 
wat er ook gebeurt er klinkt 
muziek’. En op woensdag 
7 december kunt u gaan 
kijken naar de bijzondere 
Deense film ‘Druk’ uit 2020.

‘Maar wat er ook gebeurt er 
klinkt muziek’ is de titel voor dit 
programma van Olga Zuider-
hoek over muziek uit haar 20e 
eeuw. Ze vroeg Gerard Bouw-
huis voor de muziek, waar het 
om draait: Bartók, Antheil, An-
driessen, Breuker, Gershwin, 
Johnny & Jones en natuurlijk 
Stravinsky. Totaaltheater op 5 
vierkante meter: tekst, muziek 
en beeld, vaak grappig, soms 
woestmakend droevig, maar 
hoe dan ook: er klinkt muziek!

Maar wat er ook gebeurt er 

klinkt muziek; vrijdag 2 decem-
ber; Aanvang 20.15 uur; Tic-
kets € 19,- via www.dedillewijn.
nl.

Oscarfilm over drinken
De Deense regisseur Thomas 
Vinterberg won met Druk – het 
Deense woord voor drinken 
– een terechte Oscar voor 
beste buitenlandse speelfilm. 
Volgens de Noorse psychiater 
Skårderud zou de mens op-
timaal functioneren met een 
hoeveelheid alcohol in het 
bloed van 0,5 promille. Vier 
docenten aan een middelbare 
school zitten er doorheen en 
grijpen deze theorie aan om 
wat leven in de brouwerij te krij-
gen. De vier acteurs excelleren 
in iets wat heel moeilijk schijnt 
te zijn: overtuigend dronken 
spelen op een filmset waar 
geen druppel alcohol werd ge-
schonken.

Film: Druk. Aanvang 20.15 uur. 
Tickets € 8,- via www.dedille-
wijn.nl.

Nieuw tijdperk bij Amicitia

Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Afgelopen zaterdagavond 
luidde fanfare Amicitia 
met het Winterconcert een 
nieuw tijdperk in. Althans 
als het aan de nieuwe di-
rigent Twan Stekelenburg 
ligt. Met aanstekelijk en-
thousiasme bracht hij in 
het Oude Kerkje aan de 
Kortenhoefsedijk zijn lief-
de voor de koperen klan-
ken over het voetlicht.

Het toepasselijke Ouverture to 
a New Age met diverse tem-
powisselingen, klankbotsingen 
en een glorieus slotakkoord 

verleidde een Kortenhoefse 
luisteraar tot een luidkeels 
‘Joehoe, grandioos’. En dat 
was het ook. De jonge Ste-
kelenburg (45) is niet alleen 
een ambitieuze concertleider, 
maar ook een spraakwater-
val. Hij vertelde honderduit 
aan de half gevulde kerk. 
Over z’n Brabantse roots, z’n 
opleiding op het Utrechts con-
servatorium als saxofonist en 
orkestleider, maar bovenal 
over z’n sterke voorkeur voor 
fanfaremuziek. De combina-
tie van slagwerk, saxofoons, 
trompetten, trombones, tuba’s 
en hoorns rondom de kleine 
bugels schijnt uniek te zijn in 
de Lage Landen. Zo bijzonder 

dat het volgens Twan weleens 
een Werelderfgoed zou kun-
nen worden. Dat biedt kansen 
voor het Amicitia van voorzitter 
Pieter Luijer c.s.
De dikke orkestmap is totaal 
opgeschoond en in drie maan-
den tijd hebben fanfare en diri-
gent elkaar beter leren kennen. 
Dat kon je ook duidelijk horen 
met het meeslepende koraal 
La Prière, waarbij de jonge 
Daniël Hendriks een mooie 
solopartij speelde op trompet. 
Muziek zorgt voor verbinding, 
voor alle mensen, met of zon-
der beperking, vertelde de ge-
motiveerde dirigent ook nog. 
En dat was nu eens geen loze 
kreet dit keer. Het slotstuk met 
een Flower Power Selection 
klonk harmonieus en magisch. 
Met bekende meezingers als 
Bridge over Troubled Water en 
Morning has Broken van Cat 
Stevens. Terecht een staande 
ovatie voor de dorpsfanfare 
die na 100 jaar dat niveau in-
middels is overstegen. Al blijft 
het gezamenlijk nakaarten met 
plakjes worst en een drankje 
lekker knus en dorps.

   

Hemelse muziek in de Kersttijd
NEDERHORST DEN BERG
Na het succes van het con-
cert in juli bij het Kasteel 
komt het Ukraine Libera-
tion Orchestra, uitgebreid 
met koor, opnieuw naar 
Nederhorst den Berg. Dit-
maal staat er op zondag 
18 december om 16.00 uur 
een Kerstconcert op het 
programma in de Onze Lie-
ve Vrouw Hemelvaart Kerk.

Vanuit hun opvanghuis in De-
venter hebben de leden van 
het orkest hun passie voor mu-
ziek teruggevonden en spelen 
ze om lotgenoten en het Ne-
derlandse publiek te laten ge-
nieten en de helende werking 
van muziek te laten ervaren. 
Op 18 december verzorgen or-
kest en koor een heerlijk kerst-
programma. Het concert vindt 
plaats in de schitterende am-
biance van de katholieke kerk 
met haar prachtige akoestiek. 
Hemelse muziek van Vivaldi, 
Händel en Mozart dompelt 
u onder in de kerstsfeer. U 
hoort Vivaldi’s beroemde Glo-

ria en natuurlijk muziek uit de 
Messiah van Händel. Voor het 
ultieme kerstgevoel worden 
prachtige, bekende kerstliede-
ren uit verschillende Europese 
landen, waaronder natuurlijk 
Oekraïne, vertolkt. Natuurlijk 
is geen kerstprogramma com-
pleet zonder ‘Stille Nacht’.

Ukraine
Liberation
Orchestra &
Choir
Het Ukraine Li-
beration Orches-
tra and Choir en 
solisten, onder 
leiding van dorps-
genoot Jeroen 
Weierink staan 
garant voor een 
adembenemen-
de uitvoering. De 
musici spelen in 
hun thuisland bij 
de grote symfo-
nieorkesten en 
operaorkesten. 
De zangers wer-
ken in professio-

nele koren of zijn solist bij de 
opera van Charkov, Kiev en 
Dnjipro.

Kaarten; 19,50 €; uitsluitend 
a contant; Bloembinderij Pas-
siflora, Vaartweg 1, NdB; Re-
serveren: Muziekburo Noot-
sprong, info@nootsprong.nl.
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NOI van start gegaan met Disco on Ice
Na een spetterende optocht vanaf het plein vrijdagavond
NEDERHORST DEN BERG
De ijsbaan is dit jaar voor de 
14e keer geopend. Eindelijk 
weer een feestje te vieren 
met het thema Disco. Op ’t 
plein begon het feest met 
LED foam sticks en muziek 
daarna in optocht naar de 
DISCO on ice!

Schoolschaatsen
De scholen uit de regio zijn 
ook dit jaar weer gevraagd of 
zij voor een kleine vergoeding,
met de klas/school willen ko-
men schaatsen. Want hoe leuk 
is het om een keer te komen 
schaatsen op het ijs in Neder-
horst den Berg.

IJshockey-match
Deze avond op 2 december 
v.a. 21.00 uur is voor de oude-
re jeugd, die al jaren geleden 
hebben leren schaatsen bij 
NOI en het nu leuk vinden om 

nog een wedstrijdje ijshockey
te spelen. De laatste uurtjes 
op de ijsbaan, van deze-
avond, zijn dan niet beschik-
baar voor het vrij schaatsen.

Schaatslessen
Op zondagochtend van 10:00 
tot 12:00 uur zijn er schaats-
lessen. Deze zijn druk be-
zocht. Tijdens de lessen le-

ren kinderen in groepjes ren kinderen in groepjes 
de eerste slagen op het de eerste slagen op het 

ijs te maken. Dit gaat ijs te maken. Dit gaat 

uiteraard met vallen en op-
staan. De kinderen die al 
rondjes kunnen schaatsen, 
worden begeleid om aan hun 
techniek te werken. De lessen 

zijn bedoeld voor een ieder 
die daar profijt van heeft. Ui-
teraard mogen ook volwasse-
nen meedoen aan de lessen 
indien zij nog niet (goed) kun-
nen schaatsen.

Koffie-uurtje 
voor de ouderen
Er is elke zaterdagmorgen een
koffieuurtje voor de iets ou-
deren onder ons. Iedereen 
die behoefte heeft aan een 
beetje gezelschap of het ge-
woon gezellig vindt mag hier-
naar toe komen. Wellicht ken 
je ook iemand die dit gezellig 
zal vinden, neem hem of haar 
een keertje mee om kennis te 
maken. De entree is gratis (net 
als de koffie tijdens het koffie-
uurtje).

Kleurplaat wedstrijd
Er is weer een kleurplaat uit-
gedeeld. Je mag de plaat he-
lemaal oppimpen tot een echte 
DISCO – snowy. De kerstman 
zal de prijzen uitreiken op 18 
december.

Cadillac Monkeys
De Bergse band the Cadillac 
Monkeys zullen 3 december 
een spetterend optreden geven.

Openingstijden:
Voor actuele openingstijden: 
volg ons op Facebook- Insta-
gram-Twitter. Daarnaast zijn 
we telefonisch te bereiken: 
0294 - 746974.

za. 3 december
Koffi e-uurtje Koffi e-uurtje 10.30 uur
Disco on Ice  19.00-23.00 uur
Cadillac Monkeys 20.00-00.00 uur

vr. 2 december
Bergse winterspelen 19.00 uur
Klaverjas/spelletjesavond Klaverjas/spelletjesavond 20.00 uur
16+ IJshockey match 16+ IJshockey match 21.00 uur

seizoen
2022/2023

Openingstijden 
vrij-schaatsen
wo.  30-11  13.00-21.00 uur
do.  01-12  14.30-17.00 uur
vrij.  02-12  14.30-23.00 uur
za.  03-12  10.00-00.00 uur
zo.  04-12  12.00-19.00 uur
ma.  05-12  14.30-17.00 uur
di.  06-12  14.30-18.00 uur
wo.  07-12  13.00-21.00 uur
do.  08-12  14.30-17.00 uur
vrij.  09-12  14.30-23.00 uur

3 december
Koffi e-uurtje 10.30 uur

19.00-23.00 uur

3 december
Koffi e-uurtje 10.30 uur

JE BENT VAN HARTE 
WELKOM!

do. 1 december 
Curling  19.30 uur

zo. 4 december
Schaatslessen 10.00-12.00 uur
Familiedag  12.00 uur

di. 6 december 
IJshockey clinic  19.00 uur

Klaverjas/spelletjesavond 
16+ IJshockey match 

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68
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Er zijn schaatsen 
beschikbaar!

19.00 uur

IJsclub Nederhorst den Berg 


