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 Lichtjesmarkt Ankeveen

    ANKEVEEN
    Het is al bijna een klassie-
ker: de Lichtjesmarkt in 
Ankeveen. Voor de zesde 
keer alweer organiseert 
Bruisend Ankeveen, ge-
holpen door een aantal 
enthousiaste Ankeveense 
kerstfans, deze sfeervolle 
kerstmarkt in het hart van 
het dorp.

    De markt begon ooit als kerst-
variant van de wekelijkse za-
terdagmarkt. Maar omdat een 
kerstmarkt in het donker nóg 
sfeervoller is, werd het een 

lichtjesmarkt”, vertelt Albert 
Oorthuis, een van de enthou-
siaste organisatoren.

    Met een lege maag naar de 
markt
    Op de Lichtjesmarkt tref je niet 
alleen bekende verkopers van 
de wekelijkse zaterdagmarkt, 
maar ook tal van andere onder-
nemers met een divers aan-
bod in hun verlichte kramen. 
Sieraden, woonaccessoires, 
kerstversiering, cadeautjes: er 
zijn voldoende mogelijkheden 
om originele kerstcadeaus in 
te slaan of lekkernijen in huis 

te halen voor de feestdagen. 
“En kom vooral met een lege 
maag naar de markt! Of je 
nu van zoet of hartig houdt, 
er valt van alles te proeven”. 
Glühwein of een biertje, ham-
burgers en erwtensoep, de be-
kende Ankeveense fijnproever 
Symon Kamstra zal zorgen dat 
het u aan niets zal ontbreken. 
Ook dit jaar zullen de prijzen 
voor de lekkernijen weer be-
wust laag gehouden worden 
om het voor iedereen toegan-
kelijk te maken wat te eten en 
te drinken.

    Gezellig samenzijn
    “Een dj draait op verzoek jouw 
favoriete kerstnummers afge-
wisseld      met      een      live-
optreden met kerstliedjes en 
de allerkleinste bezoekers 
maken kans op een ‘meet & 
greet’ met de kerstman. Een 
overdekt springkussen, een 
clown en ja, eigenlijk zijn alle 
ingrediënten aanwezig voor 
een gezellige en geslaag-
de avond”, besluit Albert. De 
Lichtjesmarkt is op vrijdag 16 
december vanaf 18.00 uur op 
het marktplein naast de Mar-
tinuskerk in Ankeveen. Voor 
meer informatie en activiteiten: 
www.facebook.com/bruisen-
dankeveen of 0615275790.   

 Foto: De Lichtjesmarkt in 2017   

STERK!
Makelaars

Ontvang kosteloos en
vrijblijvend binnen

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

Ga naar:

sterkmakelaars.com

Lig niet wakker van je aankoop!
Kies voor onze lokale expertise.

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

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

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

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

invulling van de uitvaart.
Zelf uw uitvaartwensen vastleggen?

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

Bereken online uw uitvaartkosten op onze 
website met de uitvaartcalculator.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

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

elke donderdag van 16.00 tot 17.00 uur.

Hier had uw
advertentie kunnen staan!

Neem contact op via
advertentie@dunnebier.nl

Markt in Ankeveen

van 8.00-12.30 uur met:
Brood, groenten, kaas, noten, 

siroop, olijven, bonbons, 
bloemen en onze koffie to go 

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

Lezersonderzoek
Weekblad

Wijdemeren
U kunt ons
helpen om

het Weekblad 
Wijderen

te verbeteren!

Om onze bladen te
blijven verbeteren willen
we graag uw mening horen!
Wij zijn benieuwd waar u
behoefte aan heeft als lezer.

Geef dus uw mening door de
QR-code te scannen, of ga naar
de lokale supermarkt en vraag
naar een kopie van het
lezersonderzoek.

Vragen?
Mail naar 
sarah@dunnebier.nl

Open de camera-app of
QR-code-app op uw mobiele 
telefoon en richt deze op de 
hiernaast afgebeelde code.

Op uw mobiele telefoon
kunt u dan het onderzoek 

invullen.

Scan de
QR-code!

RK WIJDEMEREN
H. Antonius
   Zo. 18 december: 9.30 uur:
   R. Simileer
   Wo. 21 december: 17.30 uur:
   W. Balk
OLV Hemelvaart
   Zo. 18 december: 9.30 uur:
   J. Dresmé
St. Martinus
   Za. 17 december: 19.00 uur:
   J. Dresmé
Horstwaarde
   Di. 20 december: 10.00 uur:
   W. Balk en E.J. van Katwijk

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk
   Zo. 18 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. 18 december: 10.00 uur:
   Ds. C. van de Berg  
   www.hervormdegemeente
   sgraveland.nl
Hervormde gemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 18 december: 9.30 uur:
   Ds. K. van Velzen
Oec. Streekgemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 18 december: 11.15 uur:
   Dienst met Jan Greven
Graankorrel ‘s-Graveland 
   Zo. 18 december: 10.00 uur:
   Ds. Alain Verheij    
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Gemeente reageert op open brief bewoners
Eenrichtingsverkeer ter discussie

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
De wegafsluiting op de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 
leidt tot veel emoties. Vo-
rige week deed bewoners-
vereniging Muyeveld- St. 
Pieter een oproep om 
tweerichtingsverkeer toe te 
staan. Verkeerswethouder 
Gert Zagt reageert:

Gert Zagt is op de hoogte van 
het feit dat er regelmatig be-
stuurders tegen de rijrichting in 
rijden. Dat is hem uit contacten 
met omwonenden en de uit-
voerder van de wegwerkzaam-
heden gebleken. “Ik begrijp de 
zorgen”, vervolgt de wethou-
der. “Daarom zijn we ook bezig 
met maatregelen zoals de inzet 
van extra verkeersregelaars en 
meer handhaving.” Zagt wijst 
erop dat bestuurders zichzelf, 
andere weggebruikers en de 

wegwerkers in gevaar brengen 
als ze tegen de rijrichting inrij-
den. Als automobilisten hierop 
worden aangesproken, worden 
de verkeersregelaars, BOA’s 
en agenten nogal eens onheus 
bejegend.

Omleidingen
Dat het omrijden vanuit Nieuw- 
Loosdrecht een uur lang duurt, 
klopt niet, weet Zagt. Er zijn 
twee omleidingsroutes van cir-
ca dertig minuten. Om het weg-
vak veilig passeerbaar voor 
(brom)fietsers te maken, staan 
er aan de kant van Nieuw-Loos-
drecht verkeerslichten. Als een 
fietser daar op de drukknop 
drukt, gaat het verkeerslicht 
aan de kant van Boomhoek/
Muyeveld op rood voor het 
overige verkeer. Dit zou niet 
meer dan enkele minuten moe-
ten duren. Ook gaat het licht op 
rood als werkverkeer van de 
bouwweg gebruik moet maken. 

“Dat duurde helaas wel eens te 
lang. Daarom hebben we met 
de aannemer afgesproken dat 
de weg in zo’n geval maximaal 
een kwartier dicht gaat.”

Klachten
De wethouder erkent dat er re-
gelmatig klachten zijn, maar er 
zijn ook vragen en suggesties. 
“We proberen daar zoveel mo-
gelijk iets mee te doen, zoals 
afspraken met de aannemer 
over tussentijdse afsluitingen 
die niet langer dan een kwartier 
mogen duren. Helaas zijn de 
werkzaamheden zo ingrijpend 
dat we niet kunnen voorkomen 
dat er overlast is. Daarom zijn 
bepaalde afspraken aange-
scherpt en is bijvoorbeeld de 
bebording aangepast.”

Meedenken bewonersvereni-
ging
Gert Zagt waardeert het zeer 
dat de bewonersvereniging 

Muyeveld-Sint Pieter mee-
denkt. De beschuldiging dat 
de gemeente niet thuis geeft, 
werpt hij van zich af. Het was 
niet realistisch om binnen twee 
dagen te reageren op de brief 
van de bewonersvereniging. 
Het alternatief met tweerich-
tingsverkeer is uitvoerig onder-
zocht. Naast de kosten staat 
veiligheid voor de gemeente 
en voor de hulpdiensten voor-
op. “Het is geen onwil, maar 
we hebben geen oplossing 
kunnen vinden die tweerich-
tingsverkeer op een veilige 
wijze mogelijk maakt. Daarvoor 
is het werkvak te lang (en niet 
korter na 7 december zoals 
de bewonersvereniging sug-
gereerde) en de dijk te smal. 
Ook blijkt de ondergrond slap-
per dan we aanvankelijk dach-
ten, waardoor meer grond- en 
zandtransporten over de pas-
seerstrook moeten rijden.” Het 
laten meebetalen door inwo-

ners, hoe sympathiek ook, is 
niet zonder haken en ogen, 
vervolgt de heer Zagt. Dat on-
derbouwt hij met argumenten 
als de verantwoordelijkheid, de 
verdeling van de kosten en de 
rechtsongelijkheid bij andere 
projecten.

Oplossing
Tot slot ziet de wethouder de 
volgende oplossing: aannemer 
KWS zet extra verkeersrege-
laars in. Ook zullen de handha-
vers vaker ter plaatse zijn. “Als 
deze inzet niet leidt tot een vei-
ligere situatie, dan moeten we 
misschien fysieke maatregelen 
nemen, zoals het plaatsen van 
een slagboom. Dat heeft niet 
onze voorkeur, maar veiligheid 
moet voorop staan. Daarnaast 
spelen kostenafwegingen ook 
een rol.”

   

Ganzenrichtlijn ontregelt planning baggeren
LOOSDRECHT
Het inrichten van het bag-
gerdepot in de polder Mijn-
den Zuidwest blijkt onver-
wacht niet te voldoen aan 
de voorwaarden die in de 
provincie Utrecht gelden 
voor een ganzenrustge-
bied. Uitbreiding elders van 
het aantal vierkante me-
ters beschikbaar grasland 
voor overwinterende gan-
zen, lijkt nu een logische 
en kansrijke oplossing. 
De provincies Utrecht en 
Noord-Holland werken 
deze optie samen uit om 
eventuele vertraging zo be-
perkt mogelijk te houden.

Het baggerproject in het Loos-
drechts Plassengebied is 16 
november jl. formeel van start 
gegaan. Eind november werd 
onverwacht duidelijk dat de 
inrichting van het noodzake-
lijke baggerdepot in de polder 
Mijnden Zuidwest in strijd is 
met artikel 6.47 van een interim 
omgevingsverordening van de 
provincie Utrecht. In die veror-
dening wordt een baggerdepot 
in een ganzenrustgebied expli-
ciet uitgesloten, omdat het de 
rust verstoort voor ganzen die 
in het gebied willen overwin-

teren. Ondanks grondig voor-
onderzoek, intensief overleg 
en afstemming met relevante 
overheden en vergunningver-
leners was de projectorgani-
satie Baggeren niet bekend 
met dit specifieke Utrechtse 
ganzenbeleid dat in april 2021 
werd vastgesteld. Het verkrij-
gen van de laatste beschikking 
werd dan ook gezien als een 
formaliteit. De betrokken over-
heden hebben te goeder trouw 
gehandeld: het specifieke 
Utrechtse ganzenbeleid en de 
bijbehorende beperking is een-
voudigweg niet eerder in beeld 
gekomen.

Extra grasland
De provincies Utrecht en 
Noord-Holland werken nu sa-
men aan een oplossing die 
mogelijk gevonden kan worden 
door de totale hoeveelheid ge-
schikt grasland ten behoeve 
van ganzen elders uit te brei-
den. Door ervoor te zorgen dat 
de ganzen in hun totaliteit vol-
doende rust, ruimte en voedsel 
hebben om te kunnen overwin-
teren, kan de bagger alsnog 
verspreid worden op de beoog-
de locatie. De komende weken 
worden deze (en mogelijk an-
dere) oplossingsrichtingen ver-

der uitgewerkt. Tot die tijd ligt 
de inrichting van het depot stil. 
Op Noord-Hollands grondge-
bied gaan de werkzaamheden 
overigens wel gewoon door.

Aanpak Oostelijke Vecht-
plassen
De baggeropgave is een van 
de belangrijkste projecten 

binnen de Aanpak Oostelij-
ke Vechtplassen en wordt 
gefinancierd door de provin-
cie Noord-Holland, provincie 
Utrecht, gemeente Wijdeme-
ren, gemeente Stichtse Vecht 
en het Waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht. Baggeren 
vergroot de bevaarbaarheid 
van het Loosdrechts Plassen-

gebied en draagt bij aan het 
verbeteren van de waterkwa-
liteit. Omdat het grootste deel 
van de Loosdrechtse Plassen 
op Noord-Hollands grondge-
bied ligt, fungeert de provincie 
Noord-Holland als trekker van 
het baggerproject.

Foto: Adobe Stock
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Automaatje eind december niet bereikbaar
WIJDEMEREN
Van 26 december 2022 tot en 
met 1 januari 2023 is de cen-
trale van AutoMaatje Wijdeme-
ren en de Vrijwillige Thuishulp 
Gooise Meren niet bereikbaar. 

Wilt u in die periode gebruik 
maken van AutoMaatje of in 
de eerste week van januari? 
Vraag dit dan zo spoedig mo-
gelijk aan, maar uiterlijk 19 de-
cember. Dat kan via 035 – 694 

74 55 op werkdagen van 10.00 
– 12.00 uur. Ook voor vragen 
over bovenstaande kunt u hier 
terecht.

   

Ingezonden brief

Geen gevoel bij WMO
Graag wil ik mijn reactie geven 
op het ingekomen stuk in de 
Nieuwsster van 30 november 
met de titel ‘Geen gevoel bij 
WMO’. Kan (helaas) uit eigen 
ervaring de opmerking betref-
fende het onvermogen aan 
empathie van het WMO-loket 
Wijdemeren bevestigen. Het 
betreft bij mij het verbeteren 
van mobiliteit middels aanpas-

sing van mijn fiets tot een sta-
biele driewieler. Ben door een 
handicap niet meer in staat 
op een normale tweewielfiets 
te fietsen. Zowel de overheid 
als de gemeente propageert 
dat ouderen juist meer moeten 
bewegen en heeft duurzaam-
heid hoog in het vaandel. Wat 
is de reactie van de dame van 
het WMO- loket op mijn aan-

vraag? U kunt autorijden, dus 
daar moet u het mee doen, 
aanvraag afgewezen.

Motto WMO- loket: geen duur-
zaamheid, geen ouderen in 
beweging!

Evert de Haan

   

Geef me de 5 met Nick van Henten

LOOSDRECHT
De laatste ‘Geef me de 5’ van 
dit jaar staat vanaf woensdag 
14 december live op de web-
site van Ondernemend Wijde-
meren. Iedere maand stelt een 
ondernemer uit een van onze 
dorpen zich voor en deze keer 
is het de beurt aan Nick van 
Henten, van het gelijknamige 
bedrijf Dierspecialist XL van 
Henten in Loosdrecht. Nick 
vertelt vol enthousiasme over 
zijn familiebedrijf dat al sinds 
1855 bestaat en in heel de re-
gio bekend staat als hét adres 
voor veevoer, huisdiervoer, 
fourages en tuinartikelen. De 
eerste vrachtauto, SV Loos-
drecht, iedere zaterdag patat 
van De Schakel, Nick praat 
deze aflevering van Geef me 
de 5 op z’n gemak vol en zo 
weten we binnen 5 minuten 
meer over de man die de 6e 
generatie Van Hentens ver-
tegenwoordigt in hun familie-
bedrijf. Kijk op: https://www.
ondernemendwijdemeren.nl/.

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

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

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

Meer informatie of meedoen?

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

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

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

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

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

www.versawelzijn.nl

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

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

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

Meer informatie of meedoen?

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

Aanmeten van
borstprotheses

Bel gerust v oor een 
afspraak

ChillyHilversum

  

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

TulbandKerstkransjes en/of 
schuimkransjes

Geldig van donderdag 8 t/m zondag 18 december. Op de speeldagen van het Nederlands elftal verkopen wij volop oranjegebak!

WWW.BAKKERJEROEN.NL

eroen
Kerststol klein

Kerstmis
200 gram per pakje

Bereid met roomboter en zuivere 
amandelspijs

Keuze uit:
• Naturel met chocoladedip
• Amaranekersen met witte 

chocoladedip
• Vruchten met pistache dip

NU VOOR 
 €  5,95

2e PAKJE
HALVE 
PRIJS

NU VOOR 
 €  10,25
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Sta Sterk groepstraining begint weer
KORTENHOEF
Na de kerstvakantie breekt 
de tweede helft van het 
schooljaar aan. Heeft u in 
de eerste maanden van het 
schooljaar gemerkt dat uw 
kind ondersteuning zou 
kunnen gebruiken op het 
gebied van het omgaan 
met faalangst, het opko-
men voor zichzelf of het 
versterken van het zelf-
vertrouwen, zodat uw kind 
met meer plezier en lekker-
der in zijn of haar vel naar 
school kan gaan?

Op donderdag 2 februari start 

er weer een nieuwe 
Sta Sterk groeps-
training voor kin-
deren van 8 t/m 12 
jaar. De Sta Sterk 
training is ontwik-
keld door Stichting 
Omgaan met Pes-
ten en is bedoeld 
voor kinderen die 
niet sociaal weerbaar, soci-
aal vaardig of faalangstig zijn 
of met een pestprobleem te 
maken hebben. De Sta Sterk 
training bestaat uit 10 bijeen-
komsten van 1,5 uur wordt 
gegeven op donderdagmid-
dag van 16.00 tot 17.30 uur in 

Cultureel Centrum de Blinker 
in Kortenhoef. 
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met: Jes-
sica Lightfoot: 06-13825823; 
jess@jijenstasterk.nl of be-
zoek onze website www.jijen-
stasterk.nl.

   

Kom jij de Energiecoöperatie versterken?
WIJDEMEREN
De Energiecoöperatie 
Wijdemeren is een bewo-
nersorganisatie voor ener-
gievraagstukken en krijgt 
steeds meer vragen van 
bewoners die stappen wil-
len gaan nemen om ener-
gie te besparen, het huis 

te verduurzamen of een 
goede warmteoplossing te 
vinden in plaats van gas.

We hebben in alle dorpen va-
catures. Ben je een goede net-
werker en heb je interesse om 
coördinator te worden in een 
van de dorpen of projectleider 

voor één van de buurtwarmte-
projecten? Neem dan contact 
op met Anne-Marie Poorthuis 
via 06-12395394 of mail anne-
marie@ecwijdemeren.nl voor 
een vrijblijvend gesprek. Zie 
voor informatie ook de website 
www.ecwijdemeren.nl/wer-
ken-bij-de-energiecooperatie

Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken

HSB B.V. Rijksstraatweg 3    3631 AA Nieuwersluis   Tel: 0294 - 23 13 96   www.hsbbv.nl   Email: info@hsbbv.nl 

HSB voor al uw plannen en ideeën: 
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer   van zand, grind, grond  en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen

Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken, 
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.

Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve  oplossing te vinden die 
zowel prijstechnisch uitstekend  als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.  

Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois 
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook fi nancieel 
beheersbaar blijft.

Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op 
met Harry Spruijt    tel.: 0294-23 13 96          email: info@hsbbv.nl 

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN

•
•
•

•
•
•
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Vogelsnack
Je kunt vogels eigenlijk het 
hele jaar bijvoeren. In de herfst 
bouwen ze aan hun reserves 
voor de winter. En in het voor-
jaar kunnen ze wel wat extra 
energie gebruiken voor het 
bouwen van een nestje en het 
leggen van eieren.

Maar wat is de beste plek voor 
je vogelsnack? Mezen hangen 
graag aan een vetbol, vinken 
en merels scharrelen liever 
op de grond. Je kunt dus voer 
op de grond gooien of op een 
voedertafel, maar hang ook 
vetbollen of andere vogels-
nacks in bomen of struiken. 
Wil je bijzondere vogels zoals 
een specht of een boomklever 
naar je tuin lokken? Hang dan 
voedsel aan een boomstam, 
op een rustige beschutte plek. 
Ook roodborstjes zoeken het 
liefst een beschut plekje om 
te eten. En wat geef je ze dan 
te eten? Zadenmengsels, bes-
sen, fruit, klokhuizen, schillen, 
gewelde krenten en rozijnen, 
pelpinda’s, pindakaas of vet-
bollen. Let er bij vetbollen op 
dat je altijd het netje eromheen 
weghaalt, mezen kunnen hier 
namelijk in verstrikt raken. 

Zout voedsel is erg slecht voor 
vogels, kies dus altijd speciale 
vogelpindakaas en geen ge-
wone pindakaas. Ook gewoon 
brood is vaak te zout voor vo-
gels. Wat drinkwater vinden ze 
ook fijn. Met een beetje suiker 
kun je ervoor zorgen dat het 
water niet bevriest. En zorg er 
ook voor dat de vogels er niet 
in kunnen baden, anders be-
vriezen ze zelf. Geef ze nooit 
melk, dat is erg ongezond.

Vogels kunnen in de herfst 
en in de winter wel een vette 
snack gebruiken. Je kunt vet-
bollen natuurlijk in de winkel 
kopen, maar je kunt ze ook 
heel makkelijk en snel zelf 
maken! Je hebt maar twee in-
grediënten nodig: vast frituur-
vet en vogelzaad. Met behulp 
van leuke vormpjes zoals een 
melkpak, sinaasappelschil of 
eierendoos maak je de mooi-
ste kunstwerken. Smelt het fri-

tuurvet voorzichtig in een pan. 
Wacht tot alles gesmolten is 
en haal de pan van het vuur. 
Voeg nu voorzichtig vogel-
zaad toe. De mengverhouding 
is 1:1. Je hebt dus net zoveel 
frituurvet nodig als vogelzaad. 
Heb je het goed gemengd? 
Vul dan je vormpjes met het 
mengsel. Het mengsel wordt 
het snelst weer hard in een 
koude omgeving.

Geen zin om thuis rommel te 
maken? Kom dan zaterdag 17 
of zondag 18 december naar 
onze kerst & wintertuin op Fort 
bij Nigtevecht en maak daar 
een vette vogelsnack. En kijk 
dan meteen even bij de leven-
de kerststal, de kerstkoortjes 
en luister naar leuke natuur-
verhalen van onze boswach-
ter.

Foto: Natuurmonumenten @
Maurits Giessen

Bent u op zoek naar diverse soorten zand, Bent u op zoek naar diverse soorten zand, Bent u op zoek naar diverse soorten zand, Bent u op zoek naar diverse soorten zand, 
(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?

Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?

Gaat u verbouwen en wilt u een afvalcontainer huren?

Bestel op onze website of neem contact op.Bestel op onze website of neem contact op.Bestel op onze website of neem contact op.Bestel op onze website of neem contact op.
www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451
Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30

en op zaterdag van 8:00 tot 12:30en op zaterdag van 8:00 tot 12:30en op zaterdag van 8:00 tot 12:30en op zaterdag van 8:00 tot 12:30

Al 70 jaar gevestigd op de Al 70 jaar gevestigd op de Al 70 jaar gevestigd op de 
Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.

Woensdag  juli 10 Weekblad Wijdemeren

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

Prijzen Spektakelloterij afhalen   

Lotnummer

003352

000595

001238

001222

000796

000660

001255

000105

000203

002254

000026

001693

000777

000371

000874

001016

001453

000875

000876

001233

000951

002126

001206

001416

002127

001082

002338

001173

000793

000138

001690

Prijs

HOOFD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

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

rij van het Zomerspektakel, ook waren er nog 30 andere fraaie prijzen, beschikbaar gesteld door 

welwillende sponsors. De prijzen van de loterij kunnen afgehaald worden bij de voorzitter van de 

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

De inschrijving voor de 13e 
editie van Burendag is vorige 
week geopend. Alle buurten 
van Nederland kunnen hun 
Burendagactiviteit aanmel-
den en een fi nanciële bij-den en een fi nanciële bij-den en een fi
drage aanvragen via www.
burendag.nl. De dag wordt 
ieder jaar georganiseerd 
door Douwe Egberts en het 
Oranje Fonds om buren 
dichter bij elkaar te brengen. 
Deze editie gaan de organi-
satoren zich extra inspannen 
om buren bij elkaar te krijgen 
in buurten waar dat niet van-
zelfsprekend is. Burendag 
valt dit jaar op 22 september. 
In 2017 deden zo’n 1 miljoen 
mensen mee aan duizenden 
activiteiten in heel het land. 

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

D r e n t h
V E R H U I Z I N G E N

� 0294 - 25 12 00
� info@drenthverhuizingen.nl� info@drenthverhuizingen.nl�

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

Elke 1e woensdag v.d. maand 
van 14-17 uur: Repaircafé Wij-
demeren. In de Brasserie van 
Veenstaete te K’hoef. Weg-
gooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl of 
bel: Marjolijn Bezemer: 06- 
48545227.

Telescopische glasbewassing

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T
06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Voorproefje

Proef-
stolletjes

per stuk € 1,95
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

Natuurmomenten
van de boswachter

Tamara Overbeek

GEZOCHT:

TANDARTSASSISTENTE
(allround)

Per direct zijn wij op zoek naar een enthousiaste 
tandartsassistente voor 3-4 dagen die ons team komt 

versterken.

Ervaring gewenst, niet noodzakelijk.
Interne opleiding mogelijk.

Ben jij collegiaal, flexibel en heb je zin in een nieuwe uitdaging? 
Reageer dan z.s.m.

Team Tandheelkundige praktijk Kortenhoef

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef
Dodaarslaan 18

1241 XJ Kortenhoef
Tel: 035-6562188

info@tandartskortenhoef.nl
www.tandartskortenhoef.nl
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Nederhorst on Ice draait op volle toeren
Vrijdagavond = spelletjesavond
NEDERHORST DEN BERG-
Vrijdagavond is dé avond 
van de spelletjes bij Neder-
horst on Ice. 

Om 19.00 uur de Bergse Winter-
spelen op het ijs. Priksleeën,
Jeu de Puck en nog meer ‘spel-
letjes’ worden er bedacht zodat 
in competitieverband uiteinde-
lijk zes weken wordt gestreden 
om de titel (voor 1 jaar!) Bergse 
Winterspelen kampioen te win-
nen. Om 20.00 uur is iedereen
welkom die het leuk vindt om
spelletjes te spelen. Gewoon
gezellig met z’n allen aan tafel;
keezen, scrabble of klaver-
jassen.

Curling 
De 2e speelronde was weer 
een enorm succes. Door de 
buitentemperatuur was het 

een stuk kouder dan vorige
week wat zeker voor de 
scheidsrechters van invloed 
was. Maar ze stonden er wel 
weer met of zonder bevroren 
tenen. De koppositie is nu en-
kel en alleen voor de Polder-
boys uit de Horstermeer met 
13 punten gevolgd door een 
drietal teams met 12 punten. 

Het team ‘’Cool runnings’’ 
maakte een flinke sprong 
in het klassement met de 
bijna maximale score van 
8 punten op 1 avond (9 is 
maximaal maar nog nooit 

eerder voorgekomen). Hek-
kensluiter is nog steeds V.V.A. 
met 2 punten. De volledige 
tussenstand is terug te vinden 
op de website. 

Koffieuurtje
Koffieuurtje voor de ouderen
Het is een behoorlijk succes-
het koffieuurtje voor de 70+.
Natuurlijk is er geen specifieke
leeftijdsgrens voor dit uurtje.
Lijkt het je leuk om een beetje
aanspraak te hebben, gewoon
gezellig een bakkie te gaan 
doen, beetje gezelligheid of 

gewoon eens kijken hoe dat 
Nederhorst on Ice er nu ei-
genlijk uit ziet, dan bent u van 
harte welkom zaterdagmorgen
vanaf 10.30 uur. Natuurlijk 
bent u ook op andere tijden 
van harte welkom, er is geen 
entree bij de Bergstube.

Ouderendiner
14 december vindt het zeer 
succesvolle ouderendiner 
weer plaats in samenwerking
met groep 8 van de Jozef-
school. Dit kerstdiner is dit jaar 
beetje anders van opzet en 
meer voor ouderen die alleen 
en/of eenzaam zijn. We wil-
len deze ouderen ook kennis 
laten maken met Nederhorst 
on Ice en zo ook een gezellige 
middag en avond geven. We 
hopen natuurlijk dat ze het zo 
gezellig vinden dat ze ook op 
zaterdag bij het koffieuurtje ko-
men aanschuiven.
  
Kerstman / Apres -ski
17 december is de altijd gezel-
lige après ski avond in de

Bergstube vanaf 20.00 uur.
Op 18 december komt de 
kerstman on Ice, hij zal dan de 
prijsuitreiking doen van Snowy 
on Ice kleurplaat wedstrijd, 
heb jij hem al ingeleverd??

Vrijschaatsen
We hebben veel activiteiten op 
het ijs, maar er zijn ook nog 
heel veel momenten dat je lek-
ker kunt “vrijschaatsen”. Voor 
9 euro entree heb je tijdens 
de openingstijden de hele dag 
toegang op de ijsbaan. Kijk voor 
meer informatie op de website: 
www.nederhorstonice.nl

Openingstijden 
vrij-schaatsen
wo.  14-12  13.00-21.00 uur
do.  15-12  14.30-17.00 uur
vrij.  16-12  14.30-23.00 uur
za.  17-12  10.00-00.00 uur
zo.  18-12  12.00-19.00 uur
ma.  19-12  14.30-17.00 uur
di.  20-12  14.30-18.00 uur
wo.  21-12  13.00-21.00 uur

vr. 16 december
Bergse winterspelen Bergse winterspelen 19.00 uur
Klaverjas/spelletjesavond Klaverjas/spelletjesavond 20.00 uur

do. 15 december  
Curling  19.30 uur

Het team ‘’Cool runnings’’ 
maakte een flinke sprong 
in het klassement met de 
bijna maximale score van 
8 punten op 1 avond (9 is 
maximaal maar nog nooit 

Natuurlijk is er geen specifieke
leeftijdsgrens voor dit uurtje.
Lijkt het je leuk om een beetje
aanspraak te hebben, gewoon
gezellig een bakkie te gaan 
doen, beetje gezelligheid of 

Het team ‘’Cool runnings’’ 
maakte een flinke sprong 
in het klassement met de 
bijna maximale score van 
8 punten op 1 avond (9 is 
maximaal maar nog nooit 

Elke zondag familiedag!

zo. 18 december
Schaatslessen Schaatslessen 10.00-12.00 uur
Familiedag/Kerstman on Ice  Familiedag/Kerstman on Ice  
12.00-15.00 uur

wo. 14 december
Ouderendiner 16.00 uur

zo. 
Schaatslessen 

12.00-15.00 uur

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

10.00-12.00 uur
Familiedag/Kerstman on Ice  

10.00-12.00 uur

seizoen
2022/2023

17 december is de altijd gezel-
lige après ski avond in de

seizoen
2022/2023

Bergse winterspelen 19.00
ma. 19 december  
Kunstschaats clinic  19.00 uur
di. 20 december  
IJshockey clinic  19.00 uur

za. 17 december
Koffi e-uurtje 10.30 uur
Disco on IceDisco on Ice  19.00-23.00 uur
ApresskiApresski  20.00-00.00 uur
Disco on Ice
Apresski

10.30 uur
19.00-23.00 uur

Bergse winterspelen 
Klaverjas/spelletjesavond 

17 december
10.30 uur
19.00-23.00 uur

10.30 uur
19.00-23.00 uur

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

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

Blijklaan 1a 
         U kunt ons ook vinden op 



✔ 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

INRUILKORTING
Ontvang nu tot € 750,- terug voor uw 

oude stoel of bank bĳ  aankoop van een Easysit!*

Easysit S80

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

INRUILKORTING
voor uw 

oude stoel of bank bĳ  aankoop van een Easysit!*

donderdag

15
december

vrijdag

16
december

zaterdag

17
december

maandag

19
december

dinsdag

20
december

woensdag

21
december

woensdag

14
december

450 stoelen en banken op voorraad!450 stoelen en banken op voorraad!450 stoelen en banken op voorraad!

Easysit B80

Easysit



AFVALINZAMELING 

VANAF 1 JANUARI 2023

Haal eruit wat erin zit!

Textiel kunt u op 
afspraak door ons 
laten ophalen. 

 Verpakking?
  Gemaakt van plastic, 

blik of drinkpak?
 Verpakking leeg?

Groente, fruit, 
etensresten en 
klein tuinafval

Groot verpakkingskarton 
kunnen wij niet meer 
meenemen. Breng het zelf 
weg of maak een afspraak
om het op te laten halen. 

PAPIER 

GFE + TPMD

TEXTIEL

Bekijk jouw inzameldagen 
in de GAD App of op GAD.nl

Dozen? Maak ze plat 
en klein. U kunt 
gratis een grotere 
container aanvragen. 

Kopen zonder 
verpakkingsmateriaal, 
dat scheelt! Makkelijk, zo’n gfe-bakje 

op het aanrecht!

Of even naar de 
textielcontainer 
in de wijk!

www.gad.nl/papier

Etensresten zijn grond-
stoffen, geen restafval

Regel het via gad.nl/textiel

Ergens nee? 
Dan is het geen pmdDan is het geen pmd

REST
Gebruik alle containers goed, 
dan heb je bijna geen restafval!

Bij goed scheiden van 
afval blijft minder 
restafval over. 

Niet vol? Niet aan de weg!

Check de GAD app voor jouw nieuwe inzameldagen voor kliko’s
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GooiTV
WIJDEMEREN
In het politiek-maatschap-
pelijke discussieprogram-
ma In Derde Termijn praat 
Ruud Bochardt met Erik 
Pieter Vlaanderen, die al 
50 jaar politiek actief is 
in Gooise Meren en voor-
heen in Muiden-Muider-
berg.

In ZinTV praten Leendert van 
der Sluijs en Anne Tuk met 
Anita Kruys van Versa over 
het Bussums geheugenhuis 
en met schrijfster Fleur Bour-
gonje. Ook is er weer een 
TV Magazine met regionale 

en lokale onderwerpen, het 
maandelijkse gesprek met 
de burgemeester van Gooise 
Meren, Han ter Heegde en de 
stagiaires 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 ka-
naal 842. Of ga naar gooitv.nl, 
‘programma’s kijken’.

Ga de uitdaging aan:    
geen alcohol in januari
REGIO
IkPas gaat op 1 januari 
weer van start. Bij deze 
landelijke actie worden 
mensen opgeroepen een 
maand geen alcohol te 
drinken. Deelnemers wor-
den zich zo bewuster van 
hun eigen drinkgewoon-
ten en kunnen zelf ervaren 
hoe het is om een tijdje al-
coholvrij te leven. Aanmel-
den kan via www.ikpas.nl.

Ruim 8 op de 10 volwassenen 
in de regio Gooi en Vecht-
streek drinkt wel eens alcohol. 
En bijna 1 op de 5 volwasse-
nen in de regio drinkt overma-
tig (vrouwen meer dan 7 gla-
zen per week, mannen meer 
dan 14 glazen per week). Af 
en toe een glas alcohol drin-
ken kan ongemerkt overgaan 
in een gewoonte. IkPas kan 
helpen om deze gewoonte te 
doorbreken.

IkPas:
alcoholgebruik op pauze
In januari starten wereldwijd 
miljoenen mensen met een 
alcoholvrije maand (Dry Ja-

nuary). In de regio Gooi en 
Vecht doen jaarlijks honder-
den mensen mee aan deze 
actie, georganiseerd door Ik-
Pas met ondersteuning van 
de GGD Gooi en Vechtstreek. 
Wethouder Joke Lanphen, 
voormalig huisarts en aan-
jager alcoholpreventie in de 
regio Gooi en Vechtstreek: 
‘Door mee te doen aan IkPas 
en de hele maand bewust 
geen drup te drinken, merken 
mensen wat dit doet voor hun 
gezondheid. Veel deelnemers 
kunnen beter slapen, voelen 
zich na afloop fitter en verlie-
zen zelfs gewicht- voordelen 
genoeg. Daarom moedig ik ie-
dereen aan: “Ga de uitdaging 
aan en bewijs voor jezelf: ik 
houd het vol!”.’

Meer ondersteuning
Voor sommige mensen is een 
maand geen alcohol drinken 
moeilijker dan ze van tevoren 
dachten.

Extra of persoonlijk onder-
steuning is mogelijk,
informatie is te vinden op
www.ggdgv.nl/alcohol.

Lindelaan 8 te Loosdrecht  
ariedekloetuitvaartverzorging.nl 24 uur per dag bereikbaar

06 1035 8100

Zorgzaam 
    & Betrokken

UITVAARTVERZORGING

Bernard van de Pol
Bert

In liefdevolle herinnering

5 Hilversum
31 maart 1962

c Kortenhoef
1 december 2022

FAMILIEBERICHTEN

Lezersonderzoek
Weekblad Wijdemeren

Scan de
QR-code! Open de

camera-app of QR-code-app op
uw mobiele telefoon en richt deze
op de hiernaast afgebeelde code.

Op uw mobiele telefoon kunt u dan
het onderzoek invullen.

Advertorial

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

035-6566623

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

www.huart.nl
035-6857850

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar

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

Weesp. Tel. 0294-418722

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk

en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of

woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende

offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

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

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

035-6851710 / 06-51203571
WWW.A-AAD.NL
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GooiTV gaat samenwerking aan met NHGooi 
Door: Sarah Cuiper

WIJDEMEREN
De lokale nieuwszender 
GooiTV heeft een nieuwe 
zendmachtiging gekregen 
voor de aankomende vijf 
jaar. In deze periode tot 
en met 2028 staan er hen 
kansen en uitdagingen te 
wachten, waaronder een 
nieuwe samenwerking met 
NHGooi.

GooiTV is als lokale media-in-
stelling verantwoordelijk voor 
het verzorgen van nieuws uit 
Wijdemeren en Gooise Meren. 
Aankomend jaar gaan ze een 
samenwerking aan met NH-
Gooi. “We gaan de krachten 
bundelen in een streekredac-
tie waarin we elkaar mooi aan-
vullen” zegt Ruud Bochardt, 
hoofdredacteur van GooiTV. 
De twee lokale omroepen heb-

ben als visie om laagdrempe-
lig op verschillende wijzen de 
mensen uit de Gooi- en Vecht-
streek te voorzien van het 
nieuws, online via websites en 
podcasts en natuurlijk op tele-
visie.

Kansen
Een andere nieuwe kans ligt 
op het gebied van de nieuws-
behoeften van jongeren. De 
stagiaires van GooiTV zijn 
hiermee aan de slag gegaan 
met hun nieuwe program-
ma’s ‘Gooi het op straat’ en 
‘Gooi d’r maar uit’ waarin ze 
op straat mensen interviewen. 
Bochardt: “Het is leuk om te 
zien hoe ze gekkigheden uit-
halen, het is een hele andere 
manier van televisie maken. 
We willen de nieuwe genera-
tie aan ons binden, dus gaan 
we deze nieuwe stijl accep-
teren.” Lokaal en regionaal 

nieuws wordt voornamelijk 
door de leeftijdsgroep van 65+ 
gevolgd, 54,3% van hen geeft 
aan geïnteresseerd te zijn in 
de informatie die speelt in hun 
gemeente, tegenover 33,6% 
van de jongeren. Dit blijkt uit 
onderzoek van het Commis-
sariaat van de Media. Daarin 
komt ook naar voren dat 1 op 
de 5 mensen in de regio naar 
GooiTV kijkt, dat is meer dan 
Bochardt verwachtte, zei hij.

HD
Voor de televisie geldt dat 
GooiTV zich hard maakt voor 
een beeldkwaliteitsverbete-
ring. Ze willen graag overstap-
pen naar High Definition (HD). 
HD wordt ook al door de regi-
onale en landelijke omroepen 
gebruikte en zorgt voor scher-
per beeld. Daarnaast noemde 
Bochardt het een uitdaging om 
met het huidige budget en de 

hoge energiekosten te blijven 
doen wat ze deden, nog voor 
een lange tijd. In september 

2023 viert de zender zijn tien-
jarig bestaan.

   

Foto van de Week

Foto: Hoofdredacteur Ruud Bochardt

De Kooibrug in Ankeveen is al in de kerstsfeer gebracht (foto: Wijdemeren van Boven, Marco v/d Roest)
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ASV ’65 nieuws
ANKEVEEN
Trainer Yoeri Tol aan het 
woord: “Al in de 2e minuut 
werd er vanuit het midden-
veld snel en agressief door 
gedrukt op het centrale 
duo van Robinhood, de bal 
werd veroverd en Yahmiel 
Logali scoorde de 1-0. Na 
die goal schrok Robinhood 
wakker en werden wij iets 
te makkelijk.

In de 28e min strafte Robin-
hood een foutieve pass in de 
eerste fase van onze opbouw 
genadeloos af (1-1) en kwam 
daardoor terug in de wedstrijd. 
Vlak voor rust gaf Laurens v/d 
Greft een scherpe voorzet, die 
kon maar half weggewerkt wor-
den door tegenpartij, onze spits 
Darryl Brusters anticipeerde 
hier goed op en maakte de 2-1 
met een technisch heel knap 
boogje over de keeper heen. 
Na de rust een totaal ander 
spelbeeld, veel voetbal, veel 
energie en vooral veel individu-
ele acties van beide ploegen. 
Hierdoor werd het een hele 

open wedstrijd waarin Robin-
hood voortdurend zocht naar 
de gelijkmaker. En waarin wij 
probeerden om de wedstrijd 
te killen door de 3-1 te maken. 
Pas de laatste 15 min van de 
wedstrijd kregen we iets meer 
controle en grip op de wedstrijd 
en lieten we het meerdere ke-
ren na om de bevrijdende 3-1 
te maken. In de 97e minuut trok 
Sherrick Krind nog een keer het 
gas open en versnelde langs 
twee verdedigers van Robin-
hood en beloonde deze lange 
sprint ook nog is met een heel 
mooi stiftje over de keeper: 3-1. 
Conclusie: 3 punten verdiend 
door te winnen in een moeilij-
ke en vooral zware wedstrijd 
tegen een (in mijn ogen) top 
tegenstander. Met name door 
ontzettend veel blessures en 
daarbij ook nog is veel spelers 
met kleine en grote pijntjes is 
iedereen echt enorm toe aan 
de winterstop. Komende week 
de laatste trainingsweek en 
een teamuitje om de eerste 
seizoenshelft positief en ont-
spannen af te sluiten.”

   

Odis Volleybal nieuws
KORTENHOEF
Op 19 december van-
af 20.00 uur organiseert 
Odis Volleybal hun Sinter-
Kerst-toernooi in sporthal 
De Fuik in Kortenhoef. Doe 
ook mee! Je hoeft daarvoor 
geen lid van Odis te zijn. 
Wil je meedoen (al dan niet 
met een speciaal voor deze 
gelegenheid samengesteld 
team)? Mail naar odis.be-
stuur@gmail.com.

Afgelopen weekend was een 
rustig wedstrijdweekend voor 
Odis Volleybal. Recreanten -2 
speelde hun laatste toernooi 
van deze seizoenshelft. Het 
bleek een spannende avond. 
Dat kwam niet alleen door het 
Nederlands voetbalelftal dat 
tegen Argentinië moest spelen, 
maar ook door Recreanten- 2. 
Ze waren solidair met de tegen-
standers: drie van de acht sets 
werden gelijk gespeeld. Ge-
lukkig wonnen ze er ook drie. 
Twee sets werden verloren. De 
Odis Recreanten hadden lie-
ver gezien dat het Nederlands 
voetbalelftal gewonnen had. 
Afijn, zij hadden een geweldige 
gastspeelster en wel een ge-
zellige avond.

Odis Volleybal is op zoek naar 
sponsoren. Specifiek om de 
aanschaf van nieuwe wed-
strijdkleding voor onze com-
petitieteams mogelijk te ma-
ken. Het doel is naast nieuwe 
wedstrijdshirts ook broekjes/
shorts, sokken en hoodies voor 
DS1, HS1 en MA1. Voor de re-
creantenteams alleen nieuwe 
shirts. Een van de dames van 
DS1 is bezig met het ontwerp 
van de shirts. Sponsoren krij-
gen vermelding op onze shirts. 
Om de aanschaf mogelijk te 
maken hebben we meer spon-
soren nodig. Geïnteresseerden 
kunnen contact opnemen met 
onze penningmeester Marco 
via odis.penningmeester@
gmail.com.

Komende wedstrijden: maan-
dag 12 december 20.45 HS1 
thuis in sporthal De Fuik in 
Kortenhoef, 17 december MA1 
uit (worden ze kampioen?) in 
Almere, DS1 13.30 uur en HS1 
15.30 uur thuis.

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

Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Nederhorst heeft zijn laat-
ste wedstrijd voor de win-
terstop winnend afgeslo-
ten. Tegen een verrassend 
behendig spelend FC Am-
sterdam werd het uiteinde-
lijk 3-1.

Na een redelijk begin zakte 
Nederhorst, geplaagd door 
nogal wat geblesseerden, ver 
weg gedurende de rest van de 
eerste helft. Het spel was on-
nauwkeurig, slordig en duels 
werden nauwelijks gewonnen. 
De Bergers creëerden dan 
ook weinig mogelijkheden en 
het was aan keeper Wesley 
van der Helm te danken dat 
er niet met een achterstand 

de rust in werd gegaan. Na 
de pauze een feller spelende 
thuisploeg en nam het in de 
51e minuut de voorsprong. De 
net 18-jarige Bas Wenneker 
gleed langs twee verdedigers 
en prikte de bal beheerst in de 
hoek. Even leek er meer rust 
in het spel te komen, maar 
het bleef onsamenhangend 
wat de roodgelen lieten zien. 
Geert Hagen kreeg een goe-
de kans om de score te verho-
gen, maar schoot uit kansrijke 
positie naast, maar ook de FC 
was niet ongevaarlijk met en-
kele snelle omschakelingen. 
In de 78e minuut was het Job 
van Wijk die ongehinderd van 
18 meter de bal in de hoek 
krulde en zo de wedstrijd be-

sliste. Met een gelukkig schot 
werd het in de 89e minuut nog 
wel 2-1 maar tekende Bas 
aan het eind voor de 3-1 zege. 
Nederhorst-2 kreeg behoor-
lijk klop van SDO, daar waar 
het derde nipt een 0-1 zege 
binnen sleepte bij BZC. De 
Meiden O20-1 wonnen in een 
spannend duel met 3-2 van 
Amstelveen. Bij de jeugd blijft 
de JO17-1 het goed doen en 
wonnen ze de uitwedstrijd bij 
Amstelveen/Heemraad met 
2-8. De 15-1 versloegen met 
forse cijfers Abcoude maar de 
meiden O15-1 kregen ruim 
klop, JO14-1 versloeg de bu-
ren uit ‘s- Graveland met 6-2, 
de JO12-1 verloren bij Was-
meer met 7-6.

   

S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S- GRAVELAND
Het eerste elftal heeft 
het kalenderjaar niet met 
winst weten af te sluiten. 
Het kwam in de laatste 
wedstrijd van 2022 niet 
verder dan 2-2 tegen Her-
tha. Daarmee deelt het nu 
de derde plaats. De goals 
waren van mooie schoon-
heid en kwamen van de 
voeten van Matthies Ro-
meijn en Twan Roorda.

Het 2e is de (halve) competi-
tie geëindigd als zesde en die 
plek geeft recht op een plaats 
in de promotiepoule. Het 3e 
was vrij, het 4e verloor met 
2-3 van Huizen 4 en het 5e 
won met 8-2 van NVC 5.
VR1 won overtuigend met 
5-0 van ‘t Gooi VR2 met 
twee doelpunten van Kaylee 

Stoops en een hattrick van 
Anna Scholten. Lena Beem-
ster besliste vlak voor tijd de 
uitwedstrijd tegen Aalsmeer 
VR1 en daarmee werd VR2 
ongeslagen kampioen. Een 
mooie prestatie van het team 
van Rik Sluyter en Sander 
Kerkhof. Tegen de nummer 
2 van de competitie speel-
de VR3 een goeie wedstrijd, 
maar verloor wel: 5-3.
JO17-1 maakte zich op voor 
de kampioenswedstrijd tegen 
Zuidvogels JO17-2, maar die 
wedstrijd werd afgelast. Ge-
lukkig was dat niet het geval 
bij JO11-2. De thuiswedstrijd 
tegen nummer 2 SDO JO11-
3 werd met 3-1 gewonnen en 
daarmee werden ze kampi-
oen. Dat gold ook voor JO14-
1. Waar het vorige week niet 
lukte, lukte het wel tegen BFC 

JO14-3 (0-3).
Het Team van de Week MO20 
speelde tegen ’t Gooi MO20 
en verloor helaas met 0-3. De 
nazit was er niet minder ge-
zellig om.
Volgende week zaterdag het 
dartkampioenschap van de 
club en op zondag 18 decem-
ber organiseren de vrouwen-
teams een ‘koeschijtwedstrijd’ 
met als doel een bijdrage in 
hun kosten voor hun overwin-
tering op Malta.
Verder in december: maan-
dag 19 december kerstklaver-
jassen, tweede kerstdag de 
traditionele kerstloop (meer 
informatie op www.svsgrave-
land.nl), 28 t/m 30 december 
zaalvoetbal in Sporthal de 
Fuik.

   

Dressuurwedstrijden bij Rijvereniging NdB
NEDERHORST DEN BERG
Zeventien enthousiaste 
ruiters streden afgelopen 
zondag om de prijzen bij 
de dressuur in de klasse 
B, LI en LII.

Zij werden gejureerd door Kim 
Wethmar. Bij de 9 deelnemers 
in de klasse B werd: 1. Valerie 
van Teijlingen op No Name; 2. 
Els Blom op Polly.

In de klasse LI werd: 1. Emma 
de Graaf op Resi; En in de 
klasse LII werd: 1. Demi Si-
mons op Trigger.

Buiten werd alles geregeld 
door Rosalie de Mol. De toe-
gang tot de ring was zoals ge-
bruikelijk in handen van Silvia 
Looman. Achter de balie was 
Anja Doedens actief. De proe-
ven werden weer afwisselend 

voorgelezen door leden van 
de club en de inschrijvingen 
waren uiteraard weer gere-
geld door Marti Bergman. De 
volgende wedstrijd is op 8 ja-
nuari.

stock.adobe.com
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Gemeenschapsfonds verlicht de    
dorpskernen
WIJDEMEREN
Donderdag 1 december 
hebben de bestuursleden 
van het Gemeenschaps-
fonds Wijdemeren in sa-
menwerking met de bui-
tendienst van de gemeente 
Wijdemeren, zeven prach-
tig verlichte kerstbomen 
geplaatst in de dorpsker-
nen van de gemeente.

De kerstbomen worden ie-
der jaar geplaatst door de 
bestuursleden van het Ge-
meenschapsfonds Wijdeme-
ren en staan symbool voor 
verlichting en verbintenis in 
donkere dagen. December is 
voor velen een periode is van 
gezelligheid en familie, het is 
echt ook voor velen een pe-
riode van eenzaamheid, ex-
tra zorgen over het komende 
jaar en geen mogelijkheid om 
het jaar feestelijk af te sluiten. 
Het Gemeenschapsfonds Wij-
demeren is in 2016 opgericht 
om financiële ondersteuning 
te bieden aan initiatieven op 
het gebied van sport, kunst, 
cultuur, zorgen en welzijn die 
worden ontwikkeld om de 
saamhorigheid onder inwo-
ners van Wijdemeren te ver-
groten. Wijdemeren beschikt 
over een bewonderingswaar-

dige hoeveelheid mensen die 
zich belangeloos inzetten voor 
de medemens. Zij bereiken 
de mensen die soms moeilijk 
zichtbaar zijn en organiseren 
evenementen waar mensen 
samenkomen en contact ma-
ken met andere mensen. Deze 
toppers kunnen bij het fonds 
terecht voor een financiële bij-
drage. De richtlijnen waaraan 
een aanvraag voor een finan-
ciële bijdrage moet voldoen, 

staan helder omschreven op 
de website www.wijdemeren-
fonds.nl. Ook in 2023 is het 
Gemeenschapsfonds Wijde-
meren bereikbaar om initiatie-
ven te ondersteunen waarvoor 
geen ander fonds, stichting of 
organisatie aangesproken kan 
worden. Geniet van de verlich-
te kerstbomen en verbindt met 
de mensen in de naaste om-
geving.

   

Kerst in Wijdemeren en omgeving
WIJDEMEREN
December is de maand van 
kerstconcerten en gezelli-
ge bijeenkomsten. De re-
dactie maakte voor u een 
overzichtelijk lijstje:

Wo.14-12; 16.00 u. Ouderen-
diner, gratis, IJshal, Bergstu-
be, NdB.
Do. 15-12; 20.00 u. Fun4All 
en Snowe, € 12,50, Sijpekerk, 
Nieuw Loosdrecht.
Vr. 16-12; 10/14 u. Kerstvie-
ring ouderenbonden, gratis, 
De Bergplaats, NdB.

Vr. 16-12; 14.00 u. Kerstmarkt 
met Kerstman, gratis, De Em-
tinckhof, Ldr.
Vr. 16-12; 17.30 u. Kerstafette, 
mix aan muziek/zang, € 5 of € 
10, NH kerk, Noordereind 14, 
GR.
Vr. 16-12; 18.00 u. Lichtjes-
markt Ankeveen, gratis, Markt-
plein Ankeveen.
Za. 17-12; 16.00-20.30 u. 
Kerstlichtjestocht, € 4,99, Kas-
teeltuin Sypesteijn, Ldr.
Za. 17-12; 19.30 u. Kerstcon-
cert ’t KOOR!, € 6 en € 3, An-
toniuskerk, Kortenhoef.

Za. 17-12; 20.00 u. Inspirati-
on, Vegas Strings, € 10, Beth-
lehemkerk, Hilversum.
Zo. 18-12; 12.00 u. Kerstmarkt 
Licht & Kunst, gratis, NH kerk, 
Oud- Loosdrecht.
Zo. 18-12; 16.00 u. Ukraine 
Lib. Orchestra/ Choir, € 19,50, 
OLV Hemelvaartkerk, NdB.
Zo. 18-12; 20.00 u. Kerstzang 
met 2 koren, gratis, NH kerk, 
Noordereind 14, GR.
Do. 22-12; 19.30 u. Concert 
bij Kaarslicht, € 20, Ned.Ger.
Kerk, OudLdrdijk 124.

   

Oliebollenactie All Directions!
ANKEVEEN
Op zaterdag 31 december 
verkoopt het koor All Directi-
ons! op de Ankeveense markt 
goudgele oliebollen, rijkelijk 
gevuld met krenten en rozij-
nen: Oliebollen € 1,20 per st., 
10 stuks voor €11, en Appel-

beignets: € 1,75 per st. (alleen 
op bestelling). Bestellen kan 
tot uiterlijk vrijdag 30 decem-
ber: een briefje in de brieven-
bus te doen op Stichts End 
20a, 1244 PL Ankeveen; Een 
mail sturen naar k.griffioen@
planet.nl. Vermeld uw naam, 

adres, telefoonnummer en het 
aantal. Afhalen op zaterdag 31 
december op het marktplein 
vanaf 9.30 tot 12.30 uur. Wij 
bezorgen de oliebollen in An-
keveen ook bij u thuis, voor € 
1,-.

Schoolschaaktoernooi  
Wijdemeren uitgesteld
WIJDEMEREN
Op 23 november zou het 
schoolschaaktoernooi 
voor de gemeente Wijde-
meren gespeeld worden. 
Helaas bleek er op het 
ogenblik onvoldoende in-
teresse, sommige scholen 
hebben wel bekend ge-
maakt het schaken op te 
gaan pakken. Derhalve is 
besloten het toernooi te 
houden op 22 februari, af-
gelopen jaar werd ook in 
februari gespeeld, toen uit-
gesteld door de lockdown 
in verband met corona.

Er was ook wat verwarring. 
De gemeente Hilversum stuurt 
jaarlijks een agenda met di-
verse sporttoernooien voor de 
jeugd rond, waaronder ook het 
Hilversums Schoolschaaktoer-
nooi. De regionale bond SGS 
heeft bepaald dat indien je in 
je eigen gemeente mee kunt 
doen aan het schoolschaak-
toernooi dat je je dan niet via 
een andere gemeente kan 
plaatsen. Reden voor de orga-
nisatie van Hilversum, (HSG/
Hilversum Denkt) om te zeg-

gen dat scholen uit Wijdeme-
ren dan niet mee mogen doen 
bij hen, wij hebben immers ons 
eigen toernooi.

Afname
Ook zien we de laatste jaren 
een afname van deelnemende 
teams. Lag dat in het verle-
den nog op ruim 20 teams, de 
laatste jaren zien we er steeds 
minder. De hoop is wel dat dit 
zich gaat herstellen. Maar de 
teruggang zien we in meer 
gemeenten, een rondvraag 
bij andere organisatoren liet 
zien dat in Assen het aantal 
teams gehalveerd is, in Hilver-
sum was er dit jaar ook ruim 
33% minder interesse. Daarin 
zijn we dus niet uniek. Toch is 
schaken erg belangrijk voor 
het stimuleren van beide her-
senhelften, het leren creatief 
te denken en leren vooruit te 
denken.

Hopelijk gaan we in februa-
ri een flinke opmars zien wat 
betreft het aantal teams. Want 
naast leerzaam is schaken 
ook gewoon leuk.

   

‘Serveersuggesties, nieuwe 
dichtbundel
REGIO
Ex-Kortenhoever, Nico 
van Wijk, van de bakkerij 
vroeger aan de Egidius 
Blocklaan, schreef een 
dichtbundel: ‘Serveersug-
gesties’. Onderstaand het 
gedicht ‘1641’ dat verwijst 
naar het Oude Kerkje aan 
de dijk.

De bundel is te bestellen 
op: https://www.bol.com/
n l / n l / p / s e r v e e r s u g g e s -
ties/9300000131333765/?blt-
gh=ukaVuReHTZbsZkg9Xh-
ZHag.2_11.13.RollupItem

1641
In het voorbijgaan zagen we 
haar zitten,

Met een lammetje op schoot:

Ilona in een wolkeloos weio
land.

Licht als lucht omringd door 
gewichtloos water.

Warm van de wol bij een sloo
tje in een Flip Hamers’ lando
schap,

Los van de grond als een vlino
der geschilderd.

Op een dijk langs de plassen – 
in de ruisende bladeren boven 
ons o

Waar de eeuwenoude stenen 
van het kerkje nog steeds hun 
toren maken.
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Kerstpakketten voor klanten 
Voedselbank
REGIO
Nu dat de Kerst weer in 
zicht komt, worden de 
kerstpakketten uitgedeeld. 
Ieder jaar weer doneren ve-
len hun kerstpakket aan de 
Voedselbank voor de klan-
ten. Ook dit jaar ontvangen 
wij deze graag.

Voor het inleveren van de 
kerstpakketten is er een spe-

ciale container geplaatst voor 
de Voedselbank op de Ener-
gieweg 33 in Huizen. Daar 
kunnen de kerstpakketten 
ingeleverd worden van dins-
dag tot en met donderdag van 
09.30 tot 15.30 uur. Wij dan-
ken alvast iedereen voor hun 
donatie en wensen allen pretti-
ge feestdagen en een gezond 
2023!

   

Kerststukjes maken   
Parkinson Café
REGIO
Bij het Parkinson Café La-
ren en omstreken kunt u 
op donderdag 15 decem-
ber kerststukjes maken. De 
bijeenkomst vindt plaats 
in Amaris Theodotion 
(Ridderzaal) Werkdroger 
1, 1251 CM Laren; Inloop 
vanaf 14.00 uur.

Meenemen: een bakje, krans 
of vaas; een snoeischaar; 

eventueel ter versiering kleine 
kerstfrutsels, takjes, slinger/
kralensnoer, lichtjes op batte-
rij. Allemaal zelf te bedenken 
voor het stuk dat u wilt maken.

Aanwezig: groene oase, kerst-
groen en kleine kerstballetjes,

De kosten bedragen € 5,- per 
persoon. Opgave bij penning-
meester Ina Gevers, Email: 
j.gevers7@kpnplanet.nl

   

Cadeau-voor-nop-shop open 
tot Kerst
KORTENHOEF
Na een succesvolle Sinter-
klaasactie met als motto 
‘een Sint voor ieder kind’ 
wordt de Cadeau-voor-
nop-shop voortgezet tot 
Kerst. (Groot)ouders met 
kinderen die moeite heb-
ben de eindjes aan elkaar 
te knopen kunnen voor 
Kerst voor hun (klein)kin-
deren een cadeau uitzoe-
ken.

Alle bewoners die speelgoed 
hebben gebracht, worden heel 
hartelijk bedankt. Het is boven 
verwachting wat er aan speel-
goed binnen is gekomen. Voor 
ieder kind is er volop keus. 
Daarom is er geen speelgoed 

meer nodig. De Kerst speel-
goedactie  is   een  bewoners-
initiatief die mede mogelijk is 
gemaakt met hulp van Buurt-
kamer 3D, Repair Café en 
de gemeente. In de Cadeau 
-voor-nop-shop aan Kerklaan 
8A (voormalige locatie voor 
kinderopvang) is gelegenheid 
om een cadeau uit te kiezen 
van maandag 19 december 
tot en met vrijdag 23 decem-
ber van 13.00-16.00 uur; 
woensdag 22 december is er 
een avondopening van 17.00-
20.00 uur. Vrijwilligers helpen 
met cadeaus uitzoeken en 
inpakken. Wil je ook helpen? 
Kom dan tijdens de openings-
uren langs.

Joyful met ’t KOOR!
KORTENHOEF
Vanwege het virus hebben 
we er twee jaar op moeten 
wachten, maar op zater-
dag 17 december verzorgt 
’t KOOR! een sfeervol en 
swingend kerstconcert in 
de H. Antonius van Padua-
kerk, Kerklaan 26 in K’hoef.

Er staat bekende en iets min-
der bekende Nederlandse en 

Engelse kerstmuziek op het 
repertoire en ook een stukje 
samenzang wordt niet verge-
ten. Dit alles onder leiding van 
onze enthousiaste en zeer be-
vlogen dirigent Vladimir Pairel 
en met onze pianiste Ludmila 
de Klerk-Tokareva op de toet-
sen. Het concert begint om 
19.30 uur en de kerk is vanaf 
19.00 uur open voor het pu-
bliek. Toegangsprijs € 6,-- voor 

volwassenen en € 3,- voor kin-
deren t/m 12 jaar. Stuur voor 
kaarten een mail naar secre-
taris@tkoor.nl.. De gereser-
veerde kaarten liggen dan op 
17 december vanaf 19.00 uur 
klaar bij de entree van de kerk. 
Wij zorgen ervoor dat iedereen 
na afloop ‘joyful’ de feestdagen 
tegemoet gaat. Graag tot dan!

   

Bergse oliebollentraditie dendert 
door
Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Geen Oudejaarsdag zonder 
oliebollen. De bakploeg van 
de Protestantse Gemeente 
Nederhorst den Berg gaat 
voor de 50ste keer hard 
aan het werk om lekkere 
oliebollen te bakken en te 
verkopen.

De voorbereidingen beginnen 
al woensdag 28 december. De 
verkoop start donderdag 29 
december om 9.30 uur in de 
Bergplaats aan de Kerkstraat 
te Nederhorst den Berg. Een 
zak van 10 stuks gaat €10,-- 
kosten. U kunt uw bestelling 
van tevoren opgeven door een 
belletje naar 0294-254515 of 
29-30 en 31 december ook 
naar 06-82718153.

Smullen maar, zegt Henny 
Pos, een van de animators van 
de huidige Bergse Oliebollen-
fabriek. Wie in oude edities van 
De Brug (voorganger Week-
blad Wijdemeren) neust, ziet 
dat mevrouw Nagel in 1970 het 
initiatief nam om oliebollen te 

gaan bakken voor de kerk. Ze 
had in Loenen gezien dat er op 
die manier geld in het potje kon 
komen. Dominee De Weerd 
straalde van blijdschap toen 
bekend werd dat de oliebollen-
actie toentertijd 2400 gulden 
opbracht. Ook toen al zag je 
bekende namen uit het dorp: de 
bakkers Jan Snel en Jan Tin-
holt en vele anderen. In de loop 
der jaren is de productie alleen 
maar gestegen. Het liep op tot 
zelfs 28.000 oliebollen die door 
ongeveer 100 vrijwilligers wor-
den voorbereid, gebakken en 
verkocht. In diverse ploegen, 

appelschillers, beslagmakers 
en uiteraard bakkers in de hete 
bakhokken naast De Berg-
plaats. Wijlen Wijnand Tam-
ming had jarenlang de leiding 
over de Oliebollenfabriek. Het 
geheim van de hoge kwaliteit 
van de Bergse bollen zit ‘m in 
de frisheid van de ingrediënten 
als appel en rozijn. Het ware 
recept is al 50 jaar een goed 
bewaard geheim. Na een kor-
te tussenstop vanwege corona 
draait het Bergse oliebollen-
spektakel weer voor 100%. U 
kunt dus aansluiten voor deze 
overheerlijke gouden traditie.

Lezersonderzoek
Weekblad Wijdemeren

Scan de
QR-code! Open de

camera-app of QR-code-app op
uw mobiele telefoon en richt deze
op de hiernaast afgebeelde code.

Op uw mobiele telefoon kunt u dan
het onderzoek invullen.
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Kerstzang met Immanuel én 
Edoza
‘S- GRAVELAND
Op de laatste advents-
zondag is het heerlijk om 
zingend uit te zien op het 
Kerstfeest. In deze bijzon-
dere zangdienst zullen in 
een ruim uur vele bekende 
advents- en kerstliederen 
voorbijkomen.

Zeer bijzonder is dat aan deze 
avond twéé koren zullen mee-
werken, namelijk Edoza én Im-
manuel uit Hilversum.

Ziet u het voor u – samen 
het ‘Ere zij God’ zingen met 
bovenstem van meer dan 50 
geoefende stemmen? Of het 
ingetogen ‘Stille nacht’ mee-
zingen in een prachtig klassiek 
arrangement? Beide koren 

staan onder leiding van David 
Niemeijer en virtuoos Louis 
van Oosterom zal zowel op 
orgel alsook op piano koor en 
samenzang begeleiden. Kort-
om, een vol uur met de mooi-
ste liederen om samen te zin-
gen en naar te luisteren. Een 
avond die u zeker niet mag 
missen. Wij treffen elkaar D.V. 
komende zondagavond 18 de-
cember om 20.00 in de Her-
vormde kerk aan het Noorder-
einde 14 in ’s-Graveland. Wilt 
u de liturgie (ook in grootlet-
ter-versie beschikbaar) thuis 
ontvangen of vervoer naar de 
kerk wensen, neem dan even 
contact op met Yvar Steketee 
(035-6564521).

.
   

Turks-Spaans Eudora  
Quartet in het Jagthuis
NEDERHORST DEN BERG
Zondag 18 decem-
ber, alweer het laatste 
Jagthuis-concert van 2022. 
We sluiten het jaar af met 
een bijzonder strijkkwartet 
bestaande uit vier dames 
afkomstig uit Turkije en 
Spanje. Ze ontmoetten el-
kaar in Nederland: Çisem 
Özkurt (viool – Turkije), Án-
gela Moya (viool – Spanje), 
Kardelen Buruk (altviool 
– Turkije) en Cèlia Torres 
Ruiz (Spanje – cello).

Onder het motto ‘Doen we 
het toch anders’ heeft het 
kwartet een mooi programma 
samengesteld met werk van 
vrouwelijke componisten uit 
Nederland en Amerika. U krijgt 
Zes menuetten van Belle van 
Zuylen te horen, het strijkkwar-
tet van Henriette Bosmans en 
Snow Suite van Yanna Pelser, 
allen Nederlandse componis-
tes. Uit Amerika horen we mu-
ziek van Amy Beach, Rebecca 
Clarke en Florence Price. Wij 
verheugen ons op dit concert 
en op alle concerten die in 
2023 nog zullen volgen.

Concert Eudora Quartet: zon-
dag 18 december 2022, aan-
vang 15.30 uur, entree 20 euro 
(tot 25 jaar 10 euro). Reser-
veren via de website www.
jagthuis.nl, per email via stal@

jagthuis.nl of telefonisch 0294-
252609. De locatie van het 
concert is Het Jagthuis, Mid-
denweg 88, Nederhorst den 

Koffieconcert met Michiel Borstlap
ANKEVEEN
Met trots presenteert The-
ater De Dillewijn op 18 de-
cember om 11 uur een zon-
dagochtend concert met 
Michiel Borstlap.

Michiel Borstlap heeft een in-
ternationale reputatie opge-
bouwd als een virtuoze pianist 
die jazz mengt met klassieke 
en eigentijdse invloeden. Op 
deze zondagmorgen (hope-
lijk in ‘winterse sferen’) laat 
Michiel u, op een speciaal in-
gehuurde vleugel, genieten 
van de muziek van zijn in april 
dit jaar uitgebrachte album 
‘Pace’.

De titel is Italiaans voor ‘vre-
de’, hetgeen in deze tijd een 
extra diepgang krijgt. De me-

lodieën voor dit album werden 
gecomponeerd en opgeno-
men in Parc Broekhuizen. Zij 
ontstonden tijdens vele winter-
wandelingen. De fantastische 
natuur deden hem bepaalde 
elementen in de muziek vin-
den die hij nooit eerder had er-
varen. Pace is dan ook zonder 
twijfel een nieuw hoofdstuk in 
zijn discografie. De Dillewijn 
biedt u, in de koffiepauze, een 
bijpassende heerlijke versna-
pering aan. Kortom: dit wordt 
een zondagochtend om heer-
lijk te genieten van een bijzon-
der concert.

Tickets € 22,50 via www.dedil-
lewijn.nl

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

Zangdienst

Kerst komt!
Zondagavond 18 december 2022

Aanvang 20.00 uur

Foto: Rene Koster Photography
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