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Vreugde-volle bak 
bij Ouderendiner
Door: Niels van der Horst

Nederhorst den Berg on Ice
Na drie jaar kon het weer: een 
Ouderendiner van Nederhorst 
on Ice. Afgelopen woensdag 
14 december stroomde de IJs-
club vol. Ruim honderd oude-
ren waren op de feestvreugde 
afgekomen.

Gemêleerd gezelschap
Senioren uit de tehuizen Ama-
ris De Kuijer en Horstwaarde 
maar ook thuiswonenden van 
boven de tachtig waren uitge-
nodigd. Daarnaast waren er de 
kinderen van groep acht van 

de Jozefschool die getooid met 
een kerstmuts hielpen met het 
uitserveren van het heerlijke di-
ner. Uiteraard was er verder de 
nodige begeleiding en niet te 
vergeten de vrijwilligers van de 
IJsclub en natuurlijk het Shan-
tykoor Op de Ree. Zonder hen 
geen feest!

Echt paar
“Heeeerlijk! Ja, geweldig,” klonk 
een van de aanwezige dames 
zeer enthousiast. Ze had boe-
renkool met worst gegeten en 
nam nu de laatste hapjes van 
haar custard toetje. “Is dat uw 
man?” De man knikte. “Ja, dat 

is Theo en ik ben Willemien. Hij 
zit in Horstwaarde, heeft allebei 
zijn heupen gebroken dus dat 
gaat niet meer thuis. Zelf kom 
ik uit Hilversum maar gelukkig 
kan ik geregeld vertoeven op 
het chaletpark. Dan kan ik in 
tien minuten naar hem toe lo-
pen.” Het tweetal keek elkaar 

betekenisvol aan.

Gemeenschappelijke inzet
Tijdens het toetje sprak orga-
nisator Sandra Gorter de zaal 
toe om naast de vrijwilligers 
de sponsors te bedanken: 
“Annemiek van jachthaven Ot-
tenhome, voor jou deze ruiker, 

want het eten was heerlijk!” 
Een luid applaus bevestigde 
die woorden. “Dan wil ik Het 
Spieghelhuys bedanken voor 
het toetje: een lekkere ouder-
wetse custard pudding.” On-
danks dat de meesten het net 
aan het verorberen waren, 
klonk toch vrolijk gejoel. Of 
wellicht juist dankzij. Tot slot 
dankte Sandra de Willem van 
Diermen stichting voor opnieuw 
een mooie financiële bijdrage.

-Lees verder op pagina 4

Foto: Melissa Schuringa – De ouderen en begeleiders laten zich deze middag bedienen door de 
leerlingen uit groep 8 van de Jozefschool.
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Ontvang kosteloos en
vrijblijvend binnen

een minuut via email een
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Ga naar:
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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.
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Stukadoorsbedrijf 

R. Kostelijk
Wenst u het beste voor 2019

J.H. Valkenburglaan 36 • 1241 BH Kortenhoef
Telefoon 035 - 6560407 • Mobiel 06 - 20079104

47. De theatervoorstelling Operatie Geslaagd in de Dillewijn met 
ex-militair Erik Krikke was indrukwekkend (foto: Lady M. Artisti-
que)

48. Mats Smit uit Nederhorst den Berg werd de eerste Ondernemer van het Jaar (nov.)

49. Na 47 jaren in het bestuur van 
de IJsclub Loosdrechtse Plassen 
nam Jacob van der Meulen op 
emotionele wijze afscheid (nov.)

50.  ’t KOOR! met veel Wijdemeerse leden gaf een warmbloedig 
concert in het MCO (nov.)

51. Vooral veel blijdschap maar ook treurnis nadat de provincie 
Noord-Holland de fusie met Hilversum stopzette (nov.)

54. De Curtevenneschool werd, na een zinderende finale, op punten Schoolschaak Kampioen van 
Wijdemeren (dec.)

52. Na een lange Kerstlichtjestocht konden honderden kinderen en vol-
wassenen Maria, Jozef en het kindje in de stal bewonderen (dec.)

JAAROVERZICHT

Stukadoorsbedrijf 

R. Kostelijk
Wenst u het beste voor 2019

J.H. Valkenburglaan 36 • 1241 BH Kortenhoef
Telefoon 035 - 6560407 • Mobiel 06 - 20079104

JAAROVERZICHT

Woensdag  december 2 Weekblad Wijdemeren

RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius  
 Do. 21 dec.: 09.00 uur: 
 W. Balk,

Zo. 24 dec.: 19.00 uur: 
 Parochianen,

Zo. 24 dec.: 21.00 uur: 
 W. Balk,

Ma. 25 dec.: 09.30 uur: 
 J. Dresmé,

Wo. 27 dec.: 51. Vooral veel blijdschap maar ook treurnis nadat de provincie Wo. 27 dec.: 51. Vooral veel blijdschap maar ook treurnis nadat de provincie 09.30 uur: 51. Vooral veel blijdschap maar ook treurnis nadat de provincie 09.30 uur: 51. Vooral veel blijdschap maar ook treurnis nadat de provincie 
 J. Dresmé,

51. Vooral veel blijdschap maar ook treurnis nadat de provincie 
 J. Dresmé,

51. Vooral veel blijdschap maar ook treurnis nadat de provincie 
Noord-Holland de fusie met Hilversum stopzette (nov.) J. Dresmé,Noord-Holland de fusie met Hilversum stopzette (nov.)

Zo. 31 dec.: 09.30 uur: 
 E. Kaak.
◗ St. Martinus     

Zo. 24 dec.: 09.30 uur: 
 W. Balk,

Zo. 24 dec.: 22.00 uur: 
 R. Simileer,

Di. 26 dec.: 09.30 uur: 
 W. Balk,

Za. 30 dec.: 19.00 uur: 
 W. Balk,

Ma. 1 jan.: 10.00 uur: 
 L. Wenneker en W. Balk.

◗ OLV Hemelvaart
Zo. 24 dec.: 19.00 uur: 

 W. Balk,
Ma. 25 dec.: 09.30 uur: 

 L. Wenneker,
Ma. 25 dec.: 11.30 uur: 

 Liturgiegroep,
Zo. 31 dec.: 09.30 uur: 

 W. Balk.
Verzorgingshuizen 
◗54. De Curtevenneschool werd, na een zinderende finale, op punten Schoolschaak Kampioen van ◗54. De Curtevenneschool werd, na een zinderende finale, op punten Schoolschaak Kampioen van De Kuijer54. De Curtevenneschool werd, na een zinderende finale, op punten Schoolschaak Kampioen van De Kuijer54. De Curtevenneschool werd, na een zinderende finale, op punten Schoolschaak Kampioen van 

Wo. 3 jan.:  11.00 uur:  
 W. Balk.
◗ Veenstaete

Vr. 22 dec.:  14.30 uur: 
  W. Balk.

WANNEER TIJD WAT WAAR
do. 21 dec. 14.00 u. Inloopspreekuur Kon. Visio Tjalk 41, Loosdrecht
do. 21 dec. 19.30 u. Kerstconcert BMOL en Bluez Veenstaete, Kortenhoef
do. 21 dec. 20.00 u. Gemeenteraad (?) Rading 1, Loosdrecht
za. 23 dec. 14.00 u. Ontdek de Buitenplaatsen Bez.Centrum NM,’s-Grav.
za. 23 dec. 19.30 u. Winterwandeling  Bez.Centrum NM,’s-Grav.
zo. 24 dec. 19.00 u. Kerstviering met Emotions OLV Hemelvaart, NdB.
zo. 24 dec. 19.00 u. Kindervesper Willibrordkerk, NdB. 
zo. 24 dec. 19.00 u. Kindje wiegen Antoniuskerk, Kortenhoef
zo. 24 dec. 19.30 u. Kerstzangdienst met Inspiration De Graankorrel, Zuid 15. Grav.
zo. 24 dec. 21.15 u. Kerstnachtdienst met Rijnforellen Oude Kerkje, Kortenhoef
ma. 25 dec. 11.30 u. Kindje wiegen OLV Hemelvaartkerk, NdB.

Activiteiten agenda

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam, Hoflaan 1 035 - 656 16 16
C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19 035 - 656 47 62
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03 (spoed: 254862)
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/vanBaarda) 0294 - 25 18 54
Dokterscentrale (alleen overdag) 

49. Na 47 jaren in het bestuur van 
Dokterscentrale (alleen overdag) 

49. Na 47 jaren in het bestuur van 
0900-15 15

Huisartsenpost avond, nacht en weekend 0900-93 59
49. Na 47 jaren in het bestuur van 

Huisartsenpost avond, nacht en weekend 0900-93 59
49. Na 47 jaren in het bestuur van 
de IJsclub Loosdrechtse Plassen Huisartsenpost avond, nacht en weekend 0900-93 59de IJsclub Loosdrechtse Plassen 

Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53nam Jacob van der Meulen op Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53nam Jacob van der Meulen op 51. Vooral veel blijdschap maar ook treurnis nadat de provincie Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 5351. Vooral veel blijdschap maar ook treurnis nadat de provincie 

Tandartsen
emotionele wijze afscheid (nov.)

Tandartsen
emotionele wijze afscheid (nov.)

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 
Tandartspraktijk Vonk 035 - 656 91 28
B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56
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) 0294-253519
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136
Annemarie 0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:
Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50
Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com
Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95
Versa Welzijn  035 - 623 11 00
Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50
Klusjesteam Kortenhoef  

54. De Curtevenneschool werd, na een zinderende finale, op punten Schoolschaak Kampioen van 
Klusjesteam Kortenhoef  

54. De Curtevenneschool werd, na een zinderende finale, op punten Schoolschaak Kampioen van 
035 - 6561860

54. De Curtevenneschool werd, na een zinderende finale, op punten Schoolschaak Kampioen van 
035 - 6561860

54. De Curtevenneschool werd, na een zinderende finale, op punten Schoolschaak Kampioen van 
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 

54. De Curtevenneschool werd, na een zinderende finale, op punten Schoolschaak Kampioen van 
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 

54. De Curtevenneschool werd, na een zinderende finale, op punten Schoolschaak Kampioen van 
Wijdemeren (dec.)Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen Wijdemeren (dec.) 035 - 6563001
54. De Curtevenneschool werd, na een zinderende finale, op punten Schoolschaak Kampioen van 

035 - 6563001
54. De Curtevenneschool werd, na een zinderende finale, op punten Schoolschaak Kampioen van 

Sensoor  
Wijdemeren (dec.)

Sensoor  
Wijdemeren (dec.)

035-6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 6565073

Kinderopvang:
KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 6004750
Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785
In de Heksenketel 035 - 5338982
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035
Eigen&Wijzer BSO Ankeveen & PSZ/PO Knuttegrut 06 - 22301476
PSZ de Gruthut 0294 - 252359
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949
Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:
Warinschool 0294 - 251351
Mr. Kremerschool 0294 - 251522
Jozefschool 0294 - 253336
Curtevenneschool 035 - 6561019
De Regenboog 035 - 6560408
Joseph Lokinschool 035 - 6561370
St.-Antoniusschool  035 - 6561067
Gemeente 
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl
Wijkagent Dennis v. Giessen (N.d.B.) dennis.van.giessen@politie.nl

Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef
tel. 035-6562680

www.kvwoninginrichting.nl

Het team van
Krijn Voorn Woninginrichting

wenst u gezellige feestdagen
en een sfeervol 2017

Stukadoorsbedrijf 

R. Kostelijk
Wenst u fijne kerstdagen

J.H. Valkenburglaan 36 • 1241 BH Kortenhoef
Telefoon 035 - 6560407 • Mobiel 06 - 20079104

Natuurlijk zijn al onze ondernemers 
aanwezig op deze dag voor kerst. 

Za. 24 december markt in Ankeveen

aanwezig op deze dag voor kerst. 

en de ondernemers wensen u
“ Fijne Feestdagen “

Vergeet dus niet uw bezoek aan de markt

Natuurlijk zijn al onze ondernemers 
aanwezig op deze dag voor kerst. 

markt in Ankeveen

aanwezig op deze dag voor kerst. 
Vergeet dus niet uw bezoek aan de markt

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

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

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

MOOIE KERSTDAGEN 
TOEGEWENST!

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
   Za. 24 december: 21.00 uur:
   W. Balk
   Zo. 25 december: 9.30 uur:
   J. Dresmé
   Za. 31 december: 15.00 uur:
   W. Balk
OLV Hemelvaart
   Za. 24 december: 19.00 uur:
   W. Balk
   Zo. 25 december: 9.30 uur:
   W. Balk
   Zo. 25 december: 11.30 uur:
   Parochianen
  Wo. 4 januari: 10.30 uur:
   W. Balk
St. Martinus
   Do. 22 december: 10.30 uur:
   W. Balk
   Za. 24 december: 22.00 uur:
   R. Simileer
De Kuijer
   Do. 22 december: 14.00 uur:
   Ds. E.J. van Katwijk
Veenstaete
   Vr. 23 december: 15.00 uur:
   W. Balk
Willibrord
   Za. 31 december: 19.00 uur:
   Liturgiegroep

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk
   Za. 24 december: 21.00 uur:
   Ds. E.J. van Katwijk
   Zo. 25 december: 10.00 uur:
   Ds. E.J. van Katwijk m.m.v.
   Willibrordcantorij
   Za. 31 december: 19.00 uur:
   H. vd Molen en A. Luppes
   Zo. 1 januari: Nieuwjaars-
   bijeenkomst in de Bergplaats
   (scriba@kerkopdeberg.nl,
   tel. 0294-252654).
   Meer informatie op
   www.kerkopdeberg.nl
Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
   Za. 24 december: 22.00 uur:
   Ds. G. Frederikze  
   Zo. 25 december: 10.00 uur:
   Ds. S. Both  
   Za. 31 december: 19.30 uur:
   Prop. M. van Schoonhoven  
   www.hervormdegemeente
   sgraveland.nl
Hervormde gemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 25 december: 9.30 uur:
   Ds. W.M. Schinkelshoek
   Za. 31 december: 19.30 uur:
   Ds. W.M. Schinkelshoek

Oec. Streekgemeente
   Kortenhoef 
   Za. 24 december: Kerstnacht-
   dienst met Alain Verheij
Graankorrel ‘s-Graveland 
   Zo. 25 december: 10.00 uur:
   Ds. E. Braam    
   Zo. 1 januari: 10.00 uur:
   Ds. A. Parmentier / Nieuw-
   jaarsreceptie    
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 Totale raad ongerust over organisatie gemeente

    Door: Herman Stuijver

    WIJDEMEREN
    Alle fractievoorzitters ma-
ken zich ernstige zorgen 
over de organisatie van 
de gemeente. Gezamenlijk 
hebben de zeven partijen 
hierover vragen gesteld 
aan burgemeester en wet-
houders.

    De aanleiding was een ge-
sprek op het Provinciehuis in 
Haarlem dat het zevental had 
met Gedeputeerde Ilse Zaal 
over het preventieve toezicht 
dat Wijdemeren te wachten 
staat. Zoals bekend kampt de 
gemeente met een gigantisch 
financieel tekort, waardoor het 

provinciebestuur een strenge 
vinger aan de pols zal hou-
den bij de in- en uitgaven de 
komende tijd. Ook moet er 
een herstelplan komen om de 
gemeentekas met een positief 
saldo af te sluiten. Om Wijde-
meren financieel gezond te 
maken, zullen de 19 raadsle-
den daadkrachtig mee moeten 
werken. Daarbij hoort de vraag 
‘wat voor gemeente willen wij 
zijn’. Voor een realistisch toe-
komstbeeld is informatie nodig 
over de huidige stand van za-
ken binnen de organisatie. Dat 
totaalbeeld is er nu niet.

    HOE STABIEL IS 
WIJDEMEREN?

    Hoe staan we ervoor
    De fractievoorzitters schrijven: 
‘De raad wordt regelmatig 
geïnformeerd over het perso-
neelstekort, schriftelijke vragen 
worden te laat beantwoord en 
de hoge druk op het ambtena-
renapparaat komt regelmatig 
ter sprake. De afgelopen jaren 
zijn er diverse onderzoeken 
gedaan naar de gemeentelij-
ke organisatie. Verschillende 
mensen zijn aan de slag ge-
gaan met de aanbevelingen uit 
deze onderzoeken. Momenteel 
weten wij echter niet precies 
hoe de gemeentelijke orga-
nisatie er daadwerkelijk voor 
staat’.

    Vragen
    De politieke partijen vragen 
zich wat er tot nu gedaan is 
met de aanbevelingen uit het 
rapport van Necker van Naem 
uit 2021 dat de ondermaatse 
organisatie op het gemeente-
huis aan de kaak stelde. Er is 
toen een interim- veranderma-
nager aangesteld (inmiddels 
alweer vertrokken- red.), welke 
veranderingen heeft hij door-
gevoerd, vraagt men zich af. 
Hoe staat het momenteel met 
de onderbezetting en om dat 
te verifiëren willen de vragen-
stellers gaarne een 0- stand 
van de organisatie (vacatures, 
capaciteit, etc.). Daarnaast wil 
men per kwartaal de stand van 
zaken weten. Als je Wijdeme-

ren vergelijkt met gemeentes 
met ongeveer hetzelfde aantal 
inwoners, hoeveelheid land 
en water en samengesteld uit 
meerdere dorpen, hoe staan 
we er dan voor. Wat zijn de 
verschillen en overeenkom-
sten? Tot slot willen Esther Ka-
per (ChristenUnie), Margriet 
Rademaker (De Lokale Partij), 
Rosalie van Rijn (CDA), Jan 
Jaap de Kloet (Dorpsbelan-
gen), Wilna Wind (PvdA/GrL.), 
Sorrel Hidding (VVD) en Nan-
ne Roosenschoon (D66) we-
ten wat ze kunnen verwachten 
van de stabiliteit van Wijdeme-
ren in 2023 en verder.   

 Bijzondere begroting vol symbolen
    Door: Herman Stuijver

    WIJDEMEREN
    Burgemeester Crys Lar-
son noemde vorige week 
woensdag de raadsverga-
dering over de Begroting 
2023 ‘bijzonder’. Ook sprak 
ze over een ‘feest voor de 
democratie’. Of iedereen 
dat zo ervaren heeft, blijft 
de vraag.

    ‘Bijzonder’, omdat deze be-
groting ruim een maand la-
ter wordt behandeld dan ge-
bruikelijk. Bovendien staat 
de gemeente vanaf 1 januari 
onder preventief toezicht van 
de provincie Noord-Holland. 
Omdat de documenten te laat 
zijn aangeleverd, maar voor-
al omdat Wijdemeren kampt 
met een forse financiële crisis. 
Voor 2023 loopt het tekort op 
tot – 2 miljoen. Preventief toe-
zicht betekent dat Wijdemeren 
voor alle begrotingswijzigingen 
vooraf toestemming moet vra-
gen aan Haarlem. Plus dat de 
gemeente met een plan moet 
komen om voor de komende 
jaren alsnog een evenwicht te 

vinden tussen inkomsten en 
uitgaven. Uit een gesprek dat 
de fractievoorzitters hadden 
met provinciaal bestuurder Ilse 
Zaal was zonneklaar gebleken 
dat Wijdemeren niet alleen 
met een financieel Herstelplan 
moet komen, maar ook moet 
er een Visie worden opgesteld: 
wat wordt de toekomst van Wij-
demeren. Dat was de reden dat 
CDA- fractievoorzitter Rosalie 
van Rijn de bespreking eigen-
lijk onnodig vond, aangezien 
de provincie door alle voorstel-
len makkelijk een streep kan 
zetten. Toch stemden coalitie-
partijen De Lokale Partij, VVD, 
PvdA/GroenLinks en opposant 
D66 vóór de begroting (+13). 
De zes tegenstemmen kwa-
men van CDA, Dorpsbelangen 
en ChristenUnie.

    7x 10 minuten
    Vanaf 15.00 uur openden de 
zeven fractievoorzitters met 
een algemene beschouwing. 
Rosalie van Rijn (CDA) vond 
dat het werk over moest, ze zag 
geen bezuinigingsvoorstellen 
en geen ideeën. Namens De 
Lokale Partij had Margriet Ra-

demaker het liefst opgetreden 
in een glitterpakje, doch van 
vreugde was geen sprake met 
een niet-sluitende begroting. 
Zij maakte zich ernstige zorgen 
over het personeelsverloop. 
Hetgeen tot gevolg heeft dat 
er teveel budget nodig is voor 
externe medewerkers. Ze deel-
de aan alle raadsleden werk-
handschoenen uit, want het is 
‘alle hens aan dek’ vanaf nu. 
Dorpsbelangen- woordvoer-
der Jan-Jaap de Kloet vroeg 
zich af of financieel wethouder 
Zagt het allemaal wel aankon. 
De afgelopen maanden had hij 
geen bezuinigingsmaatrege-
len waargenomen. Wilna Wind 
(PvdA/ GrL.) blijft geloven in 
herstel van de gemeente, al 
signaleerde ze dat Wijdemeren 
nog ver van dat doel is. Ook zij 
wilde graag meer werving voor 
vaste vacatures. D66- goeroe 
Nanne Roosenschoon deelde 
de plastic regenboogslak uit 
om de motie naar meer inclu-
siviteit te onderstrepen. Wijde-
meren moet zijns inziens een 
Regenbooggemeente worden. 
Om het drijfzand waarop de ge-
meente staat te verbeteren, is 

een breed draagvlak gewenst, 
zei hij symbolisch. Namens de 
VVD ging Bo de Kruijff verder 
met beeldspraak. Hij zag dat 
het Wijdemeren- bootje dreig-
de te zinken. Hij eiste een re-
alistische begroting met nood-
zakelijke lastenverzwaring en 
snijden aan de kostenkant. De 
optie fusie naar één gemeente 
Gooi en Vecht (250.000 inw.) 
staat nog wagenwijd open, vol-
gens de VVD ‘er. Tot slot zag 
Esther Kaper (CU) liever een 
gemeentehuis gebouwd op 
een stevige rots in plaats van 
zachte veengrond. Ze zag de 
armoedebestrijding, woning-
bouw en de basis op orde als 
voornaamste doelen voor de 
nabije toekomst.

    Eensgezindheid
    Burgemeester Larson was ge-
troffen door de toewijding van 
alle fracties om in gezamenlijk-
heid verder te gaan. Daarbij is 
de vraag voor Wijdemeren ‘wat 
wil je en wat kan je zijn’ door-
slaggevend. Er komt een visie 
en een herstelplan. Binnen de 
termijn van 2x 13 weken. Wet-
houder Gert Zagt zag deze 

begroting als een vertrekpunt 
waarop de raad kan reageren. 
In het kader van prioriteiten 
stellen vond wethouder Maar-
ten Hoelscher de Cultuurnota 
ook geen nummer 1. Verder 
waren er nog veel meer gede-
tailleerde onderwerpen. Maar 
het belangrijkste was dat 16 
van de 19 raadsleden (- CDA) 
met een motie vaststelden dat 
B&W op zo kort mogelijk ter-
mijn in gesprek gaat met alle 
raadsfracties over de sporen 
die moeten leiden tot een ge-
zonde gemeente. Gevolgd 
door een raadsconferentie 
binnen 2 maanden waar een 
politiek, organisatorisch en fi-
nancieel kader moet worden 
vastgesteld voor de toekomst 
van Wijdemeren.   

 De gemeenteraad (Foto: Douwe van Essen)   

 Foto: Margriet Rademaker 
(DLP) niet in glitterpakje 

(archieffoto Douwe van Essen)   
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Sterke waardering
Sandra: “Het was voor mij de 
eerste keer maar met de hulp 
van Joke, die altijd alle eve-
nementen coördineert, en alle 
ervaren vrijwilligers was het 
geen bloed zweet en tranen 
maar wel tranen van geluk, 
zeg maar!” Ze had alle contac-
ten gelegd met verzorgings-
tehuizen, gasten, Weekblad 
Wijdemeren (gelukt!), vrijwilli-
gers die met busjes reden om 
de gasten te halen, enzovoort. 

“Door covid heeft deze groep 
vrij geïsoleerd moeten leven, 
dus je voelt de extra sterke 
waardering dat dit nu weer kan 
zo rond de kerst.”

Toegift
Sandra keek opzij naar een 
gast die met een begeleider 
aan het dansen was. “O kijk 
Sjaan!” Sjaan zwierde er vro-
lijk op los met haar danspart-
ner. Kort daarna hadden de 
goed ge(kerst)mutste kinderen 
van de Jozefschool nog een 
muzikale toegift waarbij ze de 

ouderen liefdevol toezongen. 
Later buiten vertelden drie jon-
gens uit de groep – Mats, Stijn 
en Daniël – hoe zij het vonden. 
“Gezellig!” zei Mats. “Leuk 
om mensen te helpen en blij 
te maken,” vertelde Stijn, “ik 
hoorde ook dat iemand erg 
ontroerd was van ons liedje.” 
Toen ze op het punt stonden 
om weg te fietsen, zei Daniël: 
“Ik loop Weekblad Wijdemeren 
trouwens. En dat, lieve lezer, 
maakt dat u hier thuis weer 
over kunt lezen!

   

Burgemeester Larson bij GooiTV
WIJDEMEREN
In de laatste ‘In Gesprek Met’ 
vanaf 21 december is burge-
meester Crys Larson te gast 
op GooiTV. Zij zal in gesprek 
gaan met Herman Stuijver over 
diverse onderwerpen. Wijde-
meren bestaat dit jaar 20 jaar. 
Wat is de stand van zaken: wat 
speelt er en wat gaan we daar-
aan doen. Dit wordt de eerste 
Kerst zonder coronamaatre-
gelen, hoe ervaart mevrouw 
Larson dit? Er komt geen alge-
heel vuurwerkverbod in de zes 
dorpen. Een korte vooruitblik 
op Oud en Nieuw. En wellicht 
nog meer onderwerpen die ter 
tafel komen.

GooiTV: Voor diegenen die kij-
ken via Ziggo: kanaal 48. Via 
KPN is dat kanaal 1432. Via 
T-Mobile is dat kanaal 842. Of 
ga naar gooitv.nl, ‘program-
ma’s kijken’.

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?

 

 
verhuist per 1 januari 2023  

van Eilandseweg 24 naar Voorstraat 20  

Nederhorst Den Berg. 

Fijne feestdagen  

Patricia, 06-50919719 

 

Hypotheek Adviesburo Pronk
Middenweg 135A,1394 AH  Nederhorst den Berg

035 - 77 37 000    info@habp.nl    www.habp.nl

Hypotheek Adviesburo Pronk
Middenweg 135A,1394 AH  Nederhorst den Berg

035 - 77 37 000    info@habp.nl    www.habp.nl

Wij wensen u
Fijne Feestdagen

Foto: Douwe van Essen
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Sarah Cuiper wil dit weekblad  
nog beter maken
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN 
Sinds begin december 
loopt Sarah Cuiper stage 
bij onze weekbladen. Ze 
wil graag meer leren over 
de lokale journalistiek. En 
ze heeft de ambitie om met 
een uitgebreid lezerson-
derzoek de kwaliteit van 
het Weekblad Wijdemeren 
en de Nieuwsster te verbe-
teren.

“Ik ben opgegroeid in Korten-
hoef en ben na het vwo op het 
A. Roland Holst College naar 
Utrecht vertrokken om daar 
Journalistiek te studeren aan 
de Hogeschool Utrecht. Inmid-
dels zit ik alweer in het vierde 
en laatste jaar van de oplei-
ding, dat betekent: stage! De 
afgelopen drie maanden heb 
ik stage gelopen bij de NOS 
op de Binnenlandredactie als 
bureauredacteur voor radio, 
tv en online. In drie maanden 
heb ik enorm veel geleerd en 
nu neem ik die nieuwe kennis 
mee naar de volgende stage 
voor Weekblad Wijdemeren 
en de Nieuwsster. Onder be-
geleiding van Herman Stuijver 
en Gert Hagen ga ik tot eind 
januari aan de slag als redac-
teur en hoofdredacteur.”

Waarom deze weekbladen
“Weekblad Wijdemeren is een 
vertrouwde plek voor me. Als 
eerstejaars journalistiekstu-
dent heb ik mijn eerste artike-

len voor dit blad geschreven. 
Hier is het allemaal begonnen. 
Ik hoop te leren hoe de lokale 
journalistiek in zijn werk gaat 
en veel ervaring op te doen 
in het vak. Het leren over het 
hoofdredacteurschap is nog 
erg nieuw voor me en een vol-
gende stap in de journalistiek.” 
Haar eerste indruk is dat de 
mensen deze huis-aan-huis-
bladen goed weten te vinden. 
“We krijgen zo enorm veel in-
put vanuit de dorpen! Dat is 
mooi om te zien. Ik wil probe-
ren landelijke thema’s die spe-
len in het land te vertalen naar 
gemeente Wijdemeren. Hoe 
kijken onze bewoners naar 
deze thema’s? Wat is belang-
rijk voor hen?”

DOE MEE AAN HET 
LEZERSONDERZOEK

Lezersonderzoek
Om daarachter te komen vindt 
Sarah het belangrijk om te we-
ten wie de lezers van de bla-
den zijn en waar zij behoefte 
aan hebben. Vandaar ook het 
lezersonderzoek. “Ik hoop 
meer te leren over de lezers 
en hoe we de bladen nóg be-
ter kunnen maken. Het lezer-
sonderzoek houdt in dat lezers 
van de weekbladen een aantal 
vragen invullen over wie zij zijn 
en wat zij van het blad vinden.” 
Ze roept iedereen op om mee 
te doen. “Als je meedoet als 
lezers dan kan je je mening 
laten horen. Vind jij dat het te 
weinig gaat over politiek? Laat 

het weten! Wil jij meer lezen 
over andere inwoners van de 
dorpen? Vul het onderzoek 
in! Met deze informatie kun-
nen we de weekbladen beter 
afstemmen op de lezers, zo-
dat het leesplezier bevorderd 
wordt.”

Uitslagen
Sarah Cuiper zal alle uitsla-
gen verzamelen en verwerken 
in een aantal actiepunten. De 
meningen worden gecategori-
seerd en dan wordt gekeken 
naar welke zaken het meest 
genoemd worden en kunnen 
we daarmee de bladen ver-
beteren. Dit zal eind januari 
gebeuren. Meer info: zie onze 
bladen en kijk ook bij de su-
permarkten voor vragenformu-
lieren. Vragen: sarah@dunne-
bier.nl

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

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

BELEEF HET ULTIEME SLAAPCOMFORT

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

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

Prettige kerstdagen
en een voorspoedig 2023

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

Ondanks de zware tijd waarin wij
nu leven wensen wij, Rob en Ineke,

u toch gezellige kerstdagen 
en een gezond en gelukkig 2023     

                        

Wij zijn gesloten van 
23 december 2022 t/m 2 januari 2023

H. van Schadijcklaan 3, 1241 BN Kortenhoef,
telefoon: 035 - 6857850 / 06 - 53863891, info@huart.nl www.huart.nl

Ondanks de onzekere tijd waarin wij
nu leven wensen wij, Rob en Ineke,

u toch gezellige kerstdagen 
en een gezond en gelukkig 2021     

                        

Wij zijn gesloten van 
24 december 2020 t/m 4 januari 2021

H. van Schadijcklaan 3, 1241 BN Kortenhoef,
telefoon: 035 - 6857850 / 06 - 53863891, info@huart.nl www.huart.nl

Ondanks de onzekere tijd waarin wij
nu leven wensen wij, Rob en Ineke,

u toch gezellige kerstdagen 
en een gezond en gelukkig 2022     

                        

Wij zijn gesloten van 
24 december 2021 t/m 3 januari 2022

H. van Schadijcklaan 3, 1241 BN Kortenhoef,
telefoon: 035 - 6857850 / 06 - 53863891, info@huart.nl www.huart.nl

Ondanks de onzekere tijd waarin wij
nu leven wensen wij, Rob en Ineke,

u toch gezellige kerstdagen 
en een gezond en gelukkig 2021     

                        

Wij zijn gesloten van 
24 december 2020 t/m 4 januari 2021

H. van Schadijcklaan 3, 1241 BN Kortenhoef,
telefoon: 035 - 6857850 / 06 - 53863891, info@huart.nl www.huart.nl

Nootweg	43A
1231CR
Loosdrecht
TEL:	035-5825919

Meenthof	22	
1241CP
Kortenhoef
TEL:	035-5446673

QQuuee CChhuullaa
Fashion, lifestyle en accessoires

Que Chula

Que Chula wenst U
hele fijne feestdagen.

Met vooral heel veel gezondheid, 
liefde en een nog veel mooier 2023.

Wij hopen U ook in het nieuwe
jaar weer te zien.

quechula_loosdrecht_kortenhoef

Lezersonderzoek
Weekblad Wijdemeren

Scan de
QR-code!
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Ingezonden brief

Wees loyaal, koop lokaal!
Het zal niemand zijn ontgaan, 
dat de voorraad van veel pro-
ducten in de AH-supermarkt in 
Nederhorst den Berg het af-
gelopen jaar nogal te wensen 
heeft overgelaten. Het gevolg 
was, dat veel mensen uitwe-
ken naar andere winkels in de 
regio.

Ik heb de afgelopen weken 
intensief overleg gehad met 
AH. Ik heb ze voorgelegd dat 
wanneer de supermarkt in 
een dorp niet goed functio-
neert, dit ten koste gaat van 

de plaatselijke middenstand. 
Inmiddels heeft dit zijn vruch-
ten afgeworpen. De voorraden 
van houdbare producten zijn 
grotendeels op orde en verse 
producten worden twee keer 
per dag gecheckt. U zult zich 
misschien afvragen waarom 
ik me hier zo druk over maak. 
Heel eenvoudig: ik maak me 
zorgen om de middenstand 
van Nederhorst. We hebben 
hier een fantastische bakker, 
slager, twee bloemenwinkels, 
een stomerij/kledingreparatie 
en niet te vergeten modezaak 

Brinkers. Om hier bestaans-
recht te hebben en te houden, 
is het erg belangrijk dat u in het 
dorp uw boodschappen doet. 
Zonder deze winkels komt de 
leefbaarheid in ons dorp on-
der druk te staan, zeker voor 
de ouderen onder ons. Daar-
om mijn oproep: Wees loyaal, 
koop lokaal! Voor het behoud 
van onze hardwerkende win-
keliers en de leefbaarheid in 
ons mooie dorp.

Sieta Vermeulen, inwoner Ne-
derhorst den Berg.

   

Ingezonden brief

WMO subsidieloket?
Ik reageer met deze brief op 
mensen die niet goed weten 
waarvoor een WMO- loket 
bestaat. Het is in ieder geval 
geen subsidieloket. De WMO 
staat o.a. voor mee kunnen 
doen in het maatschappelijke 
verkeer, zo lang mogelijk zelf-
standig kunnen blijven wonen 
in een passende woning. Dus 
mensen helpen die met de 
gebruikelijke middelen niet 
meer mee kunnen doen in de 
maatschappij. Of dit niet meer 
kunnen door een blijvende li-
chamelijk en/of geestelijke be-
perking.

De WMO is er niet voor the-
rapeutische doeleinden zo-
als b.v. meer bewegen. Dus 

als iemand een driewielfiets 
wil om meer te gaan bewe-
gen en dat gaat niet meer op 
de tweewielfiets, dan wordt 
de driewielfiets terecht afge-
wezen. Zou de driewielfiets 
aangevraagd worden om mee 
te kunnen doen met een fiets-
groep, met de partner gaan 
fietsen, met de (klein) kinde-
ren te fietsen naar b.v. school. 
Dan zou deze mogelijk wel 
toegewezen kunnen worden 
(uiteraard als je een medisch 
probleem hebt). De WMO is al 
onbetaalbaar geworden voor 
de diverse gemeenten. Ik ben 
zelf WMO- consulent (niet bij 
Wijdemeren overigens) en ik 
merk regelmatig dat inwoners 
denken dat er bij de WMO 

aangeklopt kan worden voor 
financiële ondersteuning voor 
de aanschaf van b.v. driewiel-
fietsen, bakfietsen en andere 
hulpmiddelen. Ik denk dat wij, 
de WMO- consulenten, dit be-
ter aan de inwoners moeten 
uitleggen tijdens een huisbe-
zoek en/ of telefonische indi-
catie.

Noot: WMO- consulenten ma-
ken de wetgeving en de ver-
ordening niet, wij voeren deze 
slechts uit. De politiek is aan 
het woord als er aan deze re-
gels iets veranderd moet wor-
den.

Yvonne Morriën. WMO- con-
sulent

   

Feestelijke ondertekening fusie bibliotheken
REGIO
Vorige week woensdag 
bestendigden alle wet-
houders tezamen de fusie 
van Bibliotheek Huizen-La-
ren-Blaricum en Gooi en 

meer tot Bibliotheek Gooi+

Dit deden ze tijdens het porte-
feuillehoudersoverleg, waarin 
onder andere de speerpunten 
voor het komende jaar werden 

toegelicht. Leesoffensief, digi-
taal burgerschap en een leven 
lang leren samen met partners 
voor iedereen in warme third 
place bibliotheken. Er werd 
afgesloten met een feeste-
lijk tekenmoment om 11.30 in 
onze bibliotheek in Bussum. 
Ze hebben allemaal een hand-
tekening onder de samenwer-
kingsovereenkomst gezet en 
ingestemd met de aangepaste 
statuten. Daarmee is de fusie 
bekrachtigd. Vanaf 1 januari 
2023 werkt Bibliotheek Gooi+ 
voor de gemeenten Blaricum, 
Eemnes, Gooise Meren, Hui-
zen, Laren en Wijdemeren.

 Voor een verrassend assortiment:
 - BOERENKAAS
 - NOORD-HOLLANDSE KAAS
 - GEITEN KAAS
 - BUITENLANDSE KAAS
 - MINDER VETTE KAAS
 - MINDER ZOUTE KAAS
 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;
op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef
 www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

• Warmtepompen
• Airconditioning
•  Warm(tap)water installaties
• Duurzame installaties

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

• Airconditioning
• Warmtepompen
• Warm (tap) water installaties
• CV/klimaattechniek
• Service en onderhoud

Wij wensen u
fijne kerstdagen 

en een comfortabel 
2023! 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.

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Geen Kerst zonder een 
bezoekje aan onze winkel.

Zaterdag 24/12 
tot 16.00 uur geopend.

1e en 2e Kerstdag gesloten.
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  
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Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28 • www.thc-kerkelanden.nl 

Een goede tandartspraktijk 
is als een goed gebit: 
compleet.compleet.compleet.

We support Pink Ribbon

Het team van
Tandheelkundig

Centrum Kerkelanden
wenst u een gezond

en voorspoedig
2023!

Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28 • www.thc-kerkelanden.nl 

Een goede tandartspraktijk 
is als een goed gebit: 
compleet.

ZORG
VERDUBBELAARVERDUBBELAARVERDUBBELAAR

Wij verdubbelen uw brilvergoedingWij verdubbelen uw brilvergoedingWij verdubbelen uw brilvergoedingWij verdubbelen uw brilvergoeding*

Nootweg 59, 1231 CR  Loosdrecht • 035 240 01 23

www.buffingoptiek.nl  •

* Vraag in de w
inkel naar de voorw

aarden.
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De Warinschool wenst u een   
vrolijk kerstfeest
NEDERHORST DEN BERG
Een periode van warmte met 
vrienden en familie breekt 
weer aan. Voor iedereen zou-
den wij willen zeggen, maar 
helaas is dat niet zo. Warm-
te in je huis is tegenwoordig 
een luxe. De boodschappen 
zijn duur en dat je vrienden 
en familie dichtbij hebt is ook 
niet vanzelfsprekend. In het 
bijzonder niet voor de men-
sen die gevlucht zijn. Niet 
echt zaken om vrolijk van te 
worden. Kerst is een feest van 

verbondenheid. Des te meer 
reden voor ons, om met een 
klein gebaar te zorgen voor, 
hopelijk, een groots effect. 
Alle kinderen, leerkrachten 
en hulpouders van de Warin-
school zijn daarom het dorp 
in getrokken om wat warmte 
te verspreiden. Onze buren, 
winkeliers en andere dorps-
bewoners kregen een kerst-
kaart, net als de vrijwillige 
brandweer, om ze te bedan-
ken voor hun inzet. Er werden 
ook kerstliederen gezongen 

voor de ouderen in zowel De 
Kuijer als in Horstwaarde. 
Hun blijde en dankbare ge-
zichten zeiden meer dan dui-
zend woorden. Wie weet heb-
ben we anderen ook kunnen 
inspireren, een beetje warmte 
te verspreiden...

Fijne kerstdagen en alvast 
een mooi en gezond nieuw 
jaar 

(Het team en alle kinderen van 
de Warinschool)

   

Slagbomen voor eenrichtingsver-
keer Nieuw-Loosdrechtsedijk

LOOSDRECHT
Op de Nieuw-Loosdrecht-
sedijk komen slagbomen 
om het eenrichtingsver-
keer te kunnen handha-
ven. De slagbomen, met 
camerabeveiliging, wor-
den naar verwachting in 
januari geplaatst. Aan 
iedere kant van het werk-
vak komt er een. Hierdoor 
moet het moeilijker wor-
den om tegen de rijrich-
ting in te gaan.

Wijdemeren werkt op de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk aan 
de weg. Dit is een grote klus. 
Over een afstand van 2,6 ki-
lometer worden het wegdek 
en de riolering vervangen. Na 

overleg met omwonenden en 
ondernemers voeren we de 
werkzaamheden in twee laag-
seizoenen (van oktober tot 
april) uit en blijft de dijk in één 
richting passeerbaar. Omdat 
het werkvak lang is en de dijk 
smal, is dat de veiligste optie.

Veiligheid in het geding
“We begrijpen dat de werk-
zaamheden voor veel over-
last zorgen”, zegt wethou-
der Verkeer en Vervoer Gert 
Zagt. “Maar er zijn nu te veel 
automobilisten die het een-
richtingsverkeer negeren. 
Ondanks de extra inzet van 
handhaving en verkeersre-
gelaars. Hierdoor is de vei-
ligheid in het geding”, aldus 

de wethouder. Ook heeft het 
inzetten van extra verkeers-
regelaars financieel grote im-
pact. Daarom wordt (naar ver-
wachting) vanaf januari een 
slagboom met camerabeveili-
ging aan het begin en het ein-
de van het werkvak geplaatst. 
Wethouder Zagt hoopt dat dit 
leidt tot een veiligere situatie 
op de dijk. “Ook voor de hulp-
diensten, waarbij elke secon-
de telt. Maar,” waarschuwt hij: 
“Als de veiligheidssituatie op 
de dijk na plaatsing van slag-
bomen niet voldoende verbe-
tert, zullen we mogelijk rigou-
reuzere maatregelen moeten 
nemen.”

Ervaring sinds 1976, verkoop en
onderhoud/reparatie van oldtimers tot

en met bijna nieuwe Alfa Romeo’s.

Import van oldtimers en bijna nieuwe auto’s.

Tel: 0294 269 391  E-mail: info@arcaautomotive.nl 
Of kijk op onze website: www.arcaautomotive.nl

Machineweg 46a, 1394 AW Nederhorst Den Berg

Alfa Romeo specialist

•
•
•

•
•
•

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

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

Foto: Schmit.nl Parking Solutions
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De talloze eendjes van     
Pieter Lammers

Door: Ben Groenendijk

‘S- GRAVELAND
Wanneer je binnenstapt 
in de huiskamer van Pie-
ter Lammers (59), op het 
Noordereinde in ’s-Grave-
land, draait je hoofd auto-
matisch naar de volledige 
wand met speelgoedeen-
den, in alle soorten en ma-
ten. Twaalf vierkante meter 
autootjes, opgesteld in een 
immense vitrinekast waar 
menig museum een puntje 
aan kan zuigen.

Pieter woont zo ongeveer 
aan de overkant van de plek 
waar zijn geboortehuis stond, 
een huis dat in de jaren tach-
tig moest verdwijnen toen het 
Noordereinde werd verbreed. 
Op zijn tiende verhuisde het 
gezin naar Friesland. “Ik heb 
altijd het gevoel gehad dat ik 
hier weggescheurd ben. Het 
voelde hier vertrouwd, veilig. 
Altijd buiten aan het spelen. 
Veel vriendjes. In Friesland 
woonden we maar vijf jaar. 
Daarna werd het Ierland. Mijn 
vader was freelance schrijver, 
dus kon overal werken. Ierland 
was voor hem ‘vrijheid’. Voor 

mij niet. Ik was te jong om 
niet mee te gaan. Na voltooi-
ing van de middelbare school 
stapte ik op de boot. Tussen 
mijn vader en mij boterde het 
niet. Via klusjes in Frankrijk 
kwam ik terug in Nederland en 
zat later een tijdje in het leger. 
Mijn opvoeding heeft me wat 
opstandig gemaakt.”

Na diverse omzwervingen, 
waaronder België en Naarden 
kwam Pieter in 2010 terug in 
’s-Graveland. “Ik was meteen 
verliefd op de plek. Misschien 
ook omdat ik aan de overkant 
ben geboren. Vroeger stond er 
een boerderij, of preciezer; de 
hooiberg, op de plek van mijn 
huidige huis. Wel jammer dat 
ik geen melk meer kan halen 
bij de boerderijen waar ik mijn 
jeugd kwam.”

Speelgoedeenden
In Friesland kwam Pieter in 
aanraking met een grote ver-
zameling blikken speelgoed. 
Zijn moeder reed destijds in 
eenden. Zo rijpte het idee om 
eenden te verzamelen. “Ik was 
om te beginnen geïnteres-
seerd in de techniek van de 
eenden. Het was totaal anders 

dan die van andere auto’s. Ik 
heb nog twee ‘grote’ eenden 
staan. Op een zeker moment, 
in mijn Belgische tijd, ben ik 
enthousiast begonnen met 
verzamelen van speelgoe-
deenden. Geen speelgoedwin-
kel was veilig voor mij. In heel 
Europa ben ik op eendenjacht 
geweest. Tegenwoordig is de 
verzameldrang geluwd, maar 
ik ben erg fanatiek geweest. 
Ik sloeg geen oldtimerbeurs 
over. Als ik op reis was, vond 
ik altijd wel weer de juiste win-
kel waar ik speelgoedeenden 
kon scoren. Later is internet 
uiteraard een belangrijke vind-
plek geworden. Voor zover ik 
nu nog op pad ga, doe ik dat in 
kringloopwinkels.”

Dat Pieter de ongeveer vijf-
tienhonderd autootjes zo mooi 
en vakkundig heeft weten ten-
toon te stellen, heeft hij mede 
te danken aan twintig jaar 
werkervaring op de Kunstaca-
demie. Aan de andere kant 
van zijn woonkamer hangt een 
foto van Pieter met zijn eend 
tegen de achtergrond van het 
Kremlin. Drie keer ging hij per 
eend naar Moskou. Om met 
kleine eendjes terug te komen.

 

Het gezelligste café van Nederhorst den Berg en omstreken! 
 

Jammen aan de Vecht agenda! 
25 september met Reddeloos verloren 

(van blues tot rock en pop) 
2 oktober met Brigitte de Boer 

(jazzy sfeer met een swirl van pop en bossonova) 
 

Like ons op facebook en blijf op de hoogte van onze evenementen! 
 

Ook te boeken voor al uw feesten, partijen, vergaderingen, 
oefenruimte bands. Ook voor georganiseerde kinderfeestjes! 

 

Vreelandseweg 42 
Nederhorst den Berg 
0614743277 of info@die2cafe.nl 
 

Tot bij Die 2! 
 

Jubileum actie: 2de drankje van het huis bij het 
meenemen van deze advertentie! 

BETAALBAAR WITGOED

Whirlpool Wasmachine
1600 T - 8 Kg

€ 429,-

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.

Oud Loosdrechtsedijk 95
1231 LT Loosdrecht

035-5828485
bml.loosdrecht@planet.nl

Wij wensen alle watersporters 
een fi jne en gezellige kerst toe
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‘Als genezing niet meer mogelijk is’
REGIO
Als je weet dat je niet meer 
kunt genezen, komen er 
allerlei vragen op je af. 
Vragen die je lang niet al-
tijd kunt bespreken met je 
omgeving. Hierover praten 
met lotgenoten en ervarin-
gen uitwisselen kan dan 
heel welkom zijn.

Op dinsdagmiddag 17 janu-
ari 2023 start bij Viore een 
gespreksgroep voor mensen 
voor wie genezing niet meer 
mogelijk is. Het gaat om een 
cyclus van zes bijeenkomsten 
(14-16 uur). De groep is be-
doeld voor mensen die leven 
met kanker (of een andere 
levensbedreigende ziekte) en 
voor wie genezing niet meer 

mogelijk is. Onder deskundige 
begeleiding worden ervarin-
gen uitgewisseld en specifieke 
thema’s behandeld.

Meer info: aanmelden@vi-
ore.org of bellen naar 035-
6834620. Kosten: € 30,- voor 
zes bijeenkomsten.

www.viore.org; Oosterengweg 
44, 1212 CN Hilversum; Tel. 
035-6853532; info@viore.org

Een vechter, zoals wij van je gewend waren
tot op het laatste moment.

Je was een man van weinig woorden,
duidelijk herkenbaar voor degenen

die bij je hoorden.

Een man en vader waar je op kon bouwen
met een woord waarop je kon vertrouwen.

Bedroefd en toch dankbaar dat aan zijn lijden nu een einde 
is gekomen, delen wij u mede dat na een ziekbed, die hij 

op een bewonderenswaardige wijze heeft gedragen, 
van ons is heengegaan mijn man en onze vader

Hendrik Blotenburg
* Ede, † Nederhorst den Berg, 
7 juni 1941 10 december 2022

Ans Blotenburg - Brouwer
Richard Blotenburg
Cindy Blotenburg

Dwarsweg 1
1394 AX  Nederhorst den Berg

De crematie heeft in familiekring plaatsgevonden.

FAMILIEBERICHTEN

Langzaam ben je van ons weggegleden. 
Elke dag een beetje meer.

Telkens werd je weer iets ontnomen. 
Dat deed jou en ons zo zeer….

Bedroefd, maar ook wetend dat het zo goed is, 
nemen wij afscheid van onze lieve, altijd 

tevreden vader, schoonvader en opa

Johannes Wilhelmus van Vliet

Jan
* Ankeveen, † Nederhorst den Berg,
31 augustus 1930 9 december 2022

Truus van Vliet-van Buuren 

Louis en Carla
    Milou, Joey

Fred en Tanja
    Jelle, Sybe

Irene en René
    Floor, Mees

Diny van Dijk-Geytenbeek

Onze grote dankbaarheid gaat uit naar de mede-
werkers van verzorgingshuis Amaris De Kuijer 
voor de geweldige liefdevolle verzorging tijdens 
zijn verblijf.

Het afscheid vond in besloten kring plaats.

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Scheiden los je samen op
www.smitvernooij.nl

0294-253444

Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ

Weesp. Tel. 0294-418722

Huishoudelijke hulp
06-49150270

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

www.huart.nl
035-6857850

Erfenissen zonder ergernissen? 
www.erfaangenaam.nl

Erfenissen zonder ergernissen? 
www.erfaangenaam.nl

Erfenissen zonder ergernissen? 

0294-253444

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor-

atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
ruime parkeergelegenheid.

035-6562178 of 06-51886707

Onafhankelijk financieel advies?
www.smitvernooij.nl

0294-253444

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel 06-54674677 of

035-6566623

A-AAD Witgoed Reparatie 
Wij repareren alle merken

* GEEN VOORRIJKOSTEN *
035-6851710 / 06-51203571

WWW.A-AAD.NL

TE HUUR GARAGEBOXEN
KORTENHOEF 0294-746941

Te huur: opslag ruimte
20m2 Trapgans Ankeveen
Te huur: opslag ruimte

 Trapgans Ankeveen
Te huur: opslag ruimte

Eigen opgang 1e verd.
Jan vd Wal 0655838574

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

Nieuw bij DB HomeNieuw bij DB Home
Verjaardagskalenders & JaarkalendersVerjaardagskalenders & JaarkalendersVerjaardagskalenders & JaarkalendersNieuw bij DB Home
Verjaardagskalenders & JaarkalendersNieuw bij DB Home
Verjaardagskalenders & JaarkalendersVerjaardagskalenders & JaarkalendersNieuw bij DB Home
Verjaardagskalenders & JaarkalendersNieuw bij DB Home

Gebruik de code Gebruik de code Gebruik de code Gebruik de code winter2022winter2022 en ontvang en ontvang

25% korting25% korting

 en ontvang en ontvang

 op je bestelling!* op je bestelling!*

 en ontvang

 op je bestelling!*

 en ontvang

 op je bestelling!*

 en ontvang

 op je bestelling!*

 en ontvang

 op je bestelling!*

 en ontvang

 op je bestelling!*

 en ontvang

 op je bestelling!*

 en ontvang

 op je bestelling!*

 en ontvang

 op je bestelling!*

 en ontvang

 op je bestelling!*

 en ontvang

 op je bestelling!* op je bestelling!*
* Deze aanbieding is van toepassing op de hele collectie en geldig tot en met 31 december 2022* Deze aanbieding is van toepassing op de hele collectie en geldig tot en met 31 december 2022* Deze aanbieding is van toepassing op de hele collectie en geldig tot en met 31 december 2022* Deze aanbieding is van toepassing op de hele collectie en geldig tot en met 31 december 2022* Deze aanbieding is van toepassing op de hele collectie en geldig tot en met 31 december 2022* Deze aanbieding is van toepassing op de hele collectie en geldig tot en met 31 december 2022* Deze aanbieding is van toepassing op de hele collectie en geldig tot en met 31 december 2022* Deze aanbieding is van toepassing op de hele collectie en geldig tot en met 31 december 2022* Deze aanbieding is van toepassing op de hele collectie en geldig tot en met 31 december 2022

Kijk op www.dbhome.nl en ontdek de complete collectie!
Kijk op www.dbhome.nl en ontdek de complete collectie!
Kijk op www.dbhome.nl en ontdek de complete collectie!
Kijk op www.dbhome.nl en ontdek de complete collectie!
Kijk op www.dbhome.nl en ontdek de complete collectie!
Kijk op www.dbhome.nl en ontdek de complete collectie!
Kijk op www.dbhome.nl en ontdek de complete collectie!

Luister jij?
Als iemand zijn  

verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger
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Nederhorst on Ice is er voor iedereen 
De bingoballen zijn weer uit de kast
NEDERHORST DEN BERG-
Op vrijdag 23 december 
is onze BINGO! dag. Om 
klokslag 14.00 uur zal onze 
bingomeester het start-
sein geven voor de eerste 
bingoronde, deze bingoron-
des zijn voor de 50+ ers.

Een lekkere gezellige middag 
met iets lekkers voor bij de zo-
pie.Om 17.00 uur zijn de klein-
tjes aan de beurt. Ook dit gaan 
onze vaste BINGO! draaiers 
voor ons regelen, de prijzen 
zijn gesponsord door alle lo-
kale winkeliers! De kleintjes 
krijgen van de ijsclub een 
broodje knakworst.

Schoolschaatsen
Op deze ochtend, vrijdag 23 
december, is er voor de laatste 
keer het schoolschaatsen vòòr 

de kerstvakantie, hierdoor zijn 
we in de kerstvakantie op de 
dag langer open, kijk voor deze 
openingstijden op de website 
van www.nederhorstonice.nl.

Break-de-week-dance
Disco-on-Ice wordt tijdelijk 
Break - de - week - Dance. 
Doordat de feestdagen in 
het weekend, vervalt twee 

keer Disco on Ice, maar hier 
hebben we een oplossing voor 
bedacht; Break-de-week-Dan-
ce! Op woensdagmiddag  28 
december en woensdag 4 ja-
nuari kun je alsnog lekker Dis-
co schaatsen.

Curling
De 1e poulewedstrijden zijn ge-
speeld. Er wordt nieuwe een 

nieuwe poule-indeling gemaakt 
met nummers 1 t/m 10, 11 t/m 
20 en 21 t/m 30. Zo speelt men 
de komende 3 weken meer 
tegen een gelijkwaardige te-
genstander. De Lappers heb-
ben goede zaken verricht 15 
december want zij pakte met 
7 punten alleen de koppositie 
over met 2 punten voorsprong 

op de Horstermeer polderboys 
en 3 punten voorsprong op de 
Pirates of the black Curl en the 
Goodwans. De volledige stand 
is terug te vinden op de web-
site. Dit geldt voor ook de tus-
senstand van de Bergse Win-
terspelen.

Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers zijn we he-
lemaal nergens met @neder-
horst on ice we hebben u heel 
hard nodig. Wilt u meehelpen 
dan kunt u zich opgeven via 
info@ijsclubnederhorst.nl

Openingstijden 
vrij-schaatsen
wo.  21-12  13.00-21.00 uur
do.  22-12  14.30-17.00 uur
vrij.  23-12  14.30-23.00 uur
za.  24-12  10.00-17.00 uur
zo.  25-12  12.00-17.00 uur
ma.  26-12  10.00-17.00 uur
di.  27-12  10.00-17.00 uur
wo.  28-12  10.00-21.00 uur
do.  29-12  10.00-17.00 uur
vrij.  30-12  10.00-23.00 uur
za.  31-12  10.00-17.00 uur
zo.  01-01  12.00-17.00 uur
ma.  02-01  10.00-21.00 uur
di.  03-01  10.00-17.00 uur
wo.  04-01  10.00-21.00 uur
do.  05-01  10.00-17.00 uur
vrij.  06-01  10.00-23.00 uur

za. 24 & 31 december
Koffi e-uurtje Koffi e-uurtje 10.30 uur

zo. 25 december  
Schaatslessen 10.00-12.00 uur
Familiedag  12.00-17.00 uur

wo. 28 december & 4 januari
“Break-de-week-dance” “Break-de-week-dance”  14.00 uur

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

vr. 23 december
50+ Bingo 14.00 uur
KInderbingo 17.00 uur
Bergse winterspelen  19.00 uur
Klaverjas/spelletjesavond Klaverjas/spelletjesavond 20.00 uur

di. 27 december & 3 januari
IJshockey clinic  IJshockey clinic  19.00 uur

za. 24 & 31 december
Koffi e-uurtje 

Klaverjas/spelletjesavond 

10.30 uur

Wij wensen u 
fi jne kerstdagen 
en een gelukkig

2023!

di. 27 december & 3 januari
IJshockey clinic  

“Break-de-week-dance”  14.00 uur

vr. 30 december
Bergse winterspelen 19.00 uur
Klaverjas/spelletjesavond 20.00 uur

zo. 1 jan. Familiedag  12.00-17.00 uur
ma. 2 jan. Kunstschaats clinic  19.00 uur

2023!
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 

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

Break-de-week-dance
Disco-on-Ice wordt tijdelijk 
Break - de - week - Dance. 
Doordat de feestdagen in 
het weekend, vervalt twee 

do. 22 & 29 december Curling  19.30 uur



INZAMELING 
KERSTBOMEN 2023

Haal eruit wat erin zit!

Of eerder van uw boom 
af? Breng naar het 
scheidingsstation of knip 
in kleine stukjes voor in de 
groene kliko / container.

Woont u in een pilotgebied? 
Dan ziet u in de inzamelkalender 
een rode kerstboom  in plaats 
van een groene. U wordt verder 
geïnformeerd door uw inzamelpunt. 

INZAMELDAG INZAMELPUNT

GEMIST? INFORMATIE

Overweeg een kunstboom of 
een kerstboom met kluit die 
in de tuin kan tot volgend 
jaar. Wel zo duurzaam!

Overweeg een kunstboom of 
een kerstboom met kluit die 
in de tuin kan tot volgend 

in kleine stukjes voor in de in kleine stukjes voor in de 

We gaan het anders doen! Samen met een aantal lokale verenigingen gaan we 
proefdraaien met inzamelpunten. In zo’n pilotgebied regelt de vereniging de 

inzameling van de kerstbomen en zal hierover lokaal communiceren. Woont u niet 
in een pilotgebied? Dan komen wij vanaf 7 januari één keer langs uw huis om de 

kerstboom op te halen. Wanneer is te zien in de inzamelkalender via website of app. 

Kijk op gad.nl/kerstbomen of u in een pilotgebied woont. 

GEEN GEDOE
MET HALEN EN

WEGBRENGEN?

Bekijk uw inzameldag 
in de GAD App of op GAD.nl
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Het was net voor corona uitbrak in 
Nederland. Jon Wattimena, opge-
groeid in Loosdrecht, keek op NPO 
naar een televisieverslag van de her-
denking van de komst van de eerste 
generatie Molukkers in Nederland. 
‘’De burgemeester van Tiel zei op een 
gegeven moment dat Tiel en andere 
gemeenten de kosten voor de graven 
van de eerste generatie Molukkers 
overnamen.’’ Dat zette Wattimena aan 
het denken. Op de algemene begraaf-
plaats in Loosdrecht zijn dertien gra-
ven, waaronder die van Jons vader. 

Samen met Loosdrechtenaar Scato Leunura 

heeft hij zich sterk gemaakt om de kwestie, 

namens de Molukse gemeenschap, onder de 

aandacht van het bestuur in Wijdemeren te 

brengen. Met succes, de gemeente neemt 

de kosten voor de grafhuur over van de na-

bestaanden tot 2050. Minstens zo belangrijk: 

Wijdemeren erkent het leed van de Molukse 

gemeenschap. Ook ondersteunt de gemeente 

de wens om het verhaal van de Molukkers in 

Wijdemeren onder de aandacht te brengen. Er 

zijn plannen voor herdenkingen op de begraaf-

plaats van Loosdrecht, een maquette of andere 

manieren om het verhaal van de Molukkers in 

Loosdrecht te vertellen. 

Dat is beslist geen bitter verhaal, althans niet 

voor de kinderen die hier zijn opgegroeid. 

‘’Ik heb een geweldige jeugd in Loosdrecht 

gehad’’, zegt Scato, in het dagelijks leven 

activeringsmanager voor jongeren die op 

het verkeerde pad zijn geraakt. ‘’We speel-

den volop met Nederlandse vriendjes in een 

gastvrije omgeving en hebben beide goede 

banen gevonden’’, vat hij bondig samen. ‘’Onze 

ouders hebben er alles voor over gehad om 

ons te laten slagen’’, vult Jon aan. Zelf hadden 

ze die kans niet. Jon is begonnen bij de PTT 

Telegraaf, een voorloper van KPN Telecommu-

nicatie en werkte daarna tot zijn pensioen voor 

Vattenfall.

Stateloos
Het verhaal van hun ouders, of beter de eerste 

generatie Molukkers in Nederland, is bitter. 

‘’Het gaat ons om de erkenning wat hen, de 

mensen die ruim zeventig jaar geleden naar 

Nederland zijn gekomen, is aangedaan.’’ 

Jon schetst de geschiedenis in een noten-

dop. Na de oorlog in Indonesië, bekend als 

de politionele acties die tot 1949 duurden, 

trok Nederland zich terug uit Indonesië. Veel 

militairen van het Koninklijk Nederlands Indisch 

Leger (KNIL) en werknemers van de marine zijn 

naar Nederland gehaald. ‘’De manier waarop 

ze zijn ontvangen, in voormalige concentra-

tiekampen Westerbork en Vught was ronduit 

onwaardig.’’ Het Nederlanderschap kon pas 

rond 1961 worden aangevraagd. Tot die tijd 

waren ze stateloos.

De eerste generatie is voorgehouden dat ze 

terug zouden gaan naar Ambon. Maar van de 

beloofde terugkeer is niets terechtgekomen. 

Indonesië ging niet akkoord met de onafhan-

kelijkheid van de Molukken. Anno 2022 weegt 

het in de Molukse gemeenschap heel zwaar 

dat de ouders niet op hun geboortegrond zijn 

begraven. ‘’Ze hebben er niet om gevraagd om 

naar Nederland te gaan.’’ Met het overnemen 

van het betalen van de grafhuur, wordt in elk 

geval erkend dat de Nederlandse overheid ver-

antwoordelijkheid draagt voor het lot van de 

Molukkers. Al had de Molukse gemeenschap in 

Loosdrecht liever gezien dat de gemeente Wij-

demeren de kosten voor de graven voor altijd 

vergoedt en niet tot 2050. Andere gemeenten 

maken dat voorbehoud immers niet.

‘’Het is vooral belangrijk dat we in gesprek 

blijven’’, spreekt Jon hoopvol uit.  ‘’We hebben 

alle moeilijke momenten in Nederland achter 

de rug. De treinkaping, de gijzeling in de 

school. Nu is de opdracht: hoe kunnen we 

elkaar blijven ontmoeten?’’ Ze hebben beiden 

het gevoel dat de tijd nu, meer dan vroeger, rijp 

is om het verleden te bespreken. Op een open 

en eerlijke manier. Dat is iets anders dan eisen 

stellen en het onderste uit de kan willen halen, 

voegt Jon eraan toe. 

Hoe de herdenkingen in Loosdrecht er precies 

uit gaan zien is nog niet bekend. Dat gaan Jon 

en Scato met de Molukse gemeenschap be-

spreken. ‘’Het hoeft niet per se elk jaar of op 5 

mei. Waar het om gaat is dat het verhaal wordt 

verteld. Dat is lange tijd verzwegen’’, schetst 

Scato. ‘’Onze ouders praatten er ook bijna 

nooit over, nu komen de herinneringen boven. 

Dat is heel mooi’’, besluit Jon.

Oud en nieuw 
vuurwerkvrij
U maakt deze buurt 
heel blij!

Bewoners van deze straat 
vieren de jaarwisseling 
heel graag zonder 
vuurwerk. Hopelijk 
steunt u ons initiatief. 

Fijne jaarwisseling!

Wijdemeren
informeren

Kerst: Hoe kijken inwoners 
van Wijdemeren terug op 
2022 en wat wensen ze 
voor 2023?
Zeven bekende mensen die wonen en of

werken in deze gemeente delen vlak voor 

kerst hun gedachten en wensen.

Bekendmakingen
week 51

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:

21 december 2022

Kort

Algeheel vuurwerkverbod 
voor kwetsbare locaties in 
de gemeente Wijdemeren

Poldergoud
Antoinet van de Meent-Wendt
#mooiwijdemeren
Antoinet van de Meent-Wendt

>     Energieklussers gezocht
Energiecoöperatie Wijdemeren doet een oproep 

aan mensen om zich te melden als energieklus-

ser en of energiecoach. Een energiecoach komt 

bij u thuis en inventariseert hoe u kunt besparen 

op de energierekening. Een energieklusser helpt 

inwoners met het aanbrengen van tochtstrips, 

radiatorfolie en andere relatief eenvoudige 

maatregelen. EC Wijdemeren leidt de vrijwilligers 

op. U kunt uw werkzaamheden zelf indelen 

en het werk kost u enkele uren per week. Ook 

energiecoach of klusser worden? Neem contact 

op met Energiecoöperatie Wijdemeren 

via e-mail info@ecwijdemeren.nl.

>     Inzameling GAD gewijzigd
Vanaf 1 januari 2023 gaat de GAD werken met

nieuwe inzamelroutes voor het verzamelen 

van huishoudelijk afval. Dit kan betekenen dat 

de inzameldag anders is dan in 2022. Op de 

website van de GAD kunt u vinden wanneer het 

afval bij u wordt opgehaald. U kunt hiervoor ook 

de app van de GAD gebruiken. De frequentie van 

de inzameling blijft gelijk aan die van 2022. Meer 

informatie kunt u vinden op www.gad.nl.

>     Kerstcadeau voor nop
De kerstman heeft cadeau’s voor alle kinderen 

in de Voor-Nop-Shop in Kortenhoef. Tot en met 

vrijdag 23 december wordt er dagelijks uitge-

deeld tussen 13.00 en 16.00 uur aan de Kerklaan 

8a. Woensdag 22 december is de weggeefwin-

kel ook ’s avonds open tussen 17.00 en 20.00 

uur. De kerstspeelgoedactie is een bewoners-

initiatief dat mogelijk is gemaakt met hulp van 

Buurtkamer 3D, Repair Café en de gemeente.

>     Inzameling kerstbomen
De inzameling van kerstbomen zal anders gaan 

dan de voorgaande jaren. De GAD gaat één ronde

rijden om de kerstbomen huis-aan-huis op te 

halen. Daarnaast start de GAD een proef, samen 

met een aantal verenigingen. Er komen een aan-

tal gebieden in Loosdrecht en Ankeveen waar de 

kerstbomen centraal worden ingezameld. Meer

informatie hierover kunt u vinden op www.gad.nl.

De GAD en verenigingen nemen alleen bomen 

aan zonder pot, kruis of versiering.

>     Actuele schaatsinformatie
Wilt u weten waar geschaatst kan worden in de 

gemeente Wijdemeren? Raadpleeg de website 

van de gemeente www.wijdemeren.nl/nieuws) 

voor de meest actuele informatie over de kwa-

liteit van het natuurijs in Wijdemeren. Via de ge-

meentelijke website kunt u ook doorklikken naar 

de webpagina’s van de ijsclubs en verenigingen.

   ‘Altijd met elkaar in gesprek blijven’  
John Wattimena (links) en Scato Leunura bij het graf van Jons vader op de begraafplaats in Loosdrecht. Foto Margot Brakel (G&E)



Voor de komende jaarwisseling geldt, 
in tegenstelling tot vorig jaar, geen 
algemeen landelijk en ook geen al-
gemeen plaatselijk vuurwerkverbod. 
Samen met de buurtgemeenten volgt 
Wijdemeren het landelijke beleid. Wel is 
een aantal kwetsbare locaties (scholen 
en verzorgingshuizen) aangemerkt als 
vuurwerkvrije zones. Hier mag beslist 
geen vuurwerk worden afgestoken. 
Buitengewoon opsporingsambtenaren 
(boa’s) en agenten controleren hier op.

Wilt u vuurwerk afsteken? Dat mag alleen tus-

sen 31 december 2022 vanaf 18.00 uur tot en 

met 1 januari 2023 02.00 uur. Voor een aantal 

zones geldt een absoluut verbod op het afste-

ken van vuurwerk, zowel in de aanloop naar 

het nieuwe jaar als ook tijdens de jaarwisseling 

zelf. Dit verbod geldt ten eerste voor scholen 

en schoolpleinen. Het betreft De Catamaran 

aan het Bleekveld 1, IKC Wereldwijs aan de 

Laan van Eikenrode 51, De Sterrenwachter aan 

de Lindelaan 106 en De Linde aan de Linde-

laan 54 (allen in Loosdrecht).

In Kortenhoef gaat het om de Regenboog aan 

de Elbert Mooijlaan 86, De Curtevenne aan de 

Parklaan 3 en de Sint Antoniusschool aan de 

Zuidsingel 50.

In Ankeveen geldt het vuurwerkverbod voor 

de Joseph Lokinschool aan Hollands End 8. In 

Nederhorst den Berg betreft het de Warin-

school aan de Overmeerseweg 36, de Meester 

Kremerschool aan de Reigerlaan 7 en de 

Jozefschool aan de Dammerweg 7.

Verzorgingshuizen
Ook verzorgingshuizen en seniorencom-

plexen zijn aangewezen als vuurwerkvrije 

zone. Het gaat om seniorencomplex de Em-

tinckhof aan de Eikenlaan 51 en Inovum aan 

de Nieuw-Loosdrechtsedijk 24 in Loosdrecht. 

Veensteate/Veenakker aan de Oudergaarde 1 

tot en met 219 in Kortenhoef valt ook onder 

de regeling evenals Zorgcomplex de Kuyer 

aan de Jozef Israëllaan in Nederhorst den 

Berg. Tot slot geldt Landgoed Eikenrode aan 

de Nieuw-Loosdrechtsedijk 21 in Loosdrecht 

als vuurwerkvrije zone.

Overigens kunt u bij de receptie van het 

gemeentehuis gratis posters afhalen met een 

oproep om oud en nieuw in uw straat vuur-

werkvrij te vieren.

Verplicht vuurwerkvrije zones in Wijdemeren

Inwoners van Wijdemeren die een 
energietoeslag krijgen, mogen een 
warmtedeken afhalen. Geïnspireerd 
door de bewonersactie Warmte voor 
Wijdemeren deelt Energiecoöperatie 
(EC) Wijdemeren op drie locaties in de 
gemeente gratis elektrische dekens uit. 
Inwoners die een deken mogen opha-
len, hebben daarvoor een brief thuis 
gekregen.

Marjolijn Bezemer van EC Wijdemeren: 

“Steeds meer mensen hebben te maken met 

een hoge energierekening. Wij willen de inwo-

ners die de energietoeslag hebben ontvangen, 

helpen minder energie te gebruiken en toch 

warm te blijven.”

Brief 
Alle inwoners die het afgelopen jaar de 

energietoeslag hebben ontvangen, ontvangen 

een brief van de gemeente. Met deze brief 

kunnen zij een gratis elektrische deken op-

halen op een van de volgende afhaallocaties: 

Woensdag 21 december tussen 15.00 en 19.00 

uur: Gemeentehuis, Rading 1 in Loosdrecht; 

Donderdag 22 december tussen 15.00 en 

19.00 uur: Sociaal Cultureel Centrum, Blijklaan 

1 in Nederhorst den Berg; Vrijdag 23 decem-

ber tussen 15.00 en 19.00 uur: De Dodaars, 

Dodaarslaan 16 in Kortenhoef

Let op! De brief geldt als afhaalbewijs! Het is 

belangrijk dat u deze bij u heeft wanneer u de 

deken ophaalt.

Warmte voor Wijdemeren was een spontane 

bewonersactie met name voor gebruikers van 

de voedselbank. Deze actie is nu uitgebreid 

dankzij subsidie van het Rijk in samenwerking 

met gemeente Wijdemeren. Heeft u nog 

vragen? Neem dan gerust contact op met 

Energiecoöperatie Wijdemeren via info@

ecwijdemeren.nl of bel tijdens kantooruren 

met Marjolijn Bezemer 06 4854 5227. U kunt 

ook een appje sturen naar dit nummer.

Warmtedeken voor mensen met een energietoeslag

Wijdemeren
informeren

21 december 2022

Oud en nieuw 
vuurwerkvrij
U maakt deze buurt 
heel blij!

Bewoners van deze straat 
vieren de jaarwisseling 
heel graag zonder 
vuurwerk. Hopelijk 
steunt u ons initiatief. 

Fijne jaarwisseling!

Iedereen van 12 jaar of ouder kan een 
afspraak maken voor de herhaalprik te-
gen corona met een vernieuwd vaccin. 
Dat kan op de website www.planjeprik.
nl of telefonisch via 0800-7070. U heeft 
daarvoor geen uitnodigingsbrief meer 
nodig. De landelijke overheid heeft 
besloten dat ‘gezonde’ mensen onder 
de 60 jaar geen uitnodigingsbrief meer 
ontvangen. 

De opkomst voor de herhaalprik bij zes-

tigplussers en mensen met een kwetsbare 

gezondheid is goed. De animo voor vaccinatie 

bij inwoners onder de 60 jaar blijkt aanzienlijk 

lager. 

Afwachting 
Mogelijk zijn er inwoners die wel geïnteres-

seerd zijn in de herhaalprik, maar in afwach-

ting zijn van de uitnodigingsbrief. Die is dus 

niet meer nodig. Wel moeten er minimaal 

drie maanden zitten tussen de vorige prik of 

besmetting en de herhaalprik.

Meer informatie is ook te vinden op

www.mijnvraagovercorona.nl 

Herhaalprik tegen corona zonder uitnodigingsbrief

IkPas gaat op 1 januari weer van start. 
Bij deze landelijke actie worden mensen 
opgeroepen een maand geen alcohol 
te drinken. Deelnemers worden zich 
zo bewuster van hun eigen drinkge-
woonten en kunnen zelf ervaren hoe 
het is om een tijdje alcoholvrij te leven. 
Aanmelden kan via www.ikpas.nl.

Ruim acht op de tien volwassenen in de regio 

Gooi en Vechtstreek drinken wel eens alcohol. 

En bijna één op de vijf volwassenen in de regio 

drinkt overmatig (vrouwen meer dan zeven 

glazen per week, mannen meer dan veertien 

glazen per week). Af en toe een glas alcohol 

drinken kan ongemerkt overgaan in een ge-

woonte. IkPas kan helpen om deze gewoonte 

te doorbreken. 

IkPas: alcoholgebruik op pauze 
In januari starten wereldwijd miljoenen men-

sen met een alcoholvrije maand (Dry January). 

In de regio Gooi en Vecht doen jaarlijks hon-

derden mensen mee aan deze actie, georga-

niseerd door IkPas met ondersteuning van de 

GGD Gooi en Vechtstreek. Wethouder Joke 

Lanphen, voormalig huisarts en aanjager alco-

holpreventie 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 verliezen zelfs gewicht. 

Voordelen genoeg. Daarom moedig ik ieder-

een 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 ondersteuning is 

mogelijk, informatie is te vinden op

www.ggdgv.nl/alcohol. 

Ga de uitdaging aan: geen alcohol in januari 



Tanja Rademaker, Hair Bijouterie Ankeveen
“Ik probeer er een feestje van te maken. Elke dag. Dit jaar en ook volgend jaar. Mijn wens: Laten we vooral oog hebben voor elkaar. 

Mensen die depressief zijn, of gescheiden zijn of in de fi nanciële problemen zitten: een kaartje of armbandje kan zo welkom zijn.” 

Tanja ziet het om haar heen in Ankeveen: “Alles wordt duurder: gas, benzine, boodschappen. Steeds meer mensen die naar de 

voedselbank gaan.” Ze weet als geen ander wat tegenslagen zijn. Een paar jaar geleden had ze nog vier zaken: nagelstyling, 

pedicure, beauty en hairsalons. Toen kwam de coronacrisis. Torenhoge huren, zware lasten, jaren verlies gedraaid. “Als ik was 

doorgegaan had ik mijn huis moeten verkopen.” Maar van tegenslag leer je. “Ik heb nu één zaak en dat brengt veel rust.” Pluk de 

dag, is Tanja’s parool. Liefst met anderen. “Ik heb in het voorjaar een feest gegeven voor onze klanten bij het theater aan het water. 

Er kwamen driehonderd mensen. Het was zo geweldig. Als je doet wat je leuk vindt, is het niet echt werken.”

Co Verhoef,
Bike Totaal Loosdrecht
Ik hoop vooral dat 2023 weer een normaal jaar 

wordt. De afgelopen jaren waren dat niet. Eerst met 

de coronabeperkingen, daarna de oorlog in Oek-

raïne. Alles is zo veel duurder geworden. Kijk naar 

het Journaal en je ziet de ellende voorbij komen.” 

“Ik wens de mensen vooral een gezond jaar toe. Ga 

fi etsen is altijd al ons advies geweest. Als fi etsenmaker 

heb ik profi jt gehad van corona. Mensen konden niet 

meer naar de sportscholen, die gingen dicht en fail-

liet. Ik heb in die tijd heel veel  racefi etsen verkocht. 

Die waren niet meer aan te slepen. Goed voor ons. 

Maar ik had het erg te doen met de ondernemers die 

bui- ten   hun 

schuld geen kant 

meer op konden. 

Daarom, ik 

hoop dat alles 

weer normaal 

wordt komend 

jaar.”

Fijne feestdagen

Wietske van Ierssel, gangmaker in de opvang van vluchtelingen 
uit Oekraïne
‘’Het jaar 2022 was een jaar vol crisissen. Het jaar begon met een staartje van de coronapandemie.

En nog maar niet te spreken over alle andere crisissen zoals de klimaatcrisis en woningnood. In 

februari kwam daar de oorlog in Oekraïne bovenop. Mijn man en ik hebben geen moment getwijfeld 

en ons huis opengesteld voor vluchtelingen. Begin maart kwamen twee jonge vrouwen bij ons aan, 

in ons huis in Loosdrecht. Inmiddels is één van de dames terug in Oekraïne en de andere woont in 

Nederhorst den Berg en probeert een leven opbouw te bouwen in Nederland door vooral heel hard 

te werken. Het was een super bijzondere periode. Niet alleen voor ons als gezin. Maar de saamhorig-

heid in de hele gemeente was zo groot. En super hartverwarmend. De inzamelingsactie, de Shop voor 

Nop, het fi ets project, alle hulp van inwoners bij het klaar maken 

van de Drieluik en alle inzet van de gemeente. Ik vind het 

super bijzonder dat ik een klein steentje heb mogen 

bijdragen. Ik heb zoveel bijzondere, lieve mede 

inwoners ontmoet en dat is een verrijking voor het 

wonen in Loosdrecht. 

Mijn wens voor 2023 zal je dus niet verbazen en 

dat is: doe eens iets extra voor een ander. Laten 

we minder gericht zijn op onszelf maar onze blik 

verruimen, kijk naar elkaar. Luister en biedt hulp als het 

nodig is. Want samen bereik je altijd meer dan alleen.’’



 

 Beste inwoners,

Het einde van het jaar komt al weer snel in zicht. In deze donkere dagen is er gelukkig veel dat ook licht 

brengt. Samenzijn, gezelligheid en zorg voor elkaar. Er is ook veel waar ik als burgemeester trots op ben.

De enorme inzet van vrijwilligers in onze gemeente bij alle activiteiten rondom de opvang van Oekraïense 

vluchtelingen is hier een goed voorbeeld van. Maar er zijn er natuurlijk veel meer: van de vrijwilligers op de 

sportverenigingen, tot de actieve ouders op de scholen, tot de vrijwilligers in de verzorgingshuizen .

Ook ben ik trots op de veerkracht van onze ondernemers. En de betrokkenheid van onze inwoners.

Dat zien we ook weer terug bij de vele activiteiten die in deze periode in onze dorpen worden

georganiseerd. Van de kerstlichtjestocht (Loosdrecht), de kerstafette (’s-Graveland), Nederhorst on Ice

 (Nederhorst den Berg), de lichtjesmarkt (Ankeveen) tot kerstnachtdiensten (onder andere in het Oude Kerkje aan  

 de  Dijk in Kortenhoef). Te veel om op te noemen.

Of u deze dagen nu op pad gaat of thuis blijft: geniet van de feestdagen. Namens het college wens ik u en de uwen fijne feestdagen en een gezond 2023!

We zien u graag op de nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 9 januari vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis van Wijdemeren.

Crys Larson, burgemeester

Marjolijn Bezemer, armoedebestrijder
“Begin 2022, nog voor de oorlog uitbrak in Oekraïne, zijn we aan de slag gegaan met het thema energiearmoede. Het was in 

het begin vooral zaak om de doelgroep te bereiken. Dat deden we via scholen, huisartsen en kledingbanken.” Bijna een jaar 

later maakt Marjolijn een eerste balans op. “De armoede is groter en erger geworden. Niet alleen de energie is duurder ge-

worden, alle boodschappen kosten meer. En het zijn niet alleen de mensen met lage inkomens die erdoor zijn getroffen. 

Ook de middeninkomens zijn in de problemen gekomen.”

Voor Bezemer sluit 2023 naadloos aan bij 2022. “Met scholen en de kledingbank hebben we de eerste twee zogeheten 

buurtkastjes geïntroduceerd, één aan de Eslaan in Kortenhoef en in één bij de kerk in Nederhorst. Daarin kunnen mensen 

voedsel en hygiëne-artikelen plaatsen, bestemd voor mensen met geldproblemen. Daar kunnen ze out of the picture op terugvallen.

Er is redelijk veel schaamte.” 

“Ik vind het heel mooi om te zien dat er zoveel initiatieven zijn in Wijdemeren om elkaar te helpen. Dat zag je tijdens corona, toen mensen voor elkaar boodschappen 

deden, en nu weer.”

Bart IJkhout,
voorzitter Nederhorst on Ice
“Het is best wel een vervelend jaar geweest, 2022”, blikt Bart IJkhout terug. De 

voorzitter van de ijsclub doelt op inflatie, financiële problemen bij veel gezin-

nen, maar vooral op de oorlog in Oekraïne die mensen onnoemlijk leed heeft 

gebracht. 

Wat Nederhorst betreft, is er trots en dankbaarheid. “De ijsbaan staat er weer.” 

Het is een enorme prestatie geweest van vrijwilligers en sponsoren. 

Toch zijn er ook wel zorgen omtrent de betaalbaarheid. “De kosten aan energie 

zijn minstens verviervoudigd.” De organisatie ontkwam er dan ook niet aan om 

de tarieven te verhogen. Dat het schaatsen nog enigszins betaalbaar blijft, komt 

omdat de organisatie alle materialen in eigen beheer heeft. “We draaien zonder 

een cent overheidssubsidie.” Steun in de vorm van subsidie, net als zwemba-

den die krijgen, was zeker welkom geweest om de 

gestegen energiekosten deels te compenseren. 

Dat het toch is gelukt om jong en oud van 

het schaatsen te kunnen laten genieten, 

is Nederhorst ten voeten uit. “Er is veel 

saamhorigheid en we kunnen dingen 

goed organiseren.”

“Ik wens de mensen uiteraard een heel

mooi 2023 toe. Vertrouw op eigen kracht.”

Mariëtte Steenvoorden, 
bloemist van
Lobelia in
Kortenhoef
Hoe kil en donker de 

grote wereld deze da-

gen ook is, in Lobelia, 

de bloemenzaak van 

Mariëtte Steenvoorden

in winkelcentrum 

de Meenthof, is 

het gezelliger en drukker 

dan voorgaande jaren. ‘’Vorig 

jaar mocht er  bijna niets vanwege 

de coronabeperkingen. De winkel was dicht. Alleen buiten mocht worden 

verkocht.” Geen leuke tijd. Door kou en verplichte afstand schoot het praatje er 

meestal bij in, vertelt Mariëtte.

Mariëtte wil een toegankelijke bloemist zijn. In de menselijke omgang maar ook 

wat de betaalbaarheid betreft. Mensen moeten bij haar altijd ook voor een klein 

bedrag een bloemetje kunnen kopen. “Voor mij staan bloemen voor warmte, 

voor aandacht die je elkaar geeft. Dat we aan elkaar denken.

Mijn wens voor 2023 is vooral dat we lief zijn voor elkaar. Dat kost maar een 

klein beetje moeite. Maar het maakt nèt het verschil.’”



> Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

Breukeleveen
- Herenweg 47a: plaatsen erfafscheiding,

   zaaknummer Z.75990 (11.12.22)

Kortenhoef
- De Kwakel 12: wijzigen gebruik twee gebouwen,

   zaaknummer Z.75878 (05.12.22)

- Elzenhof 7: plaatsen 11 zonnepanelen,

   zaaknummer Z.75944 (07.12.22)

- Moleneind 47: vervangen botenhuis,

   zaaknummer Z.75989 (10.12.22)

- Zandheuvel 10: plaatsen dakopbouw,

   zaaknummer Z.75991 (11.12.22)

Loosdrecht
- nabij Dennenlaan 24: kappen twee bomen, 

   zaaknummer Z.75880 (05.12.22)

- Frans Halslaan en Dekkerplantsoen: kappen drie 

   bomen, zaaknummer Z.75582 (05.12.22)

- berm ’s-Gravelandsevaartweg: kappen 31 

   bomen, zaaknummer Z.75970 (08.12.22)

- Groenstrook Molenmeent: kappen boom, 

   zaaknummer Z.75856 (02.12.22)

- voor ’t jagerspaadje 15 en 19: kappen twee 

   bomen, zaaknummer Z.76018 (13.12.22)

- achter Laan van Eikenrode 39: kappen boom, 

   zaaknummer Z.75884 (05.12.22)

- naast Laan van Eikenrode 39: kappen boom, 

   zaaknummer Z.75885 (05.12.22)

- Lindelaan 15: plaatsen twee dakkapellen,

   zaaknummer Z.75876 (05.12.22)

- ter hoogte van Luitgardeweg 2a: kappen acht 

   bomen in Bosje van Sprenger, zaaknummer 

   Z.75846 (02.12.22)

- voor Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: kappen vijf 

   bomen, zaaknummer Z.75887 (05.12.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 257a: vervangen dam-

   wand en steiger, zaaknummer Z.75988 (10.12.22)

- Prinses Margrietstraat 47: wijzigen gevel,

   zaaknummer Z.75845 (01.12.22)

- Rijbaan-fietspad Rading: kappen 12 bomen, 

   zaaknummer Z.75967 (08.12.22)

- naast Rading 32: kappen boom,

   zaaknummer Z.75954 (08.12.22)

- naast Rading 142: kappen twee bomen,

   zaaknummer Z.76025 (13.12.22)

- Rading 168: kappen vijf bomen,

   zaaknummer Z.75966 (08.12.22)

- nabij Rading 192: kappen boom,

   zaaknummer Z.75965 (08.12.22)

- Rading 192: kappen boom,

   zaaknummer Z.75888 (05.12.22)

- Naast Spanker 21: kappen boom,

   zaaknummer Z.76017 (13.12.22)

Nederhorst den Berg
- Jacob van Ruysdaelstraat 14: plaatsen twee 

   dakkapellen, zaaknummer Z.75866 (04.12.22)

- Machineweg 42b: bouwen drie bedrijfsgebouw-

   en en bedrijfswoning, zaaknummer Z.75987 

   (09.12.22)

- Middenweg 159: realiseren aanvullende 

   zuiveringsstap afvalwater, zaaknummer Z.75905 

   (06.12.22)

- Veenderij 61: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.75981 (09.12.22)

- ter hoogte van Voorstraat 4: afwijken bestem-

   mingsplan Lentespektakel 2023,

   zaaknummer Z.75891 (05.12.22)

Voor meer informatie: zie kader. 

U kunt geen bezwaar maken tegen een aanvraag 

omgevingsvergunning. 

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Frans Fennishof 27: uitbreiden woning,

   zaaknummer Z.74673 (12.12.22)

Breukeleveen
- Herenweg 29: plaatsen kelder onder carport, 

   zaaknummer Z.73723 (01.12.22)

’s-Graveland
- Loodijk 12f: uitbreiden bedrijfsgebouw,

   zaaknummer Z.71508 (01.12.22)

Kortenhoef
- Koninginneweg 73b: wijzigen constructie 

   woning (tweede fase), zaaknummer Z.74978 

   (13.12.22)

- Moleneind 56: bouwen woning,

   zaaknummer Z.73660 (01.12.22)

Loosdrecht
- nabij Dennenlaan 24: kappen twee bomen, 

   zaaknummer Z.75880 (09.12.22)

- ‘t Laantje 3 en 4: bouwen 49 appartementen, 

   zaaknummer Z.72839 (05.12.22)

- achter Laan van Eikenrode 39: kappen boom, 

   zaaknummer Z.75884 (09.12.22)

- naast Laan van Eikenrode 39: kappen boom, 

   zaaknummer Z.75885 (

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 225: verbouwen 

   woning, zaaknummer Z.73863 (01.12.22)

Nederhorst den Berg
- Fazantelaan 19: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.75462 (13.12.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Verleende omgevingsver-
gunningen (uitgebreide procedure)

’s-Graveland
- Zuidereinde 43: restaureren schilderingen in 

   koepelzaal, zaaknummer Z.72835 (13.12.22)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a BG04: afwijken bestemmingsplan 

   bedrijfswoning naar recreatiewoning,

   zaaknummer Z.60369 (01.12.22)

- Bloklaan 22a BG04: afwijken bestemmingsplan 

   entreegebouw, receptie, kantoor en supermarkt,

   zaaknummer Z.60372 (01.12.22)

- Bloklaan 22 BG04: afwijken bestemmingsplan 

   havengebouw, zaaknummer Z.60373 (01.12.22)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

> Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de

beslistermijn van de volgende aanvragen met

zes weken verlengd:

’s-Graveland
- De Boomgaard 2: aanpassen parkeergarage, 

   zaaknummer Z.75061 (12.12.22)

Breukeleveen
- Herenweg 47: uitbreiden woning en bouwen 

   carport, zaaknummer Z.74887 (06.12.22)

Loosdrecht
- Prinses Margrietstraat 45a en b: maken 2 ap-

partementen in bestaande bouw en verplaatsen 

trainingsstudio, zaaknummer Z.75102 (14.12.22)

Nederhorst den Berg
- Overmeerseweg 65: maken aanbouw,

   zaaknummer Z.74878 (06.12.22)

> Aanmeldnotitie m.e.r.- beoor-
deling RZI-Horstermeer, Midden-

weg 159 te Nederhorst den Berg

Op 2 december 2022 heeft het college een m.e.r.-

beoordelingsbesluit genomen voor het plaatsen 

van een ozon-installatie en magnesiumchloride 

doceerinstallatie bij waterzuiveringsinstallatie 

Horstermeer op de locatie Middenweg 159 in 

Nederhorst den Berg. (Z.75365).

Tegen deze voorbereidingsbeslissing kan geen 

bezwaar worden ingediend, tenzij een belang-

hebbende door de voorbereidingsbeslissing 

rechtstreeks in zijn belang wordt geraakt.

In een later stadium kunnen zienswijzen worden 

ingediend op het ontwerpbesluit omgevings-

vergunning. Daarbij kunnen ook eventuele 

zienswijzen tegen de voorbereidingsbeslissing 

worden gegeven. 

> Besluit omgevingsvergunning en 
besluit verklaring van geen beden-
kingen perceel Nieuw-Loosdrecht-
sedijk 105b, te Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken bekend dat zij met toepassing van art.

2.12 lid 1, sub a, onder 3, van de Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een om-

gevingsvergunning hebben verleend voor het 

afwijken van het bestemmingsplan “Loosdrecht, 

Landelijk gebied Noordoost 2012” ten behoeve 

van de vergroting van het campingterrein aan de 

Nieuw-Loosdrechtsedijk 105b te Loosdrecht. 

Op 22 september 2022 heeft de gemeenteraad 

een verklaring van geen bedenkingen afgegeven 

voor bovengenoemd plan. 

Stukken ter inzage
De besluiten en ander ter zake zijnde stukken 

liggen vanaf 12 december 2022 gedurende zes 

weken er inzage. U kunt het besluit omgevings-

vergunning inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl 

door te zoeken op Nieuw-Loosdrechtsedijk 105b, 

Loosdrecht. Het planidentificatienummer is:

NL.IMRO.1696.OV06NLD105b2022-va01

Eventueel kunt u een afspraak maken voor het 

inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Beroep
Gedurende bovengenoemde termijn kunt u 

tegen het besluit omgevingsvergunning beroep 

indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, 

Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 

> Verwijdering trailer met vaar-
tuig Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

zijn van plan om op vrijdag 30 december 2022 

met toepassing van bestuursdwang een trailer 

met een vaartuig zonder kenteken die gepar-

keerd staat op het parkeerterrein aan de 
Kooi te Nederhorst den Berg den Berg te 

verwijderen.

Tot en met donderdag 29 december 2022 is de 

rechthebbende zelf nog in de gelegenheid zijn/

haar eigendom te verwijderen en verwijderd te 

houden. Ook het parkeren elders in de openbare 

ruimte in de gemeente Wijdemeren is vervolgens 

niet toegestaan. De aankondiging dat deze trailer 

met vaartuig door middel van bestuursdwang 

verwijderd gaat worden is op 2 december 2022 

op het voertuig aangeplakt.

> Verkeersbesluiten 

Kortenhoef         
- Van Heumenhof 25, : aanleggen gereserveerde 

   gehandicaptenparkeerplaats in verband met 

   handicap belanghebbende  (9 november 2022 )

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Bekendmakingen 21 december 2022

Wijdemeren
informeren

21 december 2022

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.00 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Ter inzage
Voor informatie over een aanvraag of besluit kunt u 

telefonisch contact opnemen tussen 08.30 uur en 12.30 

uur met de administratie van Fysiek Domein, tel: 14 035. 

Bij voorkeur stuurt u een mail aan info@wijdemeren.nl 

o.v.v. het zaaknummer. We mailen u dan de gevraagde 

informatie toe.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 

(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 

Het indienen van een bezwaarschrift stelt de inwerking-

treding van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de 

rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een 

voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningen-

rechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling 

Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen

(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerp-

besluit, kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester 

en wethouders (Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen.

Maak hiervoor een afspraak met de administratie van 

Fysiek Domein, tel: 14 035. Het indienen van een ziens-

wijze is vereist om later beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het

verzenden van een besluit een gemotiveerd beroep-

schrift indienen bij de rechtbank Midden-Nederland,

Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken

(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Verkeer

Bouwen en wonen
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 Eerste ‘s- Gravelandse champagne ontkurkt
    Door: Herman Stuijver

    ‘S- GRAVELAND
    In het bijzijn van de Hilver-
sumse burgemeester Ger-
hard van den Top werd op 
Land- en Boschzigt de eer-
ste ‘s- Gravelandse wijn à 
la champagnoise ontkurkt.

    Didi van Nee is vanaf 2009 
vrijwilliger van het eerste uur 
op de wijngaard van de bio-
logisch- dynamische kwekerij 
aan de Leeuwenlaan. Ze ver-
telt dat men bij de oogst van 
de Souvignier Gris in oktober 
2020 ontdekte dat de druif iets 
aan de zure kant was. Reden 
om de methode champagnoi-
se toe te passen, een duur-
zaam proces waarbij twee 
keer vergisten essentieel is. 
Om de champagne Extra Brut 
te verkrijgen, gaat het om een 
minieme toevoeging van sui-
ker. Burgemeester Van den 
Top is lid van een Loenense 
wijnclub en derhalve inmiddels 
een wijnkenner pur sang. Hij 
proefde en zag o.a. ‘een frui-
tige neus, een mooie bubbel 

en vrij droog’. Reden om een 
doosje huiswaarts mee te ne-
men. Ook Ewout Jansen, ei-
genaar van Il DiVino- wijnwin-
kels in Hilversum, Bussum en 
Amersfoort, zal een groot deel 
van de 1500 flessen afnemen. 
Hij was ook lovend: ‘fris, zui-

ver, elegant, niet zuur, in to-
taal een heel afgewogen wijn’. 
Jansen, kandidaat als Hilver-
sums Ondernemer van het 
Jaar, liet vaardig zien hoe je 
champagne ontkurkt, je draait 
de fles een aantal keren om de 
kurk, niet andersom, waarna 

een subtiele opening volgt.

    Voor Sissie Haijtema en Sij-
men Brandsma van Land- en 
Boschzigt is de wijngaard in 
de loop der tijd de status van 
hobbyisme ontgroeid. “Sa-
men met talloze vrijwilligers 

hebben we hard gewerkt en 
vooral heel veel geleerd van 
druiven, snoeien, telen, het 
hele proces. Mooi dat we nu   
dit hoogtepunt hebben bereikt, 
wie had dat ooit gedacht”, sluit 
Sijmen af. 

 Extra Brut
    Door: Job van Dijk (Land- en 
Boschzigt)

    ‘Wie geeft wat hij heeft, is 
waard dat hij leeft’. Dat zei mijn 
vader soms. Mooi hè? Nu ik er 
over nadenk: dat doet de na-
tuur ook, geven wat zij heeft. 
Er is er een waar ik graag 
iets over wil vertellen. Het ge-
schenk van de natuur met de 
naam ‘Extra Brut’. De nieuwe 
wijn van Land- en Boschzigt. 
De mousserende Souvignier 
Gris 2020.

    Twee jaar geleden bleek de 
oogst een druifje te hebben 
voortgebracht dat zich bij uit-
stek zou lenen voor de produc-
tie van een fraaie schuimwijn. 
Sijmen en Sissie besloten het 
avontuur te wagen en daarbij 
te aanvaarden dat het eindpro-
duct een jaartje langer op zich 
zou laten wachten. Soms heeft 
de natuur wat tijd nodig en wij 
geduld. Kortgeleden was het 
zover. Nadat de stijlvolle mat-
zwarte capsule en robuuste 
kurk zich gewonnen gaven, 
stroomde de fris schuimende 
wijn als voorjaarsbranding in 

ons glas. Kleur: stralend zacht-
geel en wat meteen opviel: 
deze wijn is brandschoon en 
danst je tegemoet. Een zeer 
geraffineerd bubbeltje. Dan dat 
magische moment, het eerste 
slokje: Onmiskenbaar is deze 

witte wijn het prachtige jongste 
zusje van alle eerdere wijnen 
van dit huis. Fris, transparant 
en schoon, ook op de tong, het 
bubbeltje zingt een lied en er 
komen tonen van appel, gras 
en veldkruiden tevoorschijn.

Wat een fantastisch even-
wicht: gelukkig niet te zoet. Ex-
tra Brut zoals je ervan droomt. 
Een uiterst subtiel bittertje en 
een frisse bite alsof je een 
groene appel proeft die nog 
aan de boom hangt.

    Een dankbare buiging voor 
wat de Souvignier Gris en de 
makers ons voorzetten, en 
een extra diepe buiging voor 
de natuur die dit ons geeft.   

 Foto: ( v.l.n.r.) Ewout Jansen, Sissie Haijtema, Gerhard van den Top, Sijmen Brandsma en Didi van Nee   

      



✔ 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

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!

INRUILKORTING
voor uw 

oude stoel of bank bĳ  aankoop van een Easysit!*

donderdag

22
december

vrijdag

23
december

zaterdag

24
december

maandag
26 december

2e 
Kerstdag
GESLOTEN

dinsdag

27
december

woensdag

28
december

woensdag

21
december

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

Easysit B80

Easysit D82 Easysit D150
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Odis Volleybal: MA kampioen

KORTENHOEF
Meisjes- A is kampioen gewor-
den. Hoera! De meiden speel-
den op zaterdag 17 december 
hun laatste wedstrijd van deze 
competitiehelft. Het was tot het 
laatste moment spannend. Er 
moest gewonnen worden, an-
ders zouden ze het niet halen. 
Beetje gespannen gezichten. 
Onder bezielende en profes-
sionele leiding van de ingevlo-
gen coach wisten de meiden 
de wedstrijd met 0-4 naar zich 
toe te trekken. Goed om te 
zien dat de lady’s zich steeds 
meer in hun positie in het veld 
weten te gedragen. Het devies 
is nog steeds: meer bewegen 
in het veld en als je roept, dan 
is de bal voor jou. MA zal een 
klasse hoger worden inge-
deeld. We wachten met span-
ning af hoe ze het gaan doen.

Maandag 12 en zaterdag 17 
december speelde Heren-1 
thuis. In beide wedstrijden 
werd de overwinning behaald. 
Op maandag was de spanning 
te snijden. 3 sets met 2 x een 
25-23 en eentje met 23-25. De 
laatste eindigde in 25-20.

Zaterdag had de scheids-
rechter die een dunnere ver-
sie van chef-kok Pierre Wind 

was, goed in de hand. De te-
genstander was het niet altijd 
eens met beslissingen, maar 
hij week niet af van zijn oor-
deel. Tijdens deze wedstrijd 
hebben we zelf twee onver-
wachte duikbewegingen ge-
zien. Spektakel alom!

Dames-1 trad zaterdag aan 
tegen een jong, energiek team 
van Lovoc. Odis kwam met 0-2 
achter, maar wist zich toen te 
herpakken, ondanks het in-
drukwekkende vocale geweld 
aan de andere kant van het 
net. In de vijfde set was de 
koek op bij Odis en deze set 
werd helaas kansloos verlo-
ren.

Odis Volleybal zoekt spon-
soren om nieuwe wedstrijd-
kleding voor onze compe-
titieteams aan te schaffen. 
Sponsoren krijgen vermelding 
op onze shirts. Geïnteresseer-
den kunnen contact opnemen 
met penningmeester Marco 
via: odis.penningmeester@
gmail.com.

Zin om te volleyballen? We 
trainen vanaf op maandag-
avond in sporthal De Fuik. 
www.odis.nl.

   

45e Kerstloop op 2e Kerstdag
‘S- GRAVELAND
Zoals veel evenementen na 
twee jaar weer kunnen wor-
den georganiseerd, keert op 
2e Kerstdag de Kerstloop bij 
S.V. ’s-Graveland ook terug, 
ditmaal voor de 45e keer. De 
start is om 10:30 uur vanaf het 
Kininelaantje 1 in ‘s-Grave-
land. Voor de kinderen tot en 

met 12 jaar is de Kinderloop 
over ruim 2 km. Via www.in-
schrijven.nl kunnen deelne-
mers zich alvast inschrijven en 
de € 5,00 inschrijfgeld betalen. 
Op 26 december kan vanaf 
9:45 uur ook ter plekke nog 
worden ingeschreven.

Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
De meeste (inhaal) wedstrij-
den werden in het laatste 
speelweekeinde afgelast van-
wege de staat van de velden 
en de vorst.

Nederhorst- 3 verloor in een 
doordeweekse wedstrijd met 
4-1 bij NVC-3 en de JO17-1 
verloren in de knockoutfase 
hun bekerwedstrijd met 2-0 
bij ’s- Graveland. Op de val-
reep werden de MO15-2 vo-
rige week door een 3-1 zege 
winterkampioen en kregen de 
meiden ook nog nieuwe in-
loopshirts van sponsor ‘Recre-
atie aan de Vecht’. Het ziet er 
allemaal perfect uit.

Wat velen wel konden is 
schaatsen en zo is ook voor 
de voetbalvereniging Neder-

horst de winterstop begonnen. 
De jeugdteams zijn vanaf 17 
december vrij en kunnen op 7 
januari hun talenten weer la-
ten zien in het dan te houden 
zaalvoetbaltoernooi in sporthal 
De Blijk. De trainingen starten 
weer vanaf maandag 9 janua-
ri.

Voor de selectie is er een an-
der schema aangezien zij al 
op 14 januari weer in actie 
moeten komen in competitie-
verband. RobinHood is dan 
op Meerzicht de tegenstander 
voor dit inhaalduel. Op 3 janu-
ari begint de selectie daarom 
met de training en spelen ze 
op 10 januari nog een oefen-
duel tegen SDO-2.

Op zondag 8 januari is er weer 
het jaarlijkse onderlinge mix 

toernooi voor alle senioren da-
mes en heren. Dit gaat vooraf 
aan de nieuwjaarsreceptie die 
hierna volgt.

Het bestuur vraagt alle leden 
om het herziene reglement 
vrijwilligersbeleid eens goed 
te willen lezen en vraagt met 
klem hier invulling aan te ge-
ven. Alleen met elkaar en als 
iedereen zijn steentje bijdraagt 
houden we de vereniging ge-
zond en draaiende.

Voetbalvereniging Nederhorst 
wenst iedereen die de club 
een warm hart toedraagt fijne 
feestdagen en een mooi en 
bovenal gezond 2023 toe. Tot 
in het nieuwe jaar.

Voor meer info www.vvnder-
horst.org of facebook.

   

S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S- GRAVELAND
Afgelopen zaterdag werden 
de laatste wedstrijden van het 
kalenderjaar 2022 gespeeld. 
Vanwege de vorst werden er 
alleen wedstrijden op kunst-
gras gespeeld.

Het zat het Team van de 
Week, de JO17-1, weer niet 
mee en toch ook wel. Het kon 
zelf weer niet spelen; zegde 
vorige week Zuidvogels JO17-
2 af, meldde afgelopen vrijdag 
Nederhorst JO17-1 dat het de 
bekerwedstrijd niet zou komen 
spelen. Dus geen wedstrijd 
voor JO17-1 dat zaterdag wel 
te horen kreeg dat de laatste 
concurrent voor het kampioen-
schap had verloren en dat ze 
dus kampioen zijn geworden. 
De feestelijkheden zullen later 
ingehaald worden.

Gehuldigd werd er wel: de spe-
lers van de JO14-1 en JO14-3 
kregen hun vorige week ver-
diende kampioensmedailles 
omgehangen.

Er werd niet alleen op het veld 
gestreden; ook in de kantine. 
Het ’s-Gravelandse dartkam-
pioenschap voor koppels werd 
gehouden. Liefst 23 paren de-
den mee en aan het einde van 
een lange en zeer gezellige 
strijd was het koppel Michael 
Luijer/Dennis Nieuwenhuis dat 
de beslissende dubbel gooide.

De inschrijving voor de Voet-
baldagen in mei 2023 is af-
gelopen vrijdag geopend en 
inmiddels staan er al meer dan 
100 jongens en meisjes op de 
presentielijst.

Op tweede kerstdag hopen 

we weer een paar honderd 
prestatie- en recreatielopers te 
verwelkomen aan de start van 
onze kerstloop die na twee 
jaar gelukkig weer gehouden 
kan worden.

Op zaterdag 7 januari organi-
seert het winnende team van 
de vorige (online) editie, de 
Sherlock Homies, de Winter-
stopquiz. Inmiddels hebben 
al 15 teams opgegeven die 
in de kantine hun kennis over 
uiteenlopende onderwerpen 
laten testen.

Zondag 8 januari nodigen we u 
uit voor de nieuwjaarsreceptie. 
Na twee jaar online de nieuw-
jaarswensen te hebben moe-
ten uitwisselen, kijken wij er 
naar uit het in 2023 persoonlijk 
te mogen doen.

   

ASV Petanque’91 Snerttoernooi
ANKEVEEN
Zaterdag jl. was er een ingelast 
Snerttoernooi voor de boulers 
in Ankeveen. Terwijl iedereen 
op de schaats stond, werd bij 
de boulers een toernooi ge-
speeld. Voorzitter Jan Nijnuis 
had met z’n vrouw Marja een 
heerlijke pan snert gemaakt 
die zij gezamenlijk uitserveer-
de tussen de partijen door met 
roggebrood met spek en een 
heerlijke glühwein. Ja, zo wil 

je als ASV ‘ers het jaar wel 
afsluiten. Nadat vorige maand 
alle kampioenen geëerd wa-
ren, was dit dus een lekker 
toetje. Na 3 enerverend wed-
strijdronden kon Ric de stan-
den opmaken en de winnaars 
naar voren halen om hun prijs 
in ontvangst te nemen: 1. Cor 
van Schaik met 3 overwinnin-
gen en een saldo van 25 plus-
punten; 2. Jan van de Riet met 
3 overwinningen en een saldo 

van 20 pluspunten; 3. Ton van 
de Biezen met 3 overwinnin-
gen en een saldo van 20 plus-
punten. Poedelprijswinnares 
was ‘snert’ Marja. Hierna was 
het nog even gezellig samen-
zijn voordat eenieder op huis 
aan ging. Wij van ASV Petan-
que ‘91 wensen alle lezers van 
het Weekblad Wijdemeren een 
voorspoedig en gezond 2023.
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Arens Makelaars nieuwe hoofdsponsor Spiegelplasloop
NEDERHORST DEN BERG
De Spiegelplasloop in Ne-
derhorst den Berg is een 
begrip in de loopwereld. 
Voor Arens Makelaars is 
het dan ook een grote eer 
dat zij de komende jaren 
als hoofdsponsor verbon-
den zijn aan de loop. Het 
ondernemersduo Marco 
Arens en Michelle Onel 
tekende onlangs het spon-
sorcontract dat hen de ko-
mende jaren verbindt aan 
het evenement.

Arens Makelaars was al ver-
bonden aan de Spiegelplas-
loop als sponsor van de vijf 
kilometer prestatieloop, maar 
krijgt vanaf 2023 een hoofd-
rol in het hardloopevenement 
van de Bergse Runnersclub. 
Marco en Michelle: “Wij willen 
graag met onze sponsoring 
een bijdrage leveren aan lo-
kale evenementen. Dankzij de 
saamhorigheid in Nederhorst 
den Berg is het mogelijk dat 
een relatief klein dorp veel ac-
tiviteiten kan organiseren, dat 
verdient onze steun.” Naast 
het hardloopevement onder-
steunt Arens Makelaars ook 

tal van andere (sport)activitei-
ten in Nederhorst den Berg. 
“Sociale binding en zichtbaar-
heid zijn voor ons belangrijke 
waarden.”

Runners blij
Bij de Bergse Runners zijn ze 
zeer content met de komst van 
Arens Makelaars als hoofd-
sponsor. Martin van Wijk, 
voorzitter van de Stichting 
Evenementen van de Bergse 
Runnersclub, is blij dat er een 
opvolger is gevonden voor 
Seneca Formulieren Server. 
Dat bedrijf gaf vorig jaar aan 
na jarenlange sponsoring het 
stokje over te willen geven aan 
een nieuwe partij.

Martin van Wijk: “Door de 
sponsoring van Seneca heb-
ben we de Spiegelplasloop 
op de kaart kunnen zetten. In 
de afgelopen jaren is de loop 
uitgegroeid tot een van de 
snelste tien kilometer wedstrij-
den van Nederland. Dat is iets 
om trots op te zijn.” Dit jaar 
verbeterde Filmon Tesfu het 
parcoursrecord. Hij liep de tien 
kilometer in 29 min en 45 se-
conden. Bij de vrouwen is het 

record in handen van Judicah 
Dyabera. Zij noteerde afgelo-
pen jaar een razendsnelle 34 
minuten en 18 seconden op 
het door de Atletiekunie gecer-
tificeerde parcours. Van Wijk 
vervolgt: “De nieuwe sponsor, 
Arens Makelaars, komt uit Ne-
derhorst den Berg en onder-
steunt onze ambities om de 
loop goed gepositioneerd te 

houden op de loopkalender.”

Recreatief
Van Wijk benadrukt dat het de 
organisatie van de Spiegel-
plasloop niet alleen om snelle 
tijden te doen is. ‘We willen 
de recreatieve hardloper heel 
graag een mooi loopevene-
ment bieden en we hopen dat 
we na de nasleep van de co-

vid-periode weer een stijgende 
lijn in het deelnemersaantal te 
zien.’ In 2023 wordt op zondag 
19 maart de Arens Spiegel-
plasloop georganiseerd, naast 
de tien kilometer staan ook de 
Energycontrol 5km en Thuizbij 
Kidsrun weer op het program-
ma.

   

  

Bijschrift: Op veel plassen werd er geschaatst afgelopen weekend; zo ook op het Wijde Gat. In de verte is De Hervormde Kerk op de Kortenhoefsedijk te herkennen.
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Buurtkamer 3D zoekt gastvrouw/- heer
KORTENHOEF
Sinds 1 september is er 
op donderdagmiddag ‘Effe 
Buurten’ voor bewoners 
die een praatje willen ma-
ken, een kaartje willen leg-
gen of samen willen haken 
of puzzelen in De Dodaars, 
Dodaarslaan 16 in Korten-
hoef. Het is er lekker warm 
en de koffie is gratis. Met 
ingang van het nieuwe jaar 
zoekt Buurtkamer 3D een 

gastvrouw of gastheer die 
koffie of thee wil schen-
ken. Wil je eerst even kij-
ken? Dat kan donderdag 
22 december van 13.30 tot 
16.00 uur.

Tussen 14.00 en 15.00 uur is 
er ook stoelyoga voor bewo-
ners die graag willen bewegen 
onder leiding van een ervaren 
yogalerares. Buurtkamer 3D 
is er voor bewoners die idee-

en hebben om activiteiten te 
organiseren voor medebewo-
ners. Een voorbeeld is de Sin-
terklaas- en Kerstspeelgoe-
dactie waardoor veel kinderen 
en hun (groot)ouders met een 
kleine beurs blij zijn gemaakt. 
Dankzij de inzet van veel vrij-
willigers en gulle gevers van 
speelgoed hebben veel be-
woners hieraan hun steentje 
bijgedragen. In het nieuwe 
jaar staan er weer nieuwe 

activiteiten op stapel. Zo gaat 
Buurtkamer 3D maandelijks 
een maaltijd serveren in De 
Dodaars. Bewoners kunnen 
tegen betaling van een klei-
ne vergoeding een heerlijke 
maaltijd krijgen. Wil je mee-
helpen om de gezamenlijke 
maaltijd voor bewoners voor 
te bereiden als organisator of 
kok? Heb je ook een idee voor 
een activiteit voor bewoners? 
Wil je je op een andere ma-

nier inzetten, bijvoorbeeld om 
het team van Buurtkamer 3D 
te versterken als bestuurslid, 
webmanager of om hand- en 
spandiensten te verlenen? Bel 
of mail Buurtkamer 3D (06-
52166683 of buurtkamer3d@
gmail.com) dan kijken we wat 
we voor elkaar kunnen bete-
kenen.

   

OERRR Vette Vogel Dag
’S-GRAVELAND
Kom naar de OERRR Vette 
Vogel Dag bij Bezoekers-
centrum Gooi en Vecht-
streek in ‘s-Graveland. 
Veel vogels zijn vertrok-
ken naar het zuiden maar 
de vogels die hier blijven, 
moeten juist extra hun best 
doen om de winter door te 
komen. Help je mee? Maak 
de lekkerste vogelsnacks! 
Deze activiteit is voor kin-
deren vanaf 4 jaar. Op don-
derdag 29 en vrijdag 30 de-
cember gaan we de vogels 
een handje helpen. Deze 
activiteit vindt als het weer 
het toelaat buiten plaats. 
Kleed je lekker warm aan.

Vogelsnacks maken
Bij het bezoekerscentrum leer 
je tijdens de OERRR Vette 

Vogel Dag hoe je de lekker-
ste vogelsnacks maakt: Tover 
een dennenappel om tot een 
snackbar, rijg een pindaslinger 
en maak een vetbol.

Knutsel mee en neem je zelf-
gemaakte vogelsnacks mee 
naar huis. Voer de vogels in 
je eigen tuin of geef de vo-
gelsnacks cadeau. Na deze 
activiteit kun je gratis ravotten 
in Speelnatuur van OERRR – 
sluit in de maand december 
om 16:00 uur.

Data en tijd: donderdag 29 
december van 13.00 tot 14.30 
uur; 14.30 uur tot 16.00 uur; 
vrijdag 30 december van 
13.00 uur tot 14.30 uur; 14.30 
uur tot 16.00 uur. www.na-
tuurmonumenten.nl/bcgooien-
vechtstreek

   

GooiTV
WIJDEMEREN
In TV Magazine is er een 
compilatie van diverse items 
die betrekking hebben op de 
aanstaande feestdagen, zo-
als de Santarun in Bussum en 
de kerstlichtjestocht in Loos-
drecht. Er is het gesprek met 
de burgemeester van Wijde-
meren, Crys Larson. Herman 
Stuijver leidt het gesprek. De 

stagiaires van GooiTV gaan 
voor de laatste keer dit kalen-
derjaar de straat weer op, op 
zoek naar reacties van bewo-
ners. Voor diegenen die kij-
ken via Ziggo: GooiTV is op 
kanaal 48. Via KPN is dat ka-
naal 1432. Via T-Mobile is dat 
kanaal 842. Of ga naar gooitv.
nl, ‘programma’s kijken’.

FOTO: Natuurmonumenten @ Rob Doolaard

KORENMOLEN DE HAAS

Rond 1375 werd op de noordoostelijke grensscheiding tussen Loosdrecht en Hilversum 
de eerste Loosdrechtse windkorenmolen gebouwd op last van ambachtsheer Wouter van 
Mijnden. Een zogenaamde standerdmolen. Op 700 treden van de dijk. Er werd een weg 
aangelegd en aan beide kanten een sloot gegraven. Die sloten waren belangrijk, want ie-
dereen die nu naar de molen wilde moest over deze weg. Door deze ‘molendwang’ kon er 
controle worden gehouden en belastingen (‘windgeld’) geheven opdat het de ‘Heer’ het let-
terlijk voor de wind zou gaan. Volgens overlevering zou het een van de eerste molens ge-
weest zijn die hier in de omgeving werden gebouwd. De weg naar de molen werd pas later 
doorgetrokken over de hei en was het eerste begin van de nu nog bestaande Molenmeent.

Toen de molen door brand - het laatst in 1789 - werd verwoest, werd op dezelfde plek een 
stellingmolen gebouwd. Deze molen, ‘de Haas’ genoemd, was een achtkantige boven-
kruier met een stenen onderbouw onder de stelling. Boven de stelling een doorgetrokken 
onderhuis of maalvloer met riet gedekt. Zodoende ontstond een flesvormig model, een 
zeldzaam molentype. Helaas werd de molen in 1928 afgebroken. ‘Hij was van genen nut 
meer’. De naam van de molen werd mogelijk indertijd ontleend aan Anna de Haze, de 
ambachtsvrouwe van de beide Loosdrechten, die al in 1753 genoemd wordt als eigenaar.

Laatste molenaar was Johannes Hendrik Volkers, die de molen in 1914 voor f 7000,-- had 
gekocht. Hij overleed in 1919 en de molen kwam in bezit van zijn schoonzoon Willem 
Rakhorst. Deze dreef ter plekke nog lang een handel in fourages in de ruimste zin, granen, 
diervoeders en aanverwante artikelen. Van deze elektrische graanmalerij is niets meer 
over. Het woonhuis staat er nog wel en is nu in vier wooneenheden verdeeld. Molen en 
maalderij zijn uit ons dorpsbeeld verdwenen, maar gelukkig hebben we de foto’s nog.

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur
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Foto van de Week

Quooker: een duurzame keuze
Duurzaamheid is een thema wat steeds belangrijker wordt. Actie Duurzaamheid is een thema wat steeds belangrijker wordt. Actie Duurzaamheid is een thema wat steeds belangrijker wordt. Actie 
ondernemen vraagt voor ons gevoel vaak om grote aanpassingen. ondernemen vraagt voor ons gevoel vaak om grote aanpassingen. ondernemen vraagt voor ons gevoel vaak om grote aanpassingen. 
Soms zijn aanpassingen echter kleiner. In het formaat van een Soms zijn aanpassingen echter kleiner. In het formaat van een Soms zijn aanpassingen echter kleiner. In het formaat van een 
Quooker om precies te zijn. Een Quooker-kraan voorziet u op elk Quooker om precies te zijn. Een Quooker-kraan voorziet u op elk Quooker om precies te zijn. Een Quooker-kraan voorziet u op elk 
gewenst moment van kokend water, en wordt opgeborgen in uw gewenst moment van kokend water, en wordt opgeborgen in uw gewenst moment van kokend water, en wordt opgeborgen in uw 
gootsteenkastje. Dit neemt kleine ruimte in, maar levert u grote gootsteenkastje. Dit neemt kleine ruimte in, maar levert u grote gootsteenkastje. Dit neemt kleine ruimte in, maar levert u grote 
voordelen op. De kraan zorgt ervoor dat u bespaart, op energie én 
op water. 

Energie
Vaak horen wij dat men bang is dat zo’n Quooker juist veel 
energie kost. Maar wie meerdere keren per dag kokend 
water gebruikt, verbruikt niet meer energie dan met 
een waterkoker het geval zou zijn. Water wordt in een 
hoogvacuümgeïsoleerd reservoir bewaard, waardoor 
er slechts 10 watt nodig is om het op temperatuur te 
bewaren. Ter vergelijking, dat kost net zoveel energie 
als de wifi-router. Daarnaast vergeet u het water ook 
niet. Hoe vaak gebeurt het niet dat u water kookt voor 
de thee, even wat anders tussendoor gaat doen, en de 
waterkoker vervolgens nog een keer aan moet zetten? 
Door binnen een paar seconden kokend water te 
hebben, gebeurt dit u nooit meer.

Water
Quooker-kranen besparen water. U kookt namelijk niet, zoals bij een 
waterkoker, meer water dan u nodig heeft, wat vervolgens door de 
gootsteen verdwijnt. Met een Quooker tapt u precies zoveel water 
als u nodig heeft. Het COMBI-reservoir levert niet alleen kokend, 
maar ook warm water. Daardoor hoeft u nooit meer water weg te 
laten stromen tot het eindelijk warm is.

Kokend, koel bruisend en gefilterd
Quooker is bekend geworden als kokendwaterkraan, maar intussen 
kan de kraan veel meer! Naast kokend water kunt u uit de Quooker 
Cube ook gekoeld en bruisend water tappen. In plaats van dat 
u flessen (bruisend) water koopt, heeft u dit water altijd binnen 
handbereik, zo uit de kraan. 

Overtuigd? Koop uw Quooker-kraan dan bij Vink Witgoed in 
Westbroek. Wilt u een kraan die kokend water kan tappen, of een Westbroek. Wilt u een kraan die kokend water kan tappen, of een 
die ook koud en warm, koel bruisend en gefilterd water tapt? Ontdek die ook koud en warm, koel bruisend en gefilterd water tapt? Ontdek 
bij ons de Quooker die bij u past! 

Laatste Foto van de Week 2022: (v.l.n.r.) onze fotografen Ton Keizer, Helga Jansen, Marco van der Roest en Edgar Broekman wensen u Fijne Feestdagen.
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 Van de zijlijn…       

    Kring en Kerk vinden elkaar
    Door: Cor Winkel

    ‘S- GRAVELAND
    Het was donker en ik liep 
over het Noordereinde 
richting een levensgrote 
ijshoorn. Het liep tegen 
achten en waterkoud als 
het was, liep ik snel door 
naar het kleine kerkje. Een 
warm welkom en een paar 
euro lichter, schoof ik in 
een van de houten banken 
met een goed zicht op de 
spreker van de avond. Ik 
hoor wel eens dat ik vooral 
recht moet zitten. Dat was 
op deze keiharde kerkban-
ken geen probleem. Al na 
krap tien minuten recht je 
vanzelf je rug. Gelukkig 
had ik een dikke jas aan.

    Rampjaar
    Het karakteristieke kerkje van 
Daniël Stalpaert (bouwheer 
van onder meer Paleis op de 
Dam en het Scheepvaartmu-
seum) ziet er sober, strak en 
stijlvol uit. In 1658 in gebruik 

genomen en nog steeds een 
parel om te zien. In 1973 zag 
ik het voor het eerst van bin-
nen en het is sindsdien alleen 
maar mooier geworden. Ge-
lukkig doet ook de klok het 
weer. Een ideaal toneel voor 
plechtigheden en lezingen. 
De Historische Kring en de 
Stichting Stalpaert hadden 
samen besloten een duik te 
nemen in het verleden. Daan 
Wolfert was de woordvoerder. 
Schrijver van het boek ‘Een 
ramp voor de Vechtstreek’. 
Het gaat natuurlijk over de 
periode 1672-1673. Ook wel 
het rampjaar genoemd. Pas 
350 jaar geleden. Alsof hij 
nog steeds als een bevlogen 
docent Nederlands voor de 
klas staat, wordt een boeiend 
boekje open gedaan over de 
geschiedenis van onze dor-
pen. In vooral dat jaar, was het 
geen pretje om in ’s-Grave-
land, Kortenhoef of Ankeveen 
te wonen met al die Fransen 
om je heen. Het is tenslotte 
niet voor niets een rampjaar! 

Ik ben jaren in Frankrijk op 
vakantie geweest, maar als ik 
dit allemaal van tevoren had 
geweten, dan had ik… Onzin 
natuurlijk!

    Cruijff
    Maar feit blijft, dat veel ‘s-Gra-
velanders in dat jaar op de 
vlucht sloegen richting het 
veilige Amsterdam. De helden 
van Kortenhoef sloegen de 
Fransen terug en Ankeveen 
had het moeilijk. Ook Loos-
drecht kwam er niet goed 
van af. Aanvankelijk was er 
overeenstemming over de te 
betalen brandschatting, maar 
uiteindelijk werden de inwo-
ners van Loosdrecht door de 
onbetrouwbare Franse bevel-
hebber in de pan gehakt. Dat 
waren nog eens tijden. Als 
ik nu naar Rusland kijk, zijn 
we nog niet echt veel opge-
schoten. Hoe het Stalpaert-
kerkje er in die tijd van af is 
gekomen, is mij niet helemaal 
duidelijk. Ik lees wel, dat het 
gebouw bijna twee jaar geen 

dienst heeft gedaan. Daarna 
in 1674 wordt de draad weer 
opgepakt met een avond-
maalviering. Natuurlijk mooi 
dat Kring en Kerk elkaar ge-
vonden hebben. Te  gelijkertijd 
is het ook curieus, dat, dank-

zij corona, Wolfert tijd had, en 
er nu een boek ligt, over die 
moeilijke periode in de Vecht-
streek. Cruijff zei het al: “Elk 
nadeel heeft zijn voordeel”. 

      

 Foto: Marco van der Roest – Wijdemeren van boven   
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Hartelijke Kerst
Door: Karin van Hoorn

Vaste prik: Eerste kerstdag, fa-
miliedag. Moeder, zus, broer, 
kinderen. Altijd. De ronde ta-
fel werd groter gemaakt en 
weken van tevoren bladerden 
we in dezelfde kookboeken en 
tijdschriften om ideeën op te 
doen voor de kerstdis, en het 
werd altijd hetzelfde menu. “Ik 
betaal de drank”, zei mijn moe-
der steevast elk jaar. 

De tafel werd gedekt met een 
zo compleet mogelijk servies, 
Servetten werden gevouwen, 
kaarsen aangestoken, gla-
zen gepoleerd, commerciële 
kerstcd ’s in de cd-speler, en 
de sfeer was…eh…eh…opge-
fokt? Is dat het goede woord? 
De gastvrouw liep met gloeien-
de wangen de tijd in de gaten 
te houden: “Zo laat de kalkoen 
in de oven, zo laat de soep op, 

jij blijft altijd zitten als je moet 
lopen, en ja, loop dan ook niet 
voor mijn voeten,” kortom, een 
‘vredige’ sfeer. Gesprekken 
over niks en over van alles, 
vooral door elkaar, en onze 
moeder, onze mater familias, 
zat aan het hoofd van de tafel, 
keek naar haar gezin en dacht: 
“wat een heerlijke kerst heb ik 
toch!”

We hieven het glas en proost-
ten op een ‘Vrolijk Kerstfeest’. 

De amuse was heerlijk, de 
bouillon koninklijk, de kalkoen 
precies goed. We knikten te-
vreden naar elkaar, tevreden 
met dit kerstdiner, tevreden 
met de sfeer, al was die…eh…
eh….geforceerd? 

En toen stelde mijn zoon op-
eens een vraag aan ons nicht-
je: “Als je nou terugkijkt op het 

afgelopen jaar, waar ben jij 
dan trots op?”

Het was ineens doodstil aan 
tafel. We keken naar mijn 
zoon, we keken naar ons nicht-
je, en we hielden onze adem 
in. Wat? Geen vraag over het 
weer of het werk of een tele-
visieprogramma? Wat moes-
ten we met zo’n vraag over 
‘trots’? We keken elkaar aan, 
voelden ons ongemakkelijk. 
“Nou…waar ben jij trots op?” 
herhaalde mijn zoon vasthou-
dend. Ons nichtje dacht na. 
“Eigenlijk ben ik wel trots op 
het feit dat ik alléén naar Bar-
celona ben geweest, toen het 
uit was met mijn vriend. Ik was 
verdrietig en wilde weg, maar 
durfde eigenlijk niet. Toch ge-
daan! En toen ik daar was, 
alleen in het hotel, voelde ik 
me plotseling heel goed. Het 
was net alsof ik ineens áchter 

de verbroken relatie kon kij-
ken. Alsof ik ineens een gro-
ter geheel zag.” Ze aarzelde 
verlegen. We zwegen. Knikten 
haar toe: “Wat zeg je dat goed! 
Bedoel je dat je jouw situatie 
ineens in een ander licht zag, 
minder verdrietig?” Ze knik-
te. “Precies. Dat maakte me 
trots! En nou wil ik die vraag 
aan mama stellen: Mam, wat 
gaf jou een gevoel van trots?” 
Haar moeder dacht even na, 
overwoog duidelijk of ze zou 
durven, en ja, ze durfde. Ook 
zij durfde zich kwetsbaar en 
open op te stellen en raakte zo 
ons hart.

Het gesprek die avond ging in-
eens over levensvragen. Over 
hoe de jongste haar toekomst 
zag na de middelbare school. 
We luisterden aandachtig, 
moedigden haar aan. Mijn 
moeder zei dat ze trots op haar 

kleinkinderen.”Nee mam, we 
vragen juist wat je zélf vindt, 
waar je voor jezélf trots op 
bent”. Maar dat was voor mijn 
introverte moeder een brug te 
ver. Hinderde niets. We waren 
wie we waren en we mochten 
dat ook zijn. Ineens keken we 
naar elkaar met andere ogen. 
We zagen niet meer alleen de 
geslaagde student, of de ge-
pensioneerde leraar. We za-
gen de vriendschap van de ge-
slaagde student, en de passie 
van de gepensioneerde leraar. 
We zetten onszelf zomaar in 
een ander licht.

De sfeer was ineens eh…
eh…. saamhoriger, vrediger. 
En bij het afscheid voelden 
we: “We hebben elkaars hart 
gezien. Hartelijke kerst, alle-
maal! Tot de volgende!”

   

Kinderkerstwandeling
NEDERHORST DEN BERG
Wandel je mee op vrijdag 
23 december met Jozef 
en Maria, van Nazareth 
naar Bethlehem? De bei-
de kerken van Nederhorst 
den Berg organiseren een 
Kerstwandeling voor alle 

leeftijden, maar vooral 
voor kinderen.

We lopen met een eigen lan-
taarn en langs een route van 
kaarsjes door het dorp, van de 
ene kerk naar de andere. Want 
daar staat de stal waarin Jezus 

geboren wordt! Net als Jozef 
en Maria moeten we heel wat 
grenzen passeren, voordat we 
veilig aankomen bij de stal. En 
dus krijgen we allemaal een 
paspoort mee, waar stempels 
in gezet moeten worden. Het 
belooft een spannende tocht 

te worden. Maar aan het ein-
de is daar natuurlijk de verras-
sing van de geboorte. En een 
traktatie. En warme chocomel 
om weer op te warmen na de 
koude wandeling. We begin-
nen vrijdag 23 december om 
18.30 uur in de donkere, stille 

Willibrordkerk op de berg met 
zachtjes zingen; Stille nacht, 
heilige nacht. En misschien 
blijven we wel zingen, onder-
weg, tot we bij de stal zijn. Ie-
dereen is uitgenodigd om mee 
te gaan.

   

Kerstavond in St.-Antoniuskerk
KORTENHOEF
De nachtmis misschien te laat, 
maar toch die bijzondere kerst-
avondsfeer niet willen missen? 
De Antonius is weer prachtig 
uitgelicht. Wees meer dan 
welkom tussen 18.45 en 19.45 
uur. Loop even binnen voor 
een kaarsje, een moment van 
stilte of klein gebed voor jezelf 
of een dierbare en natuurlijk 
het kindje in de kribbe….

Overige vieringen: 23 decem-
ber, 15.00 u, Veenstaete, di-
aken W.Balk; 24 december, 
21.00 u, kerstnachtviering, 
diaken W. Balk; 25 december, 
09.30 u, Hoogmis van Kerst-
mis, pastoor J. Dresmé;

31 december, 15.00 u, Oud-
jaarsviering, diaken W. Balk.
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Sypesteijn
LOOSDRECHT
Wij wensen alle vrijwilligers, 
bezoekers, vrienden, zaken-
relaties en alle bewoners al-
vast prettige feestdagen en 
een gelukkig, gezond en posi-
tief nieuwjaar. Speciale dank 
daarbij gaat uit naar alle vrij-
willigers die met hun onver-
moeibare inzet het voortbe-

staan van Sypesteyn mogelijk 
maken.

Wij verwelkomen u ook vol-
gend jaar weer graag bij Kas-
teel-Museum Sypesteyn.

Bestuur en directie Kas-
teel-Museum Sypesteyn

   

Verlichte Trekkeroptocht 
Gooi en Vechtstreek
WIJDEMEREN
Na de zeer geslaagde eer-
dere twee edities starten 
op woensdagavond 28 
december de boeren uit 
Gooi en Vechtstreek op-
nieuw hun verlichte trek-
kers voor een rondrit. De 
trekkeroptocht is bedoeld 
als warme kerstgroet in 
de koude winterdagen. 
Tijdens de optocht zul-
len de versierde trekkers 
zoveel mogelijk langs de 
zorginstellingen rijden die 
als verrassing namens de 
deelnemende boeren een 
kerstpakket ontvangen 
hebben.

Twee startlocaties
De rit wordt anders dan de 
voorgaande edities, in twee 
groepen verreden. Rond 
19.00 uur zullen de beide 
groepen van start gaan. Eén 
groep start in Weesp en rijdt 
via verpleeghuis Hogewey 
en Vivium Oversingel via de 
Dammerweg naar Nederhorst 
den Berg. Daar rijdt de groep 
langs Amaris De Kuijer en 
Amaris Horstwaarde. Via de 
Middenweg wordt de tocht 
voortgezet en via de Kwakel, 
zorgcentrum Veenstaete ge-
passeerd. Via ’s- Graveland 
rijdt de groep richting Loodijk 
en terug naar Weesp.

De andere groep start in Mui-
den.

Ook op dinsdagavond
Woon je in Kortenhoef, Hil-
versum of Loosdrecht, op 
dinsdagavond 27 december 
zal hier ook een verlichte 
trekkertocht gehouden wor-
den. De boeren hopen dat er 
veel toeschouwers langs de 
weg staan om de stoet van 
prachtig versierde trekkers te 
bewonderen. Leuk voor alle 
leeftijden, jong en oud. Tot 
dan!

Kerstnachtdienst OSG in het Oude Kerkje
KORTENHOEF
Op Kerstavond 24 decem-
ber bent u vanaf 21.30 uur 
van harte welkom voor de 
traditionele Kerstnacht-
dienst in het met kaarsen 
verlichte Oude Kerkje aan 
de Kortenhoefsedijk in 
Kortenhoef.

Gelukkig dat het nu na een 
onderbreking van twee jaar 
weer mogelijk is. De klokken 
zullen u – zoals eeuwenlang 
gebeurde – een warm welkom 
toe luiden. De Oecumenische 
Streekgemeente nodigt u allen 
uit om samen te komen om te 
zingen, te luisteren en het licht 
van het kerstkind te delen.

De liturgie en uitleg worden 
verzorgd door de bekende 
theoloog, blogger en schrijver 
Alain Verheij.

Muzikale medewerking wordt 
verleende door de koorgroep 
Octoplus uit Amsterdam. Dit 
koor bestaat, zoals de naam al 
doet vermoeden, uit 8 zangers 
en zangeressen Plus hun diri-
gent Jos Smits. Zij zullen voor 
en met ons zingen. Aan het 
eind van de dienst steken we 
de uitgedeelde lichtjes aan. Zo 
delen we het licht en gaan we 
door het donker van de kerst-
nacht naar huis om daar de 
volgende dagen de geboorte 
van het kerstkind te vieren.

   

Kerst in Kerk op de Berg
NEDERHORST DEN BERG
Na twee jaar kerstvieren op 
digitale afstand mag ieder-
een dit jaar weer de berg 
van Nederhorst den Berg 
beklimmen om daar in de 
prachtig versierde kerk het 
Kerstfeest te vieren.

De kerstnachtdienst is een 
avonddienst, om 21.00 uur, op 
zaterdag 24 december. Met de 
traditionele kerstliederen, in-
gebed in toepasselijke gedich-
ten en natuurlijk het Kerstver-
haal, heeft de voorbereidende 
commissie het thema ‘Sterren 
van verlangen’ een mooie in-
vulling gegeven. Voorganger 
in deze Kerstnachtdienst is de 
eigen predikant van de Protes-
tantse gemeente; ds. Evert-
Jan van Katwijk. De organist 
in deze dienst is een heel bij-

zondere; beroemd concertpi-
anist en dorpsgenoot Hannes 
Minnaar! En zoal we vanouds 
(pre-corona) gewend waren, 
zal er na de dienst nog een ge-
zellige nazit zijn met een sné-
tje kerstbrood en een glaasje 
glühwein.

Eerste kerstdag
25 december is zondag èn 
eerste kerstdag. Ook dan 
zal ds. Evert-Jan van Katwijk 
voorgaan in de dienst die om 
10.00 uur begint. De muzika-
le invulling is in de vertrouwde 
handen van Peter den Ouden, 
die ook de Willibrordcantorij 
zal dirigeren.

In het spoor van de projectver-
halen voor de kinderen, die al 
een aantal weken meelopen, 
luisteren we deze Kerstmor-

gen naar het geboorteverhaal 
volgens het evangelie van 
Mattheus.

Oudejaarsavond
Ook oudejaarsavond 31 de-
cember, zal er een avond-
dienst zijn in de Willibrordkerk, 
om 19.00 uur. Op de drempel 
van oud naar nieuw komen 
voorgangers vanuit de Protes-
tantse gemeente en de katho-
lieke parochie samen om het 
voorbije jaar te gedenken en 
het nieuwe jaar te zegenen. 
Zondag 1 januari 2023, Nieuw-
jaarsdag, is er geen dienst in 
de kerk maar wel een Nieuw-
jaarsbegroeting met koffie en 
een wellicht overgebleven 
oliebol, in de Bergplaats, om 
10.00 uur.
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