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JAARWISSELING KERSTBOOM-
INZAMELING

HAMSTEREN ZIELSGELUKKIG KERSTPAKKETTEN

Verlichte trekkers zorgen voor 
sprookjesachtig spektakel

Door: Marleen Rebel

WIJDEMEREN
Wie in Nederhorst den 
Berg, Ankeveen, Korten-

hoef of ‘s- Graveland woont 
kon er woensdagavond 28 
december niet omheen. 
Tussen half 8 en half 9 ‘s 
avonds reed een grote 

groep prachtig versierde 
en verlichte trekkers door 
de omgeving. Ondanks 
de regen stonden er veel 
mensen langs de route te 
kijken en te zwaaien. Op de 
vrijdag voor Kerst zijn alle 
zorginstellingen die langs 
de trekkerroutes lagen, be-
zocht door een aantal boe-
rinnen. Zij hebben namens 
de deelnemende boeren de 
een streekpakket overhan-
digd.

Lees verder op pagina 4

 

  

MERRY CHRISTMAS
Zeker weten.

HAPPY NEW YEAR
MIDDENWEG 78 | 1394 AM NEDERHORST DEN BERG 
T. 0294 746 941 | INFO@ARENSMAKELAARS.NL | WWW.ARENSMAKELAARS.NL
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VOOR EEN GROENE GEMEENTE
MET EEN SOCIAAL HART
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Laten we oog hebben voor elkaar en voor onze omgeving

De besturen en de fractie van
PvdA-GroenLinks wensen u een

Mooi, Sociaal en Duurzaam 2023 toe.

T/M 8 JANUARI
RUIMT OP!

UTRECHT ZONDAG GEOPEND

tot wel

50%
korting

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
MORPHEUS.NL

STERK!
Makelaars

sterkmakelaars.com

Sterk! Makelaars
wenst u een gezond en 

fantastisch 2023!
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Wij ververzorgen allle voorkomende 

werkzaamkzaamheden opop het gebied van: 

Water, GGas, Zink, ssanitair, riolering 

en dakbakbedekking.

Wijnands
Installtallt atieatiea Servicevicevice

Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

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.

Markt in Ankeveen

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

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

Alarmnummer 1-1-2

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

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

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

Dunnebier Uitgeverij 0294 - 25 62 00

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Lezersonderzoek
Weekblad

Wijdemeren
U kunt ons
helpen om

het Weekblad 
Wijderen

te verbeteren!

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

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

Vragen?
Mail naar 
sarah@dunnebier.nl

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

Op uw mobiele telefoon
kunt u dan het onderzoek 

invullen.

Scan de
QR-code!

RK WIJDEMEREN
H. Antonius
   Zo. 8 januari: 9.30 uur:
   W. Balk
   Wo. 11 januari: 9.30 uur:
   J. Dresmé
OLV Hemelvaart
   Zo. 8 januari: 9.30 uur:
   Liturgiegroep
St. Martinus
   Zo. 8 januari: 9.30 uur:
   W. Vlooswijk
Veenstaete
   Vr. 6 januari: 15.00 uur:
   W. Balk

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk
   Zo. 8 januari: 10.00 uur:
   Ds. Frank Leever
   (scriba@kerkopdeberg.nl,
   tel. 0294-252654).
   Meer informatie op
   www.kerkopdeberg.nl
Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
   Zo. 8 januari: 10.00 uur:
   Ds. J.F. Schuitemaker     Ds. J.F. Schuitemaker     Ds. J.F. Schuitemaker
   www.hervormdegemeente
   sgraveland.nl
Hervormde gemeente
   Kortenhoef 
   Geen opgave ontvangen
Oec. Streekgemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 8 januari: 11.15 uur:
   Dienst met Casper van Dorp
Graankorrel ‘s-Graveland 
   Zo. 8 januari: 10.00 uur:
   Ds. D. Pruiksma    
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Bouwprojecten dreigen vast te lopen
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Door vertrek en ziektever-
zuim van medewerkers op 
het gemeentehuis dreigen 
bouwprojecten in de ver-
sukkeling te raken, schrijft 
Johan Zijtveld van JeeGee 
Vastgoed. Ook projectont-
wikkelaar Eelko van Koo-
ten is gefrustreerd, zijn 
bouwproject aan de Noot-
weg in Loosdrecht ligt al 
4,5 jaar op de plank.

Zijtveld wijst op de personele 
en organisatorische situatie 
op het gemeentehuis, waarbij 
een leegloop gaande is op de 
afdeling Ruimte en Economie. 
Hem is medegedeeld dat er 
geen nieuwe projecten meer 
in behandeling worden ge-
nomen, omdat het ambtelijke 
apparaat niet weet of er capa-
citeit is om het een en ander 
te behandelen. Als voorbeeld 
noemt hij het bouwplan op 
Noordereinde 249 in ‘s- Gra-
veland waar een bedrijfsloods 
(vroeger jeneverstokerij Ver-
hoeven- red.) wordt omgezet 

in drie woningen. Al meer dan 
een jaar wacht dit plan met 
een ruimtelijke onderbouwing 
ergens op een bureau bij de 
gemeente. Ook is er nog geen 
terugkoppeling van de partici-
patie met de omgeving die al 
driekwart jaar geleden is afge-
rond.

Stroperigheid
In een artikel in de Gooi- en 
Eemlander van 29 decem-
ber jl. wordt gesproken van 
‘stroperigheid’ van de ge-
meente. Projectontwikkelaar 
Eelko van Kooten wil behal-

ve kringloopwinkel Vide ook 
twee andere panden aan de 
Loosdrechtse Nootweg slo-
pen en vervangen door 27 
appartementen (9 sociaal, 
9 middensegment en 9 vrije 
verkoop) plus 1000 m2 win-
keloppervlak. Van Kooten is 
gefrustreerd, omdat het al heel 
lang duurt. Een gesprek dat in 
september was geagendeerd 
met Alette Zandbergen, wet-
houder Ruimtelijke Ordening, 
werd half december een dag 
van tevoren afgelast. Volgens 
de gemeente kon de wethou-
der zich door ziekte en vertrek 

van medewerkers niet goed 
voorbereiden op het gesprek. 
Er is een nieuwe afspraak op 
18 januari vastgelegd.

Onverteerbaar
Johan Zijtveld noemt de lange 
doorlooptijden ‘onverteerbaar’. 
Die stroperige procedures 
brengen, naast de fors stijgen-
de bouwkosten, de voortgang 
van bouwprojecten in gevaar. 
Volgens hem is ingrijpen op 
korte termijn noodzakelijk. 
(Gemeente Wijdemeren niet 
bereikbaar voor commentaar)

   

Jaarwisseling rustig verlopen voor brandweer
Overlast op Lindeplein Loosdrecht

WIJDEMEREN
De jaarwisseling is net als 
vorig jaar voor de brand-
weer in Gooi en Vecht-
streek rustig verlopen. 
Tussen 31 december 00.00 
uur en 1 januari 08.00 uur 
kwamen er bij de meldka-
mer van de brandweer 34 
meldingen.

Hiermee was deze jaarwisse-
ling voor de brandweer verge-
lijkbaar met die van afgelopen 
jaar. De nieuwjaarsnacht is 
zonder grote incidenten verlo-
pen.

Regionaal ging het ook dit jaar 
weer vooral om buitenbrand-
jes en een melding van een 
autobrand. In Bussum werd 
om 6.00 uur de brandweer 
gealarmeerd voor een brand 
in een hoekwoning. Omdat de 
brand uitslaand was, zijn er di-
rect meerdere blusvoertuigen 
opgeroepen. Omdat er niet 
bekend was of er zich perso-
nen in de woning bevonden, is 
opgeschaald naar grote brand. 
Er bleken gelukkig geen per-

sonen in de woning aanwezig 
te zijn.

Lindeplein
Op Facebook meldt burge-
meester Crys Larson dat ze 
Oudjaarsnacht ‘al met al een 
mooie afsluiting van 2022 in 
onze gemeente vond. Eni-
ge grote uitzondering was 
de overlast op het Lindeplein 
waar zo’n 100 personen het 
nodig vonden grote overlast 
voor de bewoners en voor 
vernielingen te zorgen’. De 
burgemeester was op Oud-
jaarsavond bij de briefing van 
de politie Gooi en Vecht Zuid. 
Ze bracht oliebollen en alco-
holvrije bubbels ‘voor de man-
nen en vrouwen die zich elke 
dag, en dus ook vanavond, 
inzetten voor onze veiligheid’. 
Daarna ging ze mee met de 
politiesurveillance. Ook sprak 
ze de brandweer bij een wo-
ningbrand evenals diverse in-
woners.

     

Wij wensen u een mooi 
2023!

Alle medewerkers van de weekbladen en Dunnebier
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Derde editie
Inmiddels was dit de derde edi-
tie van de verlichte trekkertoer 
die gehouden werd door Gooi 
en Vechtstreek. Echter nieuw 
dit jaar was dat de route van-
wege de lengte en het groot 
aantal deelnemers in twee-
en gesplitst was. Een groep, 
van 72 trekkers, startte bij het 
zwembad in Weesp met de 

rondrit en de andere groep 
bestaand uit 9 voertuigen en 
startte hun toer in Muiden. Bei-
de groepen reden via de Lood-
ijk naar het eindpunt in Weesp. 
Daar werden de chauffeurs en 
hun bijrijders getrakteerd op 
koffie, chocomel en een lekke-
re oliebol.

Mooist versierde trekker(s)
Loon- verhuurbedrijf Th. 
Schuurman & Zn. mocht de 

eerste prijs van de mooist ver-
sierde trekker(s) in ontvangst 
nemen. De medewerkers wa-
ren al een paar avonden voor 
de rit bezig met het versieren 
van de trekkers. Het resultaat 
mocht er absoluut wezen. De 
zes bijna identiek verlichte 
trekkers waren van verre te 
herkennen aan hun groene 
geweien en twee springende 
rendieren voorop.

   

Kerstboominzameling anders dan 
vorige jaren
REGIO
GAD rijdt in januari 2023 
één ronde inzameling huis 
aan huis. Daarnaast onder-
zoekt zij meerdere moge-
lijkheden voor een efficiën-
tere en milieuvriendelijkere 
inzameling van kerstbomen 
voor in de toekomst.

Wat gaat er veranderen?
Vanaf 7 januari rijdt GAD één 
keer huis aan huis langs om de 
kerstbomen in te zamelen, met 
uitzondering van een aantal pi-
lotgebieden. Voorgaande jaren 
gebeurde dit twee keer waarbij 
in de eerste ronde al ruim twee 
derde van de kerstbomen werd 
ingezameld. In samenwerking 
met een aantal lokale vereni-
gingen start GAD een proef 
met centrale inzameling van de 
kerstbomen. Dit gebeurt in de 
zogenoemde pilotgebieden.

 

Proef met inzamelgebieden
Op www.gad.nl/kerstbomen 
staat een overzicht van deze 
‘pilotgebieden’ en de manier 
waarop in deze gebieden wordt 
ingezameld. In de meeste pilot-
gebieden komen centrale inza-
melpunten waar de kerstboom 
gebracht kan worden. Op deze 

inzamelpunten hebben lokale 
verenigingen een actieve rol in 
het ondersteunen van de GAD 
en de inwoners bij de inzame-
ling van de kerstbomen. Zij 
ontvangen hiervoor € 0,50 cent 
per kerstboom.

Pilots in Loosdrecht en An-
keveen
Via www.gad.nl/kerstbomen 
is te zien of u in een van de 
pilotgebieden woont. Deze pi-
lotgebieden bevinden zich in 
Hilversum, Laren, Loosdrecht 
en Ankeveen.

• Ik woon in een pilotgebied: U 
ziet in de inzamelkalender op 
uw adres een rode kerstboom 
(in plaats van een groene). Uw 
lokale inzamelpunt zal u in de 
meeste gevallen verder infor-
meren over de wijze van inza-
melen. Dit is ook te vinden op 
www.gad.nl/kerstbomen
• Ik woon niet in een pilotge-
bied: GAD komt 1x langs uw 
huis om de kerstboom op te 
halen. U ziet in de inzamelka-
lender een groene kerstboom 
op de inzameldag. Zet de 
boom alleen op de inzameldag 
aan de straat, voor 7.30 uur 
zonder pot, kruis of versiering.

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?

Tot 5 december € 10,- korting 
op álle behandelingen

Laapersveld 1, Hilversum
Gratis parkeren
035 - 77 24 8 24 
kliniekheihof.nl 

info@kliniekheihof.nl

Gevestigd in het oude
 Dudok pompgemaal 

natuurl i jk  mooier

k l i n i e k

natuurl i jk  mooier

k l i n i e k

info@kliniekheihof.nl

Gevestigd in het oude
 Dudok pompgemaal  Dudok pompgemaal 
Gevestigd in het oude
 Dudok pompgemaal 
Gevestigd in het oude

botox
€ 79,-

Tot 5 december € 10,- korting 

€ 79,-
filler€ 185,-

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

WWW.BAKKERJEROEN.NL

eroen Wij willen blijven bakken!

Net als veel andere bakkers hebben ook wij te maken met grote 
kostenstijgingen. Daarom gaan wij vanaf 9 januari 2023 TIJDELIJK een 
aantal zaken wijzigen:

• U ontvangt per € 8,00 (was € 7,00) een spaarpunt
• Op uw kassabon komt een energietoeslag van 2%
• Onze dagaanbiedingen blijven, maar de korting gaat naar 25%

Zodra onze energieprijzen weer naar een regulier niveau gaan of er een 
passend pakket aan steunmaatregelen komt, komen deze maatregelen 
weer te vervallen. Wij hopen dat u ons blijft steunen.

+10,2%

Lonen

x5

Energie

+30%

Grondstoffen

+26,3%

Verpakkingen
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Bijna half miljoen voor    
Trompenburg

WIJDEMEREN
De provincie Noord-Hol-
land heeft bijna € 5 miljoen 
subsidie verdeeld voor de 
restauratie van 48 rijks-
monumenten. Daarvan is 
462.600 euro bestemd voor 
Trompenburg, de buiten-
plaats aan het Zuidereinde 
in ‘s- Graveland.

Daarnaast krijgen onder an-
dere het Westfries Museum 
(Hoorn), Hoeve Overslot (Ber-
gen) en de Van Gendthallen 
(Amsterdam) een deel van het 
beschikbare budget. Ook een 
ander project in Wijdemeren 
komt in aanmerking voor een 
subsidie. Dat is het Witte Orgel 

in de Willibrordkerk in Neder-
horst den Berg: € 56.616. Er is 
een grote behoefte aan financi-
ele bijdragen voor restauratie-
projecten. Dat blijkt uit de vele 
subsidieaanvragen die de pro-
vincie de afgelopen jaren heeft 
ontvangen. De subsidie is be-
doeld voor rijksmonumenten in 
Noord-Holland zonder woon-
functie, zoals kerken, orgels en 
industrieel erfgoed.

Rijksmonumenten van bete-
kenis
De provincie vindt het belang-
rijk dat rijksmonumenten be-
houden blijven en toegankelijk 
zijn voor het publiek. De res-
tauraties en herbestemmingen 

dragen hieraan bij. Ook is het 
behoud ervan belangrijk voor 
de werkgelegenheid in de 
restauratiemarkt. De provin-
cie voert de regie bij de ver-
deling van de subsidiegelden, 
waarvan de helft van het Rijk 
afkomstig zijn. Noord-Holland 
telt 14.000 rijksmonumenten 
(waarvan 8.000 in Amster-
dam). Daarnaast zijn er 500 
provinciale monumenten en 
enige duizenden gemeente-
lijke monumenten buiten Am-
sterdam.

Foto: Trompenburg door Wij-
demeren van Boven

   

Warmte voor Wijdemeren zeer succesvol
WIJDEMEREN
“Toen wij begin november 
de actie Warmte voor Wij-
demeren bedachten, had-
den we niet durven hopen 
dat dit zo succesvol zou 
zijn. Het idee was mensen 
die de energiecompensatie 
niet nodig hebben, te vra-
gen te doneren aan mensen 
die het wél heel erg nodig 
hebben.” En zo ontstond 
Warmte voor Wijdemeren.

Dankzij gulle dorpsgenoten 
werd een bedrag van €12.000 
opgehaald. Afgelopen week 
konden alle Wijdemeerders die 
klant zijn van de lokale Voed-

selbank, op vier momenten, in 
drie dorpen, twee elektrische 
dekens ophalen. Ook kreeg 
iedereen als verrassing een 
envelop mee met een bon om 
boodschappen te doen bij de 
supermarkt. Heel veel dank 
aan alle gulle gevers die mo-
gelijk hebben gemaakt dat hun 

dorpsgenoten voor de Kerst 
extra boodschappen konden 
doen én er, dankzij de dekens, 
wat warmer bij zitten.

Warmtevoorwi jdemeren@
gmail.com; Marieke Vollers, 
Marjolein van Noppen, Tim 
Postel en Trienke Stellema

Oud Loosdrechtsedijk 95
1231 LT Loosdrecht

035-5828485
bml.loosdrecht@planet.nl

Wij wensen alle watersporters 
een gezond 2023 toe

Wij wensen u een
goed en gezond 2019

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

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

20232023
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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.)
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• 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
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                        Duurzame Dorpskwekers
In deze nieuwe rubriek ‘Duurzame Dorpskwekers’ kunt u elke week kennismaken met een lokale 

kweker. Land en Boschzigt in ’s-Graveland/Kortenhoef, De Rading in Loosdrecht en Kwekerij Kostelijk 
in Nederhorst den Berg schrijven om beurten een column. Hierbij de eerste bijdrage van 2023:

De W’s van tuinieren

Door: Tuinteam Land- en 
Boschzigt

Bij tuinieren denk je al 
gauw aan kruiwagens 
mest rijden, spitten, zaaien 
en wieden, kortom fysieke 
arbeid, ook wel de groene 
sportschool. Maar vergis je 
niet, er gaat heel wat denk-
werk aan vooraf. We noe-
men het wel de grote ‘W’s. 
Wat, Waar, Wanneer, Welk, 
voor Wie en door Wie en 
eigenlijk ook nog Waarom. 
Wat gaan we telen dit jaar, 
Waar op de tuin, Wanneer 
zaaien we het en Welk ras.

Neem nou het simpele bietje. 

Die mogen niet op een stuk 
waar vorig jaar uien of wortels 
stonden. Wij zaaien ze 5 keer 
per jaar zodat we de hele zo-
mer en herfst bietjes kunnen 
oogsten. Je hebt de vroege, 
een beetje platte Egyptische, 
de kogelronde die goed be-
waart, die met die mooie rode 
en witte ringen die helemaal 
nergens naar smaakt, gele 
bietjes die erg lekker zijn en de 
lange cilindrische bieten met 
een hoge opbrengst die ook 
nog lekker is. Iedereen houdt 
van verrassing en variatie dus 
wordt het van al deze een 
combinatie.

Dat brengt ons bij nog een W, 

namelijk voor Wie. Wij telen 
natuurlijk voor onze winkel en 
daarnaast komen er 250 ge-
zinnen wekelijks hun groenten, 
bloemen en bessen oogsten. 
Zij hebben een oogstaandeel 
in de tuin. En Wie zijn Wij dan 
wel? Een aantal vakbekwame 
tuinders, bijgestaan door een 
aantal stagiaires van de War-
monderhof die hier praktijk 
op doen. De laatste W is die 
van Waarom eigenlijk. Dat is 
omdat hier al 75 jaar biodyna-
misch wordt geteeld en om-
dat we houden van deze plek 
waar mens en natuur elkaar 
ontmoeten. Daarom. We wen-
sen iedereen nog een goed en 
gezond 2023!

   

Ingezonden brief

Reactie op WMO- brieven
Met plaatsvervangende 
schaamte heb ik de ingezon-
den brief van 14 december ge-
lezen en de reactie erop van 
21 december in de Nieuwsster. 
Mobiliteit en zo lang mogelijk 
zelfstandig thuisblijven wordt 
gepropageerd maar als je niet 
meer op een 2-wielfiets kan 
fietsen wordt je aanvraag af-
gewezen omdat ‘je nog met de 
auto kan’, alsof dat bijdraagt 

aan je algehele conditie? Het 
antwoord dat het WMO -loket 
‘de wetgeving en de verorde-
ning niet maken maar slechts 
uitvoeren’ vind ik een zwak 
excuus.

Mijn vraag aan de WMO-con-
sulente in de Nieuwsster van 
21/12 is dan ook: 1. Is lande-
lijk al onderzocht om hoeveel 
aanvragen het gaat per jaar?; 

2. Is dit (wanneer en aan wie) 
al duidelijk gemaakt aan de 
politiek?; 3. Wat was hierop de 
reactie? 4. Uitkomst graag de-
len in de Nieuwsster

Alleen met druk vanuit het 
‘werkveld’ kan er een aanpas-
sing komen aan de wet- en re-
gelgeving.

Pieternel Valderpoort

Voor een verrassend assortiment: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

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

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

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

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Een heerlijk en gezond 2023 gewenst!

Apfelstrudel
€ 2,81 per stuk

3 + 1 gratis € 8,43
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur
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Open huis bij Effe buurten

KORTENHOEF
Met ingang van 2023 zal 
Effe buurten – een acti-
viteit van Buurtkamer 3D 
– op donderdag van 10.00-
12.00 uur open zijn voor 
een   kop   koffie   en   een 
praatje. Op donderdag 5 

januari 2023 is er open 
huis in De Dodaars, Do-
daarslaan 16 in Korten-
hoef. Iedereen is welkom!

Er is gelegenheid om even 
een bakkie te doen en te 
buurten, rond te kijken of om 

ideeën voor activiteiten te be-
spreken. Zo is in november 
in samenwerking met Repair 
Café en de gemeente de Sin-
terklaasactie voor kinderen 
gestart in het gebouw waar 
eerder de Kinderopvang ge-
huisvest was (Kerklaan 8A). 
Bewoners konden speelgoed 
brengen en (groot)ouders die 
de eindjes niet meer aan el-
kaar kunnen knopen konden 
voor hun (klein)kinderen Sin-
terklaascadeaus uitkiezen. 
Het was zo’n succes dat de 
actie werd verlengd tot Kerst. 
Buurtkamer 3D organiseert 
activiteiten voor bewoners en 
faciliteert bewonersinitiatie-
ven. Wil je meer informatie? 
Bel 06-52166683 of mail naar: 
buurtkamer3d@gmail.com

Hamsteren
Vlak voor de kerst is het ra-
zend druk! In alle hectiek pro-
beren we klusjes af te ronden, 
de laatste mails te versturen, 
de kerstboom op te zetten 
en -heel belangrijk- voedsel 
te verzamelen. In overladen 
supermarkten gooien we de 
kar vol eten om de winterse 
feestdagen door te komen. We 
noemen dat niet zonder reden 
hamsteren. De mens is name-
lijk niet de enige diersoort die 
aan hamsteren doet. Dezelfde 
verzamelwoede zien we ook in 
de natuur… en niet alleen bij 
de hamster.

Neem nou de gaai. Gaaien 
graven eikels in voor de win-
ter. Een gaai kan wel acht ei-
kels per keer vervoeren door 
ze in de holte van zijn keel te 
stoppen. Omdat deze vogels 
hun voorraad verbergen op 
herkenbare plekken – bij een 
steen of boomstronk, weten ze 
de eikels gedurende de winter 
feilloos terug te vinden. Ook de 
boomklever legt een winter-
voorraad aan van hazelnoten, 
zonnebloempitten en derge-
lijke. Hij verstopt zijn buit niet 
op de grond, maar achter los-
zittende stukjes boomschors 
of in boomholten. Sommige 
mezen, zoals glanskoppen en 
kuifmezen, zijn ook bedreven 
sprokkelaars. Helaas bezitten 
koolmezen en pimpelmezen dit 
talent niet, maar gelukkig heb-
ben zij een andere vaardigheid. 
Terwijl hun familiegenoten ijve-
rig voedsel aan het verstoppen 
zijn, houden zij de werkzaam-
heden vanaf een afstandje 

nauwlettend in de gaten. En 
plunderen de voorraad als de 
kans zich voordoet. Mollen 
pakken het aanleggen van een 
wintervoorraad heel anders 
aan. Door het jaar heen eten 
ze het liefst regenwormen. In 
de winter is het ingewikkelder 
om wormen te vangen, omdat 
deze dieren dan veel dieper in 
de grond vertoeven. Daarom 
legt de mol, vóórdat de winter 
zijn intrede doet, een verse 
voorraad regenwormen aan. 
Hij verlamt een regenworm met 
een beet in de kop en alle ver-
lamde regenwormen worden 
in één grote bal bewaard. Ook 
sommige muizen zorgen voor 
een wintervoorraad. Bosmui-
zen en veldmuizen pakken het 
serieus aan en maken onder-
grondse voorraadkamers. Die 
kamers vullen ze in de herfst 
met zaden, stukjes stengel van 
planten en boomschors. En 
dan maar hopen dat de voor-
raad volstaat tot de lente.

Als we de volgende keer met 
onze boodschappenkar langs 
de schappen van de super-
markt struinen, is het mis-
schien aardig om ook te den-
ken aan een feestmaal voor de 
dieren die geen wintervoorraad 
hebben aangelegd of nog wat 
aanvulling kunnen gebruiken. 
Een zak met doppinda’s, meel-
wormen of vetbolletjes is zeer 
welkom, maar óók een romme-
lige tuin vol planten, bladeren, 
beestjes en zaadjes.

Foto: Een gaai, Addy van der 
Starre (NAM)

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

PLANNING & LOGISTICS MANAGER 
die zich gaat bezighouden met alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van:
•    orderplanning (intern, extern)
•    voorbereiding etiketteren en verpakken
•    transportplanning (inkomend, uitgaand / weg, lucht, zee)
•    documentatie
•    in-proces controles
•    magazijn-organisatie
•    voorraad administratie
•    etiketten printen
•    in voorkomende gevallen werkzaamheden overnemen van collega’s, en bijv. bijspringen      
      met etiketteren en laden/lossen

Wij zoeken voor deze functie een persoon die:
•    een HBO opleiding Logistiek en Economie of iets soortgelijks heeft afgerond
•    een goed overzicht heeft en zeer accuraat werkt
•    een praktische, oplossingsgerichte, maar ook een kwaliteitsbewuste instelling heeft
•    het fijn vindt om in een kleine en dynamische organisatie te werken
•    goede kennis heeft van de Nederlandse en de Engelse taal
•    minimaal 1-2 jaar ervaring heeft in een soortgelijke functie 
•    in het bezit is van een rijbewijs B

Het betreft een dienstverband voor 32-40 uur per week.
Spoedige indiensttreding is gewenst.
 
Een geweldige, brede, uitdagende job voor een junior-manager, met ontwikkelingsmogelijk-
heden! 

Jouw sollicitatie graag uitsluitend per e-mail richten aan:          
Dutch Farm International BV                                       
t.a.v. Maurice Breed
mail@dutchfarmint.com    

Dutch Farm International BV  Dutch Farm International BV  Dutch Farm International BV
is een bedrijf dat onder haar labels DutchFarm, DufaMix, DufaFeed  
en DufaSept een range aan diergeneesmiddelen, diervoeders,  
premixen, supplementen en desinfectiemiddelen op de markt 
brengt. Met een team van negen collega’s verzorgen wij de 
export van onze producten naar ongeveer 50 landen in Azië, 
Afrika,Centraal- en Zuid-Amerika en Oost-Europa. 
Wij zijn gevestigd in Nederhorst den Berg.

T: 0294-257525
Nieuw Walden 112

Nederhorst den Berg
www.dutchfarmint.com  

  

Natuurmomenten
van de boswachter

Olga Ekelenkamp

 stock.adobe.com
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To good to go, een app tegen verspilling
Door: Natascha Rienks

WIJDEMEREN
In Nederland wordt onge-
veer 1/3 van al het voed-
sel weggegooid. Waarom? 
De houdbaarheidsdatum 
is (bijna) verstreken, het 
voedsel ziet er anders uit. 
Een groot deel daarvan 
wordt door de winkeliers 
gedaan en dat is zonde 
want veel van wat wegge-
gooid wordt, kan gewoon 
nog gebruikt worden. Daar 
is sinds een tijdje een op-
lossing voor, de app ‘To 
good to go’.

Maar hoe werkt de app dan? 
Ondernemers kunnen zich 
via de site van ‘To good to go’ 
aanmelden. Zij geven aan wat 
voor bedrijf ze hebben en wel-
ke soort boxen ze in de aan-
bieding hebben, voorbeelden 
zijn een magicbox (wat hier in 
zit is telkens een verrassing), 
broodbox, maar ook bieren en 
wijnen zijn mogelijk. Verder 
geeft de ondernemer de waar-

de die de box normaal gespro-
ken heeft aan en wat het nu 
zou kosten. Zo kun je als con-
sument een box die normaal 
€15,00 waard is kopen voor 
€4,99. Wat er in de box gaat, 
bepaalt de ondernemer, net 
als tussen welke tijden de box 
opgehaald kan worden.

Consument?
Maar wat moet je als consu-
ment dan doen om zo’n box 
aan te schaffen? De eerste 
stap die je als consument zet 
is de app van ‘To good to go’ 
downloaden en daar een ac-
count aan te maken. In de app 
kun jij je voorkeuren voor een 
box opgeven. Ben je vegeta-
risch? Mag je geen gluten? Dit 
is allemaal in te stellen. Zo krijg 
je dan voor jou de juiste opties 
voor een box. Dit is trouwens 
geen garantie dat de box die 
je ophaalt nooit vlees bevat, 
de ondernemer krijgt namelijk 
niet jouw wensen door.

Tegen verspilling
Naast je wensen kun je je 

woonplaats of de plaats van 
bijvoorbeeld je werk instellen 
met een straal erbij waarbin-
nen je de box op wilt halen. 
Zo zie je niet heel Nederland, 
maar alleen de bedrijven die 
bij jou in de buurt zijn. Je kunt 
zelfs je favoriete bedrijven 
aangeven, ondernemers bij 
wie jij je box het liefst wilt ha-
len.

Zie je een box bij een bedrijf 
staan dan klik je op dat bedrijf, 
je krijgt dan alle gegevens te 
zien die voor jou van belang 
zijn. Onderaan de pagina staat 
dan een knop reserveren. 
Wanneer je op deze knop klikt 
krijg je dan krijg je nogmaals 
de melding met hoe het werkt, 
klik op ‘ik snap het’ als je de 
box alsnog wilt. De laatste 
stap is betalen en vervolgens 
tussen de door de onderne-
mer aangeven tijden ophalen.

Een mooie manier om samen 
tegen verspilling te strijden, 
toch?

   

Kwart miljoen voor samenwerking GooiTV
WIJDEMEREN
GooiTV, de streekomroep 
voor Gooise Meren en 
Wijdemeren en NH Gooi, 
de streekomroep voor Hil-
versum, Huizen, Blaricum, 
Eemnes en Laren zijn in 
oktober 2022 een overeen-
komst aangegaan om na-
der samen te werken. Het 
doel is om in samenwer-
king met NH Media een ge-
zamenlijke streekredactie 
op te richten met betaalde 
en vrijwillige medewer-
kers, die continu nieuws, 
informatie, educatie en cul-
tuur verzorgt voor de regio 
Gooi- en Vechtstreek.

1 OP DE 5 KIJKT

Om dit project professio-
neel op te zetten is een ge-
meenschappelijke subsidie-
aanvraag ingediend bij het 
Stimuleringsfonds voor de 
Journalistiek. Die heeft beslo-
ten de aanvraag te honoreren 
en een subsidie te verlenen 
van € 250.000 in het jaar 2023 
met een optie voor 2024 op 
basis van de regeling Profes-
sionalisering Lokale Publieke 
Media-instellingen 2022-2023. 
Het doel van die regeling is 
het stimuleren van professio-
nalisering van lokale publieke 

media-instellingen, teneinde 
de kwaliteit van het journalis-
tiek handelen te waarborgen.

Het media-aanbod van de 
streekredactie wordt via radio, 
televisie, online (de nieuwssi-
tes en de app) en via sociale 
media bij de inwoners van ons 
verzorgingsgebied gebracht. 
Deze inwoners kunnen ook 
via deze zelfde kanalen snel 
zelf iets aanleveren en/of re-
ageren.

1 op de 5
Uit onderzoek in opdracht van 
het Commissariaat voor de 
Media en uitgevoerd door GfK 
blijkt het bereik van de lokale 
omroep in de regio Gooi en 
Vechtstreek 21,3 % Dit bete-
kent dat gemiddeld een op de 
vijf inwoners geregeld gebruik 
maakt van het media-aanbod 
van NH Gooi en/of GooiTV. 
Dat is veel meer dan de om-
roepen zelf verwachtten. Zij 
gaan ervan uit dat mede door 
de samenwerking er een nog 
betere nieuwsvoorziening 
komt, waardoor het bereik 
nog verder zal toenemen.

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

•
•
•

Nieuwjaars 

  /m januari

•
•
•

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
Weekblad Wĳ demeren 

zoekt een bezorger
om op woensdag in
de dorpskern van

Kortenhoef
ons weekblad te

bezorgen.

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op:
06 - 136 678 48

bezorger gezocht!! !



Vanaf 1 januari dit jaar is het wettelijk 
verplicht om een helm te dragen op 
de snorfiets, een soort bromfiets maar 
met een belangrijk verschil. Op een 
bromfiets mag u maximaal 45 kilome-
ter per uur rijden. Met een snorfiets 
mag u niet harder dan 25 kilometer 
per uur. De helmplicht moet het 
aantal ongevallen met ernstig letsel 
terugdringen.

Ook voor andere andere voertuigen met een 

blauw kenteken geldt de helmverplichting. 

Bestuurders van snelle elektrische fietsen 

(speed pedelecs), brommers en scooters

moeten al veel langer een helm op. De enige 

categorie tweewielers met hulpmotor voor

wie de helmplicht niet geldt, is de elektrische 

fiets. Al gaan er veel stemmen op om voor

die berijders ook hoofdbescherming te ver-

plichten.

Veiligheid is het hoofdargument voor invoe-

ring van de helmplicht. De Tweede Kamer en 

een groot aantal artsen zien al lange tijd de 

noodzaak in van het dragen van een helm 

voor snorfietsers. Met het verplichten van een 

helm hoopt men het aantal ongelukken naar 

beneden te krijgen. Er zijn ongeveer 700.000 

snorfietsen in Nederland. Na de invoering van 

de helmplicht voor de brommer in 1975 is de 

snorfiets, vanwege het vrijheidsgevoel vooral, 

een populair vervoermiddel geworden onder 

jong en oud. Maar daarmee is ook het aan-

tal ongevallen met letsel en of fatale afloop 

sterk gestegen. Dat is te voorkomen, volgens 

een collectief van 130 artsen die in 2018 een 

brandbrief schreef aan de Tweede Kamer. De 

cijfers: jaarlijks vallen er tussen de 30 en 40 ver-

keersdoden onder snorfietsers.

Een snorfiets is een voertuig met een blauw 

kentekenplaatje dat niet harder dan 25 kilo-

meter per uur mag. De helmplicht geldt voor 

zowel de bestuurder als voor de passagier. Wie 

zonder helm rijdt of achterop zit, riskeert een 

boete van €100. 

Fietspad
Het is ook belangrijk om een goedgekeurde

helm te dragen. U herkent een goedgekeurde 

bromfietshelm aan een cirkel met de hoofletter 

E erin. Achter de E staat een cijfer, en elk 

cijfer staat voor een EU-land. In Nederland 

krijgen goedgekeurde helmen het cijfer 4. 

Alle in de EU-goedgekeurde helmen voldoen. 

U mag ook met een goedgekeurde speed 

pedelec-helm op pad, te herkennen aan de 

markering NTA 8776:2016. 

Wat niet veranderd is: snorfietsers mogen 

nog altijd op het fietspad rijden, tenzij anders 

aangegeven.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST
MAANDAG 9 JANUARI VANAF 19.30 UUR

Gemeentehuis Wijdemeren - Rading 1, Loosdrecht

Wijdemeren
informeren

Begroting Wijdemeren
Hoeveel betaal ik in 2023 aan gemeentelijke 

lasten? En wat zijn de inkomsten en uitgaven van 

de gemeente Wijdemeren?

Bekendmakingen

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

4 januari 2023

Kort

Samen het nieuwe jaar in

amberkoman
#mooiwijdemeren

>     Rijbewijskeuringen CBR
Automobilisten kunnen zich woensdag 11 

januari, woensdag 1 februari en woensdag 8 

maart medisch laten keuren in het gemeente-

huis in Loosdrecht voor de verlenging van 

hun rijbewijs. Een medische keuring voor het

verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer 

u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een 

groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of ver-

nieuwen, of wanneer u om medische reden 

een arts moet bezoeken van het CBR. Een 

afspraak voor het spreekuur kunt u maken via 

www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via 

de afsprakenlijn: 088-2323300.

>     Alliantie streekomroepen
GooiTV, de streekomroep voor Gooise Meren 

en Wijdemeren en NH Gooi, de streekom-

roep voor Hilversum, Huizen, Blaricum, 

Eemnes en Laren gaan verder samenwerken. 

Samen met NH Media wordt een gezamen-

lijke streekredactie opgezet met betaalde en 

vrijwillige medewerkers. Die verzorgt continu 

nieuws, informatie, educatie en cultuur voor 

de regio Gooi- en Vechtstreek. Uit cijfers van 

het Commissariaat voor de Media blijkt dat 

gemiddeld een op de vijf inwoners geregeld 

gebruik maakt van het media-aanbod van NH 

Gooi en/of GooiTV. 

>     Inzameling kerstbomen
De inzameling van de kerstbomen zal anders 

gaan dan in 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 komt een aantal gebieden in Loosdrecht 

en Ankeveen waar de kerstbomen centraal

worden ingezameld. Meer informatie hierover

kunt u vinden op de website van de GAD: 

www.gad.nl. De GAD en verenigingen nemen

alleen bomen aan zonder pot, kruis of versiering.

>     Gemeentehuis later open
Maandag 9 januari is er voor de medewerkers 

van de gemeente Wijdemeren een nieuwjaars-

bijeenkomst. Hierdoor openen wij onze 

deuren iets later dan gebruikelijk.

Vanaf 10.00 uur kunt u weer bij ons terecht.

>     Vacatures Wijdemeren
Kom werken voor Wijdemeren!

#WijvanWijdemeren hebben momenteel de 

onderstaande vacatures. Kijk voor meer infor-

matie op www.wijdemeren.nl/vacature.

- Beleidsadviseur Welzijn, Zorg en Wmo

   (32 uur p/w)

- Kwaliteitsmedewerker Wmo (24 uur p/w)

   Helmplicht voor snorfi etsers per 1 januari  



De begroting 2023 heeft een tekort van 1,98 miljoen. We verwachten 

daarom dat de provincie Noord-Holland Wijdemeren onder preventief 

financieel toezicht stelt. Dat betekent dat we voor extra uitgaven 

(bovenop wat in 2022 begroot is) vooraf toestemming moeten vragen. 

Behalve als het om bijvoorbeeld de uitvoering van wettelijke taken gaat. 

Ook moeten we ons huishoudboekje weer op orde brengen. Daarvoor 

gaan we samen met raad en provincie een herstelplan opstellen in de 

eerste helft van 2023.

Het is nog lastig om te zeggen wat u daarvan als inwoner gaat merken. 

Wij willen doen wat nodig is in het belang van een toekomstbestendige 

gemeente Wijdemeren. We willen onze dienstverlening zoveel mogelijk 

op peil houden. Maar ook instandhouding van bijvoorbeeld de wegen, 

voet- en fietspaden, de riolering en gemeentelijke gebouwen kost veel 

geld. Het college wil onze groenblauwe parel van de Gooi en Vechtstreek 

behouden en conserveren. Voor onze toekomst zijn stevige keuzes 

noodzakelijk. Het is ‘alle hens aan dek’. Daarmee is deze begroting tevens 

het startpunt voor het gesprek over de toekomst van Wijdemeren.

Gert Zagt, wethouder Financiën

BEGROTING 2023

HOEVEEL BETAAL IK IN 2023?

UITGAVEN

INKOMSTEN x € 1.000

x € 1.000

VAN HET RIJK 37.805

Algemene uitkering Rijk 33.606

Overige uitkeringen Rijk   4.199

LOKALE HEFFINGEN 17.263

Onroerende zaakbelasting (OZB)   8.633

Afvalstoffenheffing   3.454

Rioolheffing   2.940

Leges      719

Forensenbelasting      684

Toeristenbelasting      317

Lijkbezorgingsrechten      320

Hondenbelasting      123

Roerende ruimtebelastingen        73

OVERIGE INKOMSTEN  3.999

Grondverkopen (inclusief Grex)  1.855

Huren      600

Diversen      610

Onttrekking voorziening riool      934

Totaal inkomsten € 59.067

BESTUUR EN BURGER   3.657

Bestuur   2.496

Burgerzaken   1.161

VEILIGHEID   3.598

Crisisbeheer en brandweer   2.616

Openbare orde en veiligheid      982

OPENBARE RUIMTE 10.671

Verkeer, vervoer en waterwegen    3.843

Openbaar groen       943

Riolering en afval    5.540

Begraafplaatsen en crematoria       345

ECONOMISCHE ZAKEN, RECREATIE EN TOERISME 1.937

Economische ontwikkeling, bedrijvenloket, 
bedrijfsregelingen en economische promotie      429

Openbaar groen en (openlucht)recreatie   1.508

SOCIAAL DOMEIN 23.575

Onderwijs   2.029

Sport, cultuur, musea, media en overige   1.729

Samenkracht en burgerparticipatie   1.968

Wijkteams       745

Inkomensregelingen en (begeleide en arbeids)
participatie    5.526

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)    4.342

Maatwerkvoorzieningen 18+ en geëscaleerde zorg 
18+       642

Maatwerkvoorzieningen 18- en geëscaleerde zorg 18-    5.729

Volksgezondheid       865

NATUUR EN MILIEU   1.132

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING   4.121

Ruimtelijke ordening      749

Grondexploitatie   1.505

Wonen en bouwen   1.867

ALGEMENE LASTEN EN OVERHEAD 13.784

Overhead 13.035

Overige lasten  749 

Totaal uitgaven (afgerond) € 62.473

Begrotingsresultaat voor mutatie reserves € -3.406

Mutatie reserves  € 1.421

Begrotingsresultaat na mutatie reserves € -1.985

2022 2023

OZB     € 585    € 632

Afvalstoffenheffing     € 344    € 355

Rioolheffing     € 235    € 235

 € 1.164 € 1.222

Voor een woning van € 488.700



> Mededelingen zonder mogelijk-
heid voor bezwaar of beroep

Woonschepenverordening
Wijdemeren 2023
De raad van Wijdemeren heeft op 12 december 

2022 de Woonschepenverordening Wijdemeren 

2023 vastgesteld. Deze verordening herbevestigt,

voor de periode na 31 december 2022, het verbod

en het ontheffingensysteem dat is ingesteld door 

de plassenraad van het Plassenschap Loosdrecht. 

Ontheffingen worden vanaf 1 januari 2023 aange-

vraagd bij het college van burgemeester en 

wethouders van Wijdemeren. Reeds door het 

dagelijks bestuur van het Plassenschap verleende 

ontheffingen blijven geldig. De verordening kan 

worden ingezien bij de administratie van Fysiek 

Domein tel. 14035. Bij voorkeur stuurt u een 

e-mail naar info@wijdemeren.nl.

> Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

’s-Graveland
- Noordereinde 7: plaatsen acht zonnepanelen, 

   zaaknummer Z.76157 (20.12.22)

Kortenhoef
- nabij Kortenhoefsedijk 99: vervangen brug, 

   zaaknummer Z.76076 (15.12.22)

- Moleneind 2a: afwijken bestemmingsplan 

   t.b.v. live at haven Lake 17 t/m 19 augustus 2023, 

   zaaknummer Z.76243 (27.12.22)

Loosdrecht
- naast Muyeveldse-Wetering 4: vernieuwen 

   beschoeiing, zaaknummer Z.76117 (19.12.22)

- achter Nieuw-Loosdrechtsedijk 105a: plaatsen 

   zonnepanelen, zaaknummer Z.76221 (23.12.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 36a: verbreden uitweg, 

   zaaknummer Z.76171 (21.12.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 257a: verbouwen

   recreatiewoning, zaaknummer Z.76218 (23.12.22)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 62: realiseren opbouw,

   zaaknummer Z.76116 (18.12.22)

- Dammerweg 81: bouwen steiger,

   zaaknummer 76083 (15.12.22)

- Vreelandseweg 70b: vervangen beschoeiing en 

   dichten duiker, zaaknummer Z.76190 (22.12.22)

Voor meer informatie: zie kader.

U kunt geen bezwaar maken tegen een aanvraag 

omgevingsvergunning. 

> Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

’s-Graveland
- Zuidereinde 8: wijzigen dakafwerking en plaatsen

   zonnepanelen, zaaknummer Z.75213 (21.12.22) 

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met zes 

weken verlengd:

Breukeleveen
- Herenweg 42: bouwen botenhuis,

   zaaknummer Z.74890 (15.12.22)

’s-Graveland
- Noordereinde 289: plaatsen dakkapellen,

   zaaknummer Z.75502 (27.12.22)

- Noordereinde 295, 295a, b en c: realiseren 

   vier sociale huurappartementen,

   zaaknummer Z.75246 (16.12.22)

- Noordereinde 319: plaatsen zonnepanelen, 

   zaaknummer Z.75190 (21.12.22)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 137: plaatsen vier dakkapellen, 

   zaaknummer Z.75463 (27.12.22)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 36a: vervangen rietbe-

   dekking door dakpannen en aanpassen dak-

   constructie, zaaknummer Z.74578 (23.12.22)

- De Zodde 9: plaatsen dakopbouw op bedrijfs-

   gebouw, zaaknummer Z.73582 (27.12.22)

Bekendmakingen 4 januari 2023

Wijdemeren
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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).

Bouwen en wonen

Mededelingen

NIEUWJAARSBIJEENKOMST
MAANDAG 9 JANUARI VANAF 19.30 UUR

Gemeentehuis Wijdemeren - Rading 1, Loosdrecht
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Lezing ‘Je leefstijl als medicijn’
KORTENHOEF
Dinsdag 10 januari geeft 
Wim Tilburgs de (gratis) 
lezing ‘Je leefstijl als medi-
cijn’ in de Blinker, Parklaan 
5 in Kortenhoef. De lezing 
is van 20.00 tot 21.00 uur, 
inloop met koffie of thee 
vanaf 19.30 uur. Alle inwo-
ners uit Wijdemeren zijn 
welkom!

Wim Tilburgs is oprichter van 
de stichting ‘Je leefstijl als me-
dicijn’. In 2015 woog hij 125 kilo 
en moest hij insuline spuiten 
vanwege zijn voortschrijdende 
diabetes type 2. Door zijn leef-

stijl te veranderen wist hij de 
diabetes om te keren. Sinds-
dien is hij een veelgevraagd 
spreker die mensen inspireert 
om met hun eigen leefstijlver-
andering aan de slag te gaan. 
Wim: “Ik ben ziek geworden 
door mijn toenmalige leefstijl, 
maar het bleek dat je door het 
aanpassen van je leefstijl ook 
weer kunt genezen.”

Gezond Wijdemeren
Deze interessante lezing, 
over hoe je jezelf beter kunt 
maken door je leefstijl aan te 
passen, geeft Wim Tilburgs in 
samenwerking met Monique 

Stam, huisarts in Kortenhoef. 
Monique: “We organiseren 
deze avond in het kader van 
een groter project, ‘Gezond 
Wijdemeren’. Daarbij willen 
we iedereen in de gemeente 
betrekken om eigen regie te 
nemen over zijn/haar gezond-
heid waar dat mogelijk is.” De 
lezing is gratis en voor ieder-
een toegankelijk. Namens 
de huisartsen uit Kortenhoef, 
Loosdrecht, Nederhorst den 
Berg en Susanne Renkema, 
coördinator project Gezond 
Wijdemeren.

   

Zondagochtendwandeling na verlies
REGIO
Op zondag 8 januari orga-
niseert Miranda van den 
Eijnden van Artesia weer 
een wandeling door het 
bos en over de hei. De 
wandeling is bedoeld voor 
nabestaanden. Hoe kort of 
lang geleden het verlies 
ook geweest is. We ver-
trekken om 10.00 uur van-
uit Brasserie Zonnestraal 
(op landgoed Zonnestraal), 
Loosdrechtsebos 19 te Hil-
versum.

We willen lotgenoten met el-
kaar in contact brengen. Die 
hebben elkaar veel te vertel-
len en hoeven niet veel uit te 
leggen. Het doet deelnemers 
zichtbaar goed om te kun-
nen praten over hun verlies 
en over hoe zij proberen om 
hun leven weer te leven. Het 
lopen in de natuur heeft vaak 
een heilzame werking. Deze 

maand is het thema ‘2023 – 
Welke plannen heb je voor 
het nieuwe jaar?’. Kosten voor 
deelname zijn € 10,00 (con-

tant). Graag even aanmelden: 
info@praktijkartesia.nl of bel 
naar 06-23665687. Zie ook 
www.praktijkartesia.nl.

Met intense droefheid delen wij u mee dat, 
na een mooi leven, maar een laatste moeilijke tijd, 

is teruggekeerd naar de Bron, mijn allerliefste 
Willemijn, onze stralende moeder en oma

Wilhelmina 
Alida Klazina 

Kalter-Reijmerink
Willy

* Halfweg,  † Nederhorst den Berg, 
7 februari 1947 19 december 2022

Roel Kalter

Gert Jan en Jolanda

Ruben en Nicole
Martha, Sem en Finn

Stefan en Hanke
Evi en Ize

De begrafenis heeft op 
28 december 2022 plaatsgevonden.

Familie Kalter
Dammerweg 33 - 1394 GN  Nederhorst den Berg

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

06 1035 8100

Uitvaartzorg
        vanuit het hart

UITVAARTVERZORGING

FAMILIEBERICHTEN

 Hartelijk dank voor alle mooie woorden, prachtige bloemen, de vele 
persoonlijke brieven en kaarten die wij het afgelopen half jaar mochten 

ontvangen na het overlijden van mijn lieve man en onze geweldige vader 

Bart 
Bartholomeus Antonius Stalenhoef 

Dit heeft ons goed gedaan. Het is een grote steun voor ons geweest. 
Wij wensen iedereen alle goeds toe voor 2023. 

 
 

Caroline 
Myrthe, Sophie, Roos 

Nederhorst den Berg, 2 januari 2023 

 Hartelijk dank voor alle mooie woorden, prachtige bloemen, de vele 
persoonlijke brieven en kaarten die wij het afgelopen half jaar mochten 

ontvangen na het overlijden van mijn lieve man en onze geweldige vader 

Bart 
Bartholomeus Antonius Stalenhoef 

Dit heeft ons goed gedaan. Het is een grote steun voor ons geweest. 
Wij wensen iedereen alle goeds toe voor 2023. 

 
 

Caroline 
Myrthe, Sophie, Roos 

Nederhorst den Berg, 2 januari 2023 

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

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

Weesp. Tel. 0294-418722

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

www.huart.nl
035-6857850

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor-

atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

TE HUUR GARAGEBOXEN
KORTENHOEF 0294-746941

Winkelmedewerker en 
magazijnmedewerker 

32-38 uur gezocht 
voor onze grootschalige 

dierenwinkel in Muiderberg. 
Zie de vacature op 

www.deboerdierenruiter.nl

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel 06-54674677 of

035-6566623

Te huur: opslag ruimte
20m2 Trapgans Ankeveen

Eigen opgang 1e verd.
Jan vd Wal 0655838574

A-AAD Witgoed Reparatie 
Wij repareren alle merken

* GEEN VOORRIJKOSTEN *
035-6851710 / 06-51203571

WWW.A-AAD.NL

Niets leuker dan muziek
die je zelf kunt maken! 

Gediplomeerd gitaardocent
Tatakh Huismans:

www.tatakh.nl 
06-24683096.

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand

loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

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

Enthousiaste collega gezocht:
Winkelmedewerker m/v;

ca 14 uur per week;
info@bakkerijde7heerlijkheden.nl

0294 251220

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

Huishoudelijke hulp
06-49150270

 stock.adobe.
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In Memoriam      
Martin Heineke
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Op 29 december jl. over-
leed Martin Heineke op 
79-jarige leeftijd. ‘We ver-
liezen een Loosdrechter!’, 
schrijft IJsvereniging de 
Loosdrechtse Plassen en 
inderdaad is er een inwo-
ner van Oud- Loosdrecht 
heen gegaan die z’n leven 
lang was verweven met de 
Loosdrechtse plassen. Als 
actief wedstrijdzeiler en 
als hoofdbaancommissa-
ris van de IJLP.

Vanaf begin jaren zestig was 
Martin ijsmeester bij de IJLP. 
Hij zorgde met zijn kennis en 
ervaring voor veilige ijsbanen 
waardoor honderdduizenden 
schaatsers konden genieten 
van schaatsplezier. Sinds 
1975 was Martin bestuurslid 
van de IJLP. Naast bestuurs-
lid en ijsmeester wordt hij dan 
hoofdbaancommissaris en dé 
autoriteit op het gebied van de 

kwaliteit van natuurijs, in het 
bijzonder op zijn Loosdrechtse 
Plassen. Typerend voor Mar-
tin, vertelt z’n echtgenote Dor-
rit Heineke, is dat hij letterlijk 
alles uit zijn handen liet vallen 
op het moment dat het ijs be-
gon te groeien. Dorrit, zoon 
Bob en dochter Kelly en z’n 
zeilmakerij moesten het dan 
zonder hem doen tot de dooi 
inviel.

Landelijk bekend
Landelijk is Martin vooral be-
kend als wedstrijdzeiler. Hij 
won tientallen titels, in 2014 
werd hij samen met zoon Bob 
op het Braassemermeer voor 
de 10e keer Nederlands kam-
pioen in de Pampusklasse. Op 
70-jarige leeftijd was dat z’n 
18e Nederlands kampioen-
schap in het algemeen (1977-
2014), waaronder de Regen-
boog, 16m2 en Pampus.

Voor zeilvereniging De Vrij-
buiter heeft Martin veel be-
tekend als wedstrijdleider en 

bij het opleiden van nieuwe 
wedstrijdleiders. Martin is heel 
lang, tot zijn gezondheid het 
niet meer toeliet, lid geweest 
van de wedstrijdcommissie. 
Om z’n hegemonie in de zeil-
boot te benadrukken, kun je 
ook wijzen naar zijn vier titels 
als Primus Inter Pares. De 
beste onder zijn gelijken, een 
wedstrijd waarin zeilkampioe-
nen uit verschillende klassen 
tegen elkaar strijden. Martin 
leerde anderen vaak een lesje 
in vaardigheid en inzicht.

Op 29 november 2019 nam 
Martin afscheid als hoofdbaan-
commissaris van de IJLP en 
is hij benoemd tot ere-hoofd-
baancommissaris. Ook ont-
ving hij kort nadien een Ko-
ninklijke onderscheiding in de 
Orde van Oranje- Nassau.

Wij wensen Dorrit, Bob, Kelly, 
Floris en Lise heel veel sterk-
te.

   

Ontvangst met een spreuk
Spirituele beurs ‘Zielsgelukkig’ in Loosdrecht

Door: Sarah Cuiper

LOOSDRECHT
Dorine en Sylvia zijn elkaar 
tien jaar geleden online 
tegengekomen op een fo-
rum en deelden dezelfde 
interesse in spiritualiteit. 
Ze richtten een Facebook-
pagina op om elkaar hier 
interessante en leuke din-
gen toe te sturen, later is 
deze pagina uitgegroeid 
tot een begrip; ‘Zielsgeluk-
kig’ heeft meer dan 178.000 
mensen die de pagina vol-
gen. Van Facebookpagina 
is het uitgegroeid tot beur-
zen in de tuin van Dorine 
en later ook door het hele 
land. Zondag 8 januari 

staan ze met een beurs in 
het Fletcher Hotel Loos-
drecht.

Op de beurs is van alles te 
doen; zo kun je een aura foto 
laten maken, is er entertain-
ment aanwezig en staan er 
allerlei kraampjes. De entree 
is gratis en er worden ook 
gratis lezingen gegeven. Dori-
ne: “Het is dus voor iedereen 
toegankelijk, iedereen mag en 
kan er zijn en je kan gratis een 
geweldige dag hebben.”

Uitzicht
De keuze voor het organiseren 
van een beurs in Loosdrecht, 
is vanwege de centrale ligging 
en het mooie uitzicht over de 

plassen. Het is voor het eerst 
dat ze de beurs in Loosdrecht 
organiseren, ze hebben met 
hun beurs al op veel plekken 
in het land gestaan. Van Gro-
ningen tot Brabant; allerlei 
soorten mensen bezoeken 
hun beurs. Dorine: “Het kan 
voor sommige mensen nog 
een beetje spannend zijn als 
ze de eerste keer langsko-
men. Daarom ontvangen wij 
iedereen met een spreuk.” 
Deze spreuk zorgt ervoor dat 
mensen kennis maken met 
spiritualiteit en een warm wel-
kom krijgen. Dorine en Sylvia 
zijn de hele dag aanwezig en 
delen naast de spreuk ook een 
plattegrond uit van de beurs. 
Zo maken ze iedereen weg-

wijs. Van 11:00 tot 17:00 uur is 
iedereen welkom op zondag 8 
januari.

   

GooiTV
WIJDEMEREN
De programmering vanaf 
woensdag 4 januari 2023: 
Vanwege de kerstvakantie 

heeft GooiTV een aangepaste 
programmering. Er is een te-
rugblik op de gebeurtenissen 
in de afgelopen weken, zoals 

het bakken van oliebollen bij 
een boerderij in de Horster-
meer. 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’. Alle 

programma’s zijn nu te zien in 
HD-kwaliteit.
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Finaleweek bij Nederhorst on Ice 
IJsclub Nederhorst wenst iedereen een gelukkig en gezond 2023!
NEDERHORST DEN BERG
De laatste dagen van weer 
een seizoen Nederhorst on 
Ice zijn ingegaan. Het is ook 
wel de finaleweek te noemen 
met op donderdagavond 5 
januari de finale van de cur-
lingcompetitie en op vrijdag-
avond 6 januari de finale van 
de Bergse Winterspelen.

Curling 
Met een flinke voorsprong gin-
gen de Lappers de kerstda-
gen in maar na de kerstdagen 
beleefde zij een zeer matige 
avond met 2 gescoorde pun-
ten. Hierdoor wordt de titel-
strijd zeer spannend komende 
donderdagavond. Deze avond 
starten we al om 18:30 zodat 
we voor 23:00 de prijsuitreking 
kunnen afronden. De Cow-
boys hebben de koppositie 
inmiddels overgenomen met 
1 punt voorsprong op de Lap-

pers en de Pirates of the Black 
curl. Diverse teams staan 
op 2 of 3 punten achterstand 
en kunnen ook de titel nog 
pakken. Onderaan de rang-
lijst is ook nog alles mogelijk. 
De rode lantaarn lijkt te gaan 
naar V.V.A , Nick’s Chicks of 
naar The Sweeping Beauties. 
Daarnaast is er nog een prijs 
voor de mooiste bezem en 

de mooiste / meest ludieke 
teamkleding. Toeschouwers 
/ supporters zijn van harte 
welkom donderdagavond! 

De tussenstand is terug te vin-
den op de website.

Smeltfeest 
voor de vrijwilligers
Zondagavond om 17:00 sluiten 
we onze deuren maar zijn alle 
vrijwilligers uitgenodigd voor 
het jaarlijkse smeltfeest. On-
der het genot van een hapje 
en drankje, gezellige muziek 
zetten we de ijsmachine uit en 
zullen we weer een spectacu-
lair seizoen afsluiten. Het was 
wel erg lastig om alle roosters 

dicht te krijgen dus hopen vol-
gend jaar op meer vrijwilligers 
een beroep te mogen doen.

Zaterdagavond 7 januari
Op zaterdagavond pakken we 
nog een keer goed uit met de 
disco on Ice op de ijsbaan en 
het Spakenburgs Visserskoor 
in de Bergstube. De Disco 
start om 19:00 en het koor om 
20:00. Deze avond zijn we ge-
opend tot 00:00.

Schaatsen 
We zijn deze laatste week van 
de vakantie elke dag open van-
af 10.00 uur. Kijk voor de volledi-
ge tijden op nederhorstonice.nl

De foto’s en uitslagen
Bij diverse activiteiten worden 
foto’s gemaakt door onze foto-
grafen. Deze foto’s zijn terug te 
vinden op onze social media-
kanalen. Dit zijn Twitter, Face-
book en Instagram @nederhorst
onice.  Foto’s van voorgaande 
jaren blijven vindbaar via 
de website. De uitslagen 

van de Curlingcompetitie en de 
Bergse Winterspelen worden 
ook op de site vermeld.

“Break-de-week-dance” 
woensdag 4 januari 14.00 uur.
Finale Curling: donderdag 
5 januari 18.30 uur.
Finale Bergse Winterspelen: 
vrijdag 6 januari 19.00 uur.
Klaverjas/spelletjesavond:
vrijdag 6 januari 20.00 uur.
Disco-on-Ice:
zaterdag 7 januari 19.00 uur.
Spakenburgs Visserskoor
zaterdag 7 januari 20.00 uur - 
00.00 uur

Openingstijden 
vrij-schaatsen
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.  07-01 10.00-00.00 uur
zo.  08-01 10.00-17.00 uur

teamkleding. Toeschouwers 
/ supporters zijn van harte 
welkom donderdagavond! 

do. 5 januari  
Finale Curling  19.30 uur

Laatste dagen ijsplezier!!!

vr. 6 januari  
Finale Bergse 
winterspelen  19.00 uur
Klaverjas/spelletjesavond  20.00 uur

seizoen
2022/2023

onice.  Foto’s van voorgaande 
jaren blijven vindbaar via 
de website. De uitslagen 

seizoen
2022/2023

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

za. 7 januari  
Disco-on-Ice 19.00 uur
Spakenburgs Visserskoor
vanaf 20.00 uur - 00.00 uurvanaf 20.00Foto: Kinderen Jozefschool zingen bij ouderendiner

zo. 8 januari
Schaatslessen 10.00-12.00 uur
Familiedag 12.00-17.00 uur
Smeltfeest voor de vrijwilligers

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

 “Het is een no regret-maatregel”
    Verdwijnen btw op zonnepanelen

    Door: Sarah Cuiper

    WIJDEMEREN
    Het nieuwe jaar betekent 
niet alleen oliebollen en 
vuurwerk, maar ook nieu-
we wetten die vanaf 1 ja-
nuari 2023 in zijn gegaan. 
Een van deze wetten gaat 
over de btw op zonnepane-
len. De btw wordt namelijk 
van 21% naar 0% verlaagd. 
Volgens Eric Paardekooper 
Overman van de Energie 
Coöperatie Wijdemeren 
gaat dit voor een vlucht in 
de verduurzaming zorgen.

    “Afgelopen jaar zijn mensen al 
veel meer op hun energiereke-
ning gaan letten door de hoge 
kosten, we merkten een toena-
me in het aantal mensen dat bij 
ons kwam voor advies” vertelt 
Eric, energiecoach in Wijdeme-
ren. Door de huidige omstan-
digheden is het volgens hem 
onomkeerbaar dat we als con-
sumenten van het gas af moe-
ten, het is daarom dus goed dat 
de overheid dergelijke maatre-

gelen treft. Het verdwijnen van 
de btw moet ervoor zorgen dat 
het aantrekkelijker wordt om op 
een andere manier, in dit geval 
door zonnepanelen, energie 
op te wekken.

    Collectief
    Naast dat het financieel voor-
deliger is om aankomend jaar 
zonnepanelen te installeren, is 
het ook een stuk eenvoudiger 
geworden. Voorheen was het 
administratief veel meer werk. 
Als koper van de zonnepane-
len moest men een btw-num-
mer aanvragen, en via de 
Belastingdienst de btw weer 
terugvragen, nu hoeft dat niet 
meer. De afgelopen jaren zijn 
er ook meer collectieve zon-
neprojecten in Wijdemeren te 
zien, zo liggen er op het dak 
van sporthal De Fuik zonne-
panelen. Bewoners kunnen 
zich bij dit project aansluiten. 
Dit zal aankomend jaar worden 
voortgezet, met als een van de 
projecten ook de tennishal in 
Nederhorst den Berg.

    Rendabel
    Als mensen advies vragen aan 
Eric over het nemen van zon-
nepanelen noemt hij het een 
‘no regret’-maatregel. Zonne-
panelen nemen is namelijk 
altijd rendabel, je verdient het 
binnen 6 tot 7 jaar terug en 
daarna gaan de zonnepanelen 
nog minstens 15 jaar mee. Niet 
alleen het nemen van zonne-

panelen wordt aangemoedigd 
door de overheid, ook het beter 
isoleren van je huis. Dit komt 
doordat de regelgeving rondom 
subsidies voor isolatie zijn ver-
soepeld. Wanneer je eerst min-
stens 2 maatregelen op het ge-
bied van isoleren moest nemen 
om 30% korting te krijgen, is 
dat nu al bij 1 aanpassing. 15% 
subsidie wordt er dan verstrekt. 

Eric is blij met de nieuwe regels 
omtrent het verduurzamen van 
woningen. Energie Coöperatie 
Wijdemeren was bedoeld   voor 
individuele huishoudens, maar 
inmiddels geven ze ook aan 
kleine mkb’s adviezen. Ze heb-
ben het er maar druk mee; “Het 
zou mooi zijn als we dit kunnen 
voortzetten met nog meer vrij-
willigers!” aldus Eric. 

 Foto: Ton Keizer                                 “Het hart van de schaatsbaan in Nederhorst. Nog een paar dagen schaatsplezier bij Nederhorst on Ice tot en met 8 januari.”   
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Cas Lutz wint 45e Kerstloop
Door: Ron Barmentloo

‘S- GRAVELAND
Het was weer gezellig druk 
tijdens de 45e Kerstloop. 
Na een afwezigheid van 2 
jaar hadden vele lopers de 
weg naar het Kininelaantje 
weer gevonden.

De loop, ooit ontstaan als trai-
ning voor leden van de SV 
’s-Graveland om de conditie 
op peil te houden tijdens de 
winterstop, is uitgegroeid tot 
een traditioneel evenement 
die elke serieuze hardloper in 
de regio op de agenda heeft 
staan. Niet alleen door het 
prachtige en afwisselde par-

cours met mooie doorkijkjes 
en prachtige vergezichten, 
maar ook door de traditionele 
erwtensoep en lage inschrijf-
kosten. Winnaar op de 7.7 km 
werd voor de derde keer Cas 
Lutz in een tijd van 25:04 min. 
Bij de dames was Joline van 
Arnhem de snelste in een tijd 
van 29:31. De prijzen van de 
miniloop van 2.1 km. gingen 
dit jaar naar Arnoud de Graaf 
in een tijd van 08:43 en Myrthe 
Bijlsma in een tijd van 09:28. 
De organisatie kan terugkijken 
op een zeer geslaagde editie 
die met behulp van Run2Day 
en veel vrijwilligers tot stand is 
gekomen.       

   

S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S- GRAVELAND
We wensen iedereen een 
gelukkig, gezond en sportief 
2023 en zullen dat tijdens de 
nieuwjaarsreceptie ook per-
soonlijk doen. Traditiegetrouw 
vindt deze plaats op de eerste 
zondag van het nieuwe jaar 
(maar niet op 1 januari) en 
daarom houden we deze op 8 
januari. Aanvang is 15.00 uur 
voorafgegaan door een onder-
ling toernooi met alle senioren-
teams (m/v).

Daags ervoor strijden vijftien 
teams tegen elkaar tijdens de 
Winterstopquiz. Dat is daar-
mee tegelijkertijd de eerste ac-
tiviteit van het jaar 2023, want 
de eerste voetbalwedstrijden 
staan voor over een week pas 

gepland. Getraind wordt er na-
tuurlijk wel. In de laatste week 
van het oude jaar werd er wel 
volop gevoetbald. Sporthal De 
Fuik vormde het decor voor de 
voetballers van alle teams. Zo-
wel de jeugd als de senioren 
konden van 28 tot en met 30 
december hun kunsten verto-
nen op het linoleum.

Na twee jaar afwezigheid werd 
op tweede kerstdag de kerst-
loop weer gehouden. Bij de 
mannen snelde Cas Lutz zich 
voor de derde keer op rij naar 
de snelste tijd en bij de vrou-
wen won Joline van Arnhem 
haar eerste ’s-Gravelandse 
kerstloop. Bij de jeugd waren 
de prijzen voor Arnoud de 
Graaf en Myrthe Bijlsma.

   

Nieuw,     
tekenlessen in SCC
NEDERHORST DEN BERG
Tekenlessen voor de jeugd 
in het Sociaal Cultureel 
Centrum aan de Blijklaan 
1. Voor kinderen van 7 t/m 
12 jaar; ‘old skool’. 

Op donderdagmiddagen van 
16.00 – 17.30 uur. Van 12 ja-
nuari- 23 februari (7 lessen). 
Kosten € 87,50 (incl.materi-
aal). Samen gaan we anders 
kijken naar wat we zien om dat 
te leren tekenen. Kom je mee-
doen? We hebben elke week 
een nieuw onderwerp. Ook 

je eigen idee is welkom! Je 
leert werken met verschillende 
materialen zoals verf/kleur-
potlood/stift/pastelkrijt/houts-
kool. Voor de ouders: kosten 
€ 12.50 per les per kind (1,5 
uur), inclusief materiaal. De 
lessen gaan in blokken tussen 
de schoolvakanties. Er wordt 
ingeschreven per blok met bij-
behorend aantal lessen. Con-
tant af te rekenen bij de eerste 
les. Inschrijven via mariette.
du.maine@gmail.com

Van de zijlijn       

Conditie met Kerst
Door: Cor Winkel

Ik draaide me drie keer om en 
besefte dat ik eruit moest. De 
wekker was al gegaan. Wat 
moest ik ook alweer aan. Oh, 
ja, hardloopspullen. Geen tijd 
meer voor ontbijt. Op de fiets 
langs een vertrouwde route 
richting SV ‘s-Graveland. In-
schrijven, daarna een paar 
luttele euro’s armer, maar een 
startbewijs rijker. Je krijgt te-
genwoordig ook een chip in je 
schoen en daarmee is gelijk je 
anonimiteit naar de Filistijnen. 
Had je nog hoop om onopval-
lend lekker in je eigen tempo 
mee te lopen, dan heb je het 
mis. Tijden, vertrek, aankomst 
niets blijft geheim. En alles 
wordt ook nog eens op film 
vastgelegd. ‘Opsporing ver-
zocht’ zou er een eitje aan 
hebben om de dader te vin-
den.

Met mijn metgezel had ik afge-
sproken, dat we rustig, ieder in 
een eigen tempo, zouden lo-
pen. Dat betekende in de prak-
tijk, dat ik na een paar kilome-
ter tegen zijn rug aan keek. 

Langzaam verdween hij uit 
het zicht. Voordeel is dan wel 
weer, dat ik ontspannen alleen 
op mezelf hoef te letten. En dat 
is wel zo lekker. Het liefst loop 
ik alleen, terwijl je gedachten 
alle kanten op gaan.

Voordeel is ook, dat er nooit 
iemand voor je voeten loopt. 
Dat was    nu    ook    zo.    Zo’n 
beetje als laatste vertrokken, 
had ik geen last van mensen, 
die mij zouden passeren. Dat 
hadden ze al bij de start ge-
daan. En inhalen is ook geen 
optie. Ik ben tenslotte geen 
Max Verstappen.

Een mooie route trouwens. Ik 
kwam ook ‘gewone’ lopers te-
gen. Op driekwart van de loop 
ontwaarde ik in mijn ooghoek 
een bekend silhouet. Een ve-
teraan voetbalmaatje kwam 
me tegemoet en al groetend 
kruisten we elkaar. Toeval be-
staat! Begrijp nu ook hoe hij 
aan zijn conditie komt. Een 
mooi parcours, zoals gezegd. 
Het enige obstakel in de route 
was een heuse houten trap in 
het bos, maar gelukkig kon je 

er ook langs lopen.

Het zal bijna aan het eind van 
de route zijn geweest, dat ik 
dezelfde veteraan weer spot-
te. Blijkbaar loopt hij rondjes, 
anders kan ik het toeval niet 
verklaren. Gesterkt door het 
gevoel, dat ik toch niet alleen 
loop, vervolg ik mijn route. De 
route, die bij kruispunten in 
het bos door vrijwilligers wordt 
aangegeven. Hoe leuk is dat. 
Ook de opmerkingen, die je 
hoort, maken het lopen lichter.
Het mooiste is nog, dat je in 
het zicht van de haven ineens 
allemaal mensen een haag 
ziet vormen en de speaker je 
naam noemt als ultieme be-
wijs, dat je toch echt de finish 
hebt gehaald. Ik heb er ineens 
totaal geen moeite mee, dat ik 
door een vriendelijke vrijwilli-
ger verlost wordt van de chip. 
Hij heeft zijn dienst bewezen. 
Achter de erwtensoep, ben 
ik weer volslagen anoniem 
geworden, als ik tenminste 
niet kijk naar de actuele film-
beelden op het grote scherm. 
Complimenten voor de organi-
satie!

   

LDV vraagstuk(je)
REGIO
Net voor de Kerst was er weer 
het traditionele LDV kerst-
damtoernooi. Hieraan namen 
diverse huisdammers en oud- 
leden van LDV deel. Het was 
weer een weerzien met oude 
bekenden en hele nieuwe 
gezichten. Na te hebben bij-
gepraat ging het toernooi van 
start. Men speelde in groepen 
van 4 spelers dus 3 partijen. 
Vooral de niet- LDV -leden 
Frits Aalberts, Barend Vedder, 
Jan Hol, Jan van Wijk, Jaap 
Voorn en Herman van der Mo-
len hadden er veel plezier in 
en damde of men het al jaren 
lid was bij LDV. Er kwamen ze-
ker opmerkelijke standen voor 
met in een partij 4 en later 
zelfs 5 dammen op het bord. 
Dat is niet wat vaak voorkomt 
in het dammen.

1 jaar gratis lid….
Hierbij nog een opmerkelijke 
stand uit een van de spannen-
de partijen tijden het kersttoer-
nooi. Wit speelt van de hoge 
nummers naar de lage num-

mers en zwart andersom. In 
deze eenvoudige stand met 
nog voor beide maar vier schij-
ven op het bord was wits laat-
ste zet 34-29. Hierdoor verloor 
wit direct achter elkaar. Als u 
aan kan geven hoe zwart die 
nu aan zet is met twee zet-
ten een winnende dam op het 

bord krijgt, bent een jaar lang 
gratis lid van LDV, succes met 
de oplossing. De oplossingen 
graag naar slotsom@ziggo.nl

Damvereniging LDV wenst ie-
dereen een gelukkig en een zo 
gezond mogelijk 2023.
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Ontdek de winterse   
buitenplaatsen
‘S- GRAVELAND
Wandel op zondag 8 janu-
ari tussen 10.30 en 12.30 
uur mee met de boswach-
ter over de winterse bui-
tenplaatsen Boekesteyn, 
Schaep en Burgh en Ban-
tam in ‘s-Graveland. Bij 
terugkomst serveert res-
taurant Brambergen een 
heerlijke kom warme soep.

De ’s-Gravelandse buiten-
plaatsen kennen een boeien-
de geschiedenis. Wat in de 
17e eeuw begon als inves-
tering van rijke Amsterdam-
se kooplieden in ontgonnen 
heidegebied, groeide door 
de eeuwen heen uit tot een 
prachtig historisch natuurge-

bied met statige landhuizen 
op parkachtige landgoederen.

De huidige landhuizen zijn 
gebouwd aan het einde van 
de 18e eeuw. Vanaf het be-
gin van de 19e eeuw zijn de 
tuinen van deze landgoede-
ren aangelegd in de Engelse 
landschapsstijl. De belangrijk-
ste kenmerken zoals slinge-
rende paden, waterpartijen, 
kronkelende beekjes en glooi-
ende heuvels, zijn nog volop 
in het landschap aanwezig. 
Tot op de dag van vandaag is 
het dan ook nog steeds een 
geliefd en gekoesterd land-
schap met een overdaad aan 
flora. Bezoekerscentrum Gooi en 

Vechtstreek, Noordereinde 
54b, 1243 JJ ’s-Graveland; 
www.natuurmonumenten.nl/

bcgooienvechtstreek

   

Nieuwjaarsconcert in het Oude Kerkje te Kortenhoef 
KORTENHOEF
Het nieuwjaarsconcert 
van Kunst aan de Dijk is 
terug. Op 5 januari
komt Josee Koning naar 
Het Oude Kerkje voor een 
spetterend concert.

De mooiste Braziliaanse en 

Nederlandse muziek met tek-
sten om te zingen, troosten, la-
chen, huilen en swingen. Zan-
geres Josee Koning schreef 
geschiedenis door in de jaren 
‘80 de Braziliaanse muziek 
in Nederland te introduceren 
met de legendarische band 
Batida. Daarmee was zij de 

eerste zangeres in ons land 
die zich compleet wijdde aan 
de Braziliaanse muziek. In 
1995 besloot Josee een solo 
carrière te starten. Haar ont-
moeting met Antonio Carlos 
Jobim leidde tot haar eerste 
solo album ‘Tribute to Antonio 
Carlos Jobim’, geproduceerd 

door Dori Caymmi. Na dit suc-
ces volgden vele soloalbums, 
samenwerkingen, concerten 
en toernees met Braziliaanse 
artiesten o.a. Ivan Lins, João 
Bosco, Nosso Trio, ‘Who’s 
the Bossa?’ en het Orchestra 
Jazz Sinfônica uit São Pau-
lo. In 2014 kwam het album 

‘The Chamber Music Project’ 
uit met de internationale band 
‘Who’s the Bossa?’

Inmiddels legt zij zich al ge-
ruime tijd toe op het verbin-
den van Braziliaanse en Ne-
derlandstalige muziek door 
de teksten van tekstdichter 
Lennaert Nijgh – haar eer-
ste echtgenoot. Ze nam twee 
albums op met teksten van 
Nijgh: ‘Verdronken vlinder’ en 
‘Verloren en Gevonden’. Sa-
men met Jim de Groot toer-
de Josee de afgelopen jaren 
langs de Nederlandse thea-
ters met voorstellingen over 
Lennaert Nijgh.

Josee zingt de Portugese tek-
sten alsof ze een zusje van 
Astrud Gilberto is en swingt 
gewoon door als ze over-
schakelt naar het Nederlands. 
Haar ingetogen zang en de 
perfecte timing doen de rest. 
Zij zal vergezeld worden door 
‘Friends’. Door Daniel de Mo-
raes op de gitaar, Theo de 
Jong met basgitaar en Bart 
Fermie speelt de percussie.

Datum: 5 januari
2023; Locatie: Het Oude
Kerkje, Kortenhoefsedijk 168, 
Kortenhoef; Kaartverkoop: via 
www.kunstaandedijk.nl; Entree-
prijs: Eur 22,50; Aanvangstijd 
is
20:15, de zaal is 30 minuten 
voor aanvang open.

Endodontoloog

Tandprotheticus

Esthetisch tandarts

Preventie specialist

Tandarts

Mondhygiënist

Tandtechnieker

3D CAD/CAM kronen

Implantoloog

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

Wil je meer weten over wat onze specialisten allemaal kunnen? Wil je meer weten over wat onze specialisten allemaal kunnen? 
Kijk dan even op onze site of loop gewoon even binnen om ons aan de tand te voelen...

Een goede tandartspraktijk 
is als een goed gebit: 
compleet.

Foto: Natuurmonumenten@Pieter Huisman
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‘BlueZ in concert’ in de Blinker
KORTENHOEF
Een eigen concert in de 
Blinker! BlueZ heeft in 
november 2018 voor het 
eerst een matineeconcert 
gegeven in het Wapen van 
Ankeveen. Dat was voor 
herhaling vatbaar. Door co-
rona wat later dan gepland, 
maar het is nu zover. Op 
zondagmiddag 12 februari 
a.s. van 14.30u-17.00u, zal 
Bluez in het theater aan de 
Parklaan in Kortenhoef de 
pannen van het dak zin-
gen. Een aantal ‘gouwe 
ouwe’, maar ook zeker een 
aantal nieuwe nummers 
zullen de revue passeren.

Zanggroep Bluez kijkt terug op 
een succesvol 2022. Zij heeft 
zich laten zien én horen in de 
regio: de Korenavond tijdens 
de feestweek in Loosdrecht, 
zingend tijdens Vestival Vo-
caal in Naarden Vesting en 
de afgelopen weken met een 
kerstrepertoire in ’s-Grave-
land, Baarn en de Lage Vuur-
sche. Daarnaast is Bluez het 
afgelopen jaar ook actiever 
geworden op social media. 

Na een terugloop in het aan-
tal leden na corona hebben de 
dames in 2022 flink de schou-
ders eronder gezet met als re-
sultaat dat de formatie weer op 
goede sterkte is met 17 leden.

In vier stemgroepen zingt 
BlueZ afwisselende nummers, 
van de Dolly Dots tot André 
Hazes en van Queen tot Bru-
no Mars. Elke donderdag-
avond repeteren zij van 20.00 
– 22.00 uur in het Akkoord. En 
met veel plezier! Naast seri-
eus thuis oefenen en hard stu-
deren tijdens de repetitie is er 

ook ruimte om even bij te pra-
ten en met elkaar te lachen.

Onder leiding van Evelien de 
Weger hebben zij de laatste ja-
ren, en dat zeggen ze niet zelf, 
maar horen ze vooral van hun 
‘vaste’ luisteraars, een grote 
stap gemaakt in hun zang en 
performance. Ben je nieuws-
gierig naar BlueZ? Volg ze dan 
op Facebook www.facebook.
com/vocalgroupbluez of op 
Instagram @zanggroep.bluez. 
Daar vind je ook binnenkort 
verder informatie over het con-
cert en de kaartverkoop.

   

Twee voorstellingen in De Dillewijn
Jeugdtheater en film

ANKEVEEN
Nog even lekker naar het 
theater voordat de school 
weer begint? Kom dan op 
zondag 8 januari vanaf 
15.00 uur kijken in Theater 
De Dillewijn naar de leuke 
voorstelling ‘De verdraaide 
orgelman’, voor iedereen 
vanaf 5 jaar. Op woensdag 
11 januari kun je om 20.15 
uur de film ‘De Veroorde-
ling’ zien. Gebaseerd op de 
bekende Deventer moord-
zaak.

De voorstelling gaat over een 
koppige straatmuzikant en zijn 
gladde broer. Ze kunnen niet 
met- maar ook niet zonder el-
kaar. Ze zitten aan elkaar vast. 
Met live gemaakte tekeningen, 
het nodige gooi- en smijtwerk 
en vette geluiden speelt thea-
tergroep Dender een spannen-
de en komische strijd tussen 
een dwaas en een gulzigaard. 
Cartoontheater is een geweldi-
ge ervaring voor iedereen met 
fantasie vanaf 5 jaar. Tickets € 
9,- via www.dedillewijn.nl.

Film
‘De Veroordeling’ is gebaseerd 
op het boek dat televisiejour-
nalist Bas Haan schreef over 
de Deventer moordzaak. Hij 
plaatst echte journalistiek te-
genover manipulatieve aan-
dachttrekkerij met winstoog-
merk. De film laat zien hoe 
het eerste levens redt en het 
tweede levens verwoest. De 
Veroordeling is geen film over 
de reconstructie van de moord

en is evenmin een rechtbank-
drama. We zien het verslag 
van een indrukwekkend staal-
tje onderzoeksjournalistiek. 
Dankzij de knappe montage 
en regie heeft de film een ra-
zende vaart en er wordt uit-
stekend geacteerd door Fedja 
van Huêt (Bas Haan) en Yorick 
van Wageningen (klusjesman 
Michael de Jong).

Tickets € 8,- www.dedillewijn.nl

Kerstpakketten voor ouderen 
Veenstaete
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Vlak voor de Kerst bezorg-
de boerin Hermien Kemp 
kerstpakketten op Veen-
staete. Ze deed dat namens 
de Agrarische Jongeren 
Gooi en Vechtstreek. Ook 
bezochten collega-boerin-
nen zorgcentra in Neder-
horst den Berg en Weesp.

In dit geval waren de pakketten 
bestemd voor de cliënten van 
de twee psycho-geriatrische 
afdelingen van Inovum: Klein 
Trompenburg en Klein Schaep 
en Burgh. Voor de circa 18 be-
woners ging het om chocomel 

met slagroom, peren, flessen 
fruitdrank, kaas en andere 
smakelijke hapjes. Ook was 
er voor iedereen een fraaie 
kerstkaart. Ouderenbegeleider 
Ingrid Dreier nam al het lekkers 
met beide handen aan. Ook 
mevrouw Janneke Hafkamp 
was blij met het goed gevulde 
kerstpakket: “Dat ziet er heel 
gezond uit, daar zullen we vast 
van genieten.” Met dank aan 
de plaatselijke sponsors boek-
handel CW’76 en Jumbo Kor-
tenhoef. Een mooie promotie-
actie van talloze boeren uit de 
regio die ook samen de Licht-
jesroute op 27 en 28 december 
mogelijk maakten.

   

Vrienden van Veenstaete   
verfrist
Open Dag 14 januari

KORTENHOEF
Wie dacht dat de Vrienden 
van Veenstaete niet meer 
bestonden, vergist zich. Er 
is een nieuw bestuur dat 
met vaart en vol ambities 
verder wil gaan. Met veel 
activiteiten voor de bewo-
ners. En dus is er ook be-
hoefte aan nieuwe dona-
teurs.

Rosalie van Rijn, Greet Teijen, 
Bas Baartman, Eric Torsing en 
Jan Nijnuis vormen het nieu-
we bestuur dat binnenkort met 
een Activiteitenkalender komt. 
Ze doen dat in nauw overleg 
met Liesbeth Dirks, zij is de 
beheerder van Veenstaete dat 
al een tijdje een wooncomplex 
is voor 55-plussers. “We zijn 
geen zorgcomplex meer zoals 
vroeger bij Inovum, maar het 
gaat hier om zelfstandig wonen 
in 137 appartementen.” Het 

gebouw is eigendom van Bou-
winvest. Mevrouw Dirks wijst 
erop dat er al diverse activitei-
ten plaatsvinden in de Brasse-
rie zoals de soos, bridge, bin-
go, een handwerkgroep, een 
praatgroep en een maandelijk-
se kerkdienst. Maar er is ruimte 
voor meer in dit eigentijdse ge-
bouw. Vandaar dat de Vrienden 
van Veenstaete in 2023 weer 
van alles willen opstarten.

Open Dag
Misschien kunt u hen ontmoe-
ten op de Open Dag op zater-
dag 14 januari a.s. Dan kunt u 
ook kijken of u geïnteresseerd 
bent in een appartement. Er 
zijn er nog 6 à 7 vrij, variërend 
van 46 t/m 93 m2. Samen met 
de verfriste Vrienden van Veen-
staete kan het uitgroeien tot 
een mooie plek voor senioren 
uit Kortenhoef en omgeving.

Foto: (v.l.n.r.) Hermien, Janneke en Ingrid

  

Foto: De verdraaide orgelman



Woensdag 4 januari 2023
20

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

Grote belangstelling elektrische dekens
Ook dankzij Warm Welkom Wijdemeren

WIJDEMEREN
In de week voor Kerstmis ont-
vingen de inwoners die de 
energietoeslag hebben ont-
vangen een brief waarmee zij 
een gratis elektrische deken 
mochten ophalen. Op het ge-
meentehuis werden de eerste 
200 dekens uitgedeeld. Het 
was zo druk dat de nieuwe 
wethouder duurzaamheid 

Maarten Hoelscher ook nog 
even de handen uit de mou-
wen kwam steken. Met de 
dekens willen wij de mensen 
helpen warm de winter door 
te komen met minder gebruik 
van energie. Uzelf verwarmen 
met een elektrische deken en 
de thermostaat 1 of 2 graden 
lager zetten kost aanzienlijk 
minder dan de hele ruimte 

proberen te verwarmen. Ook 
voor de huishoudens die niet 
in aanmerking komen voor 
de energietoeslag is hulp be-
schikbaar. Hierover leest u 
meer op website van de Ener-
giecoöperatie Wijdemeren: 
https://www.ecwijdemeren.nl/
hulpbij-energiegebruik/


