
 Woensdag 11 januari 2023    2   56e jaargang week

 3    5    9    11    15   

 FLINKE OVERLAST    GETUIGEN BRAND    HISTORISCHE FOTO    DUURZAMER
DORPSKWEKERS   

 YANG YANG CAI   

 IJsbaan sluit af 
met groot feest
    Door: Natascha Rienks

    NEDERHORST DEN BERG
    Na 6 weken schaatsplezier 
werd afgelopen zondag 
de ijsmachine uitgezet en 
was er het grote smeltfeest 
voor de vrijwilligers bij de 
ijsbaan in Nederhorst den 
Berg.

    Het feest begon met een dank-
woord van Bart IJkhout, voor-
zitter van de ijsclub uit Neder-
horst den Berg. Hij benadrukte 
in zijn dankwoord de hulp en 
steun van alle vrijwilligers. 
Zonder deze club, bestaande 

uit honderden mensen, kan 
de ijsbaan niet bestaan. Juist 
in een jaar waarin alle kosten 
stegen was de inzet van al 
deze mensen een van de drijf-
veren achter het voortbestaan 
van de schaatsbaan. Dat is 
volgens de voorzitter wel een 
feestje waard.

    Na de speech was het tijd voor 
iedereen om het ijs op te gaan. 
Na het nemen van de jaarlijk-
se groepsfoto was het tijd voor 
het traditionele in vuur en vlam 
zetten van de middencirkel 
van het ijs. Om deze cirkel van 
vuur vormden iedereen een grote gearmde cirkel en werd 

gezamenlijk uit volle borst 
meegezongen met ‘You never 
walk alone’ van Lee Towers. 
Het officiële moment werd af-
gesloten met een persoonlijke 
dank van alle bestuursleden 
aan de vrijwilligers. Zij namen 
de tijd om de vele mensen 

persoonlijk te bedanken voor 
hun inzet. Iedereen kreeg een 
hand of omhelzing van alle be-
stuursleden.

    Ruud blij
    Waar iedereen, ondanks de 
vrolijkheid, liet merken dat ze 
het jammer vonden dat het 
seizoen erop zat, was er één 
persoon die blij was dat de 
ijsbaan weer sloot. Penning-
meester Ruud Versluis kon 
niet wachten om de ijsmachine 
uit te zetten. Ondanks dat de 
club de ijsbaan zo energieneu-
traal mogelijk heeft gemaakt, 
zijn de kosten voor stroom, net 
als bij de rest van Wijdemeren, 
vrij hoog. Om de kosten te be-

perken deed Ruud met veel 
plezier direct na het schudden 
van de laatste hand de machi-
ne uit.

    Na al deze formaliteiten was 
er een buffet, geregeld door 
Plaza, met voor iedereen wat 
wils. Kipsaté, hete kip, vis, 
vele salades en stokbrood. De 
avond werd vanaf 19.30 uur 
afgesloten met een spetterend 
optreden door de Kortenhoef-
se zanger Frits de Wit.

    Wilt u ook zo’n feest meema-
ken volgend jaar? De ijsclub is 
nog op zoek naar vrijwilligers 
voor het nieuwe seizoen.   

 Foto: Ruud Versluis zet de ijsmachine uit   

STERK! Makelaars Nederhorstdenberg

Bent u benieuwd naar de
waarde van uw woning?

Wij komen vrijblijvend

langs voor een

waardebepaling.

www.sterkmakelaars.com
www.makelaarnederhorstdenberg.nl

Overweegt u uw woning  
te verkopen?

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

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

Zeker weten.

Zoekt te koop voor relatie: 
(recreatie)woning aan 

(vaar)water, regio’s: ‘t Gooi, 
Wijdemeren en Vechtstreek

T: 035-6233641 
E: info@dekostercs.nl
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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.

Markt in Ankeveen

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

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

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

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

Gaat u verbouwen en wilt u een afvalcontainer huren?

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

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

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

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. 15 januari: 9.30 uur:
   J. Tünnissen
OLV Hemelvaart
   Zo. 15 januari: 9.30 uur:
   W. Balk en Ds. E.J. van Katwijk
St. Martinus
   Za. 14 januari: 19.00 uur:
   R. Simileer

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk
   Zo. 15 januari: 9.30 uur:

    Dienst in OLV Hemelvaart
   Ds. E.J. van Katwijk en W. Balk    Ds. E.J. van Katwijk en W. Balk    Ds. E.J. van Katwijk en W. Balk
   (scriba@kerkopdeberg.nl,
   tel. 0294-252654).
   Meer informatie op
   www.kerkopdeberg.nl
Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
   Zo. 15 januari: 10.00 uur:
   Ds. J. Dekker- van Asselt  
   www.hervormdegemeente
   sgraveland.nl
Hervormde gemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 15 januari: 9.30 uur:
   Ds. F. v.d. Bosch  
Oec. Streekgemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 15 januari: 11.15 uur:
   Geen Nescio lezing
Graankorrel ‘s-Graveland 
   Zo. 15 januari: 10.00 uur:
   Ds. E. de Waard    



Woensdag 11 januari 2023
3

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

Jaarwisseling: rustig, met flinke overlast op Lindeplein
WIJDEMEREN
In het grootste deel van 
Wijdemeren zijn oude-
jaarsdag en nieuwjaarsdag 
rustig verlopen. Het Lin-
deplein was echter gedu-
rende de middag en begin 
van oudejaarsavond een 
uitzondering vanwege een 
grote toeloop van zo’n 70 
jongeren afkomstig van 
binnen en buiten de ge-
meente. Zij staken zwaar 
vuurwerk af en creëerden 
een nare situatie voor de 
bewoners. Er zijn enke-
le tientallen vernielingen 
aangebracht aan borden, 
prullenbakken en kleding-
bakken, vooral op het Lin-
deplein.

Burgemeester Crys Larson 
“Niet alles is goed gegaan. 
De situatie op het Lindeplein 
overschaduwt het algemeen 
rustige beeld volledig. De toe-
loop van zo’n 70 jongeren naar 
het plein was overstelpend en 
voelde ronduit bedreigend, 
een nare ervaring voor veel 
mensen die daar wonen. Ik 
vind het heel teleurstellend dat 

een groep inwoners (en van 
buiten de gemeente) zo weinig 
respect toont voor haar omge-
ving, dat een grote inzet van 
mensen en middelen nodig is 
om dit te kunnen harnassen. 
Voor mij is dit gedrag totaal 
onacceptabel en ik sluit niet uit 
dat er volgend jaar verregaan-
de maatregelen zullen worden 
getroffen.”

Lindeplein een terugkerend 
probleem
Ook vorig jaar was er onrust 
op het Lindeplein. Echter, de 
toeloop was een stuk kleiner 
dan nu het geval is geweest. 
Er werd flink vuurwerk afgesto-
ken en gemeentelijk meubilair 
zoals kledingbakken en bor-
den werden vernield. Op het 
moment dat de handhavers 
kwamen, liepen zij snel de wijk 
in waardoor een kat-en-muis-
spel dreigde te ontstaan en de 
handhavers de groep niet kon-
den aanspreken.

Verder weinig incidenten
Op oudejaarsdag hebben de 
gemeentelijke toezichthouders 
een aantal personen staande 

gehouden vanwege vuurwerk-
overlast. De toezichthouders 
hebben hen verzocht het vuur-
werk in te leveren. Daaraan 
hebben deze personen gehoor 
gegeven. Het exacte aan-
tal wordt in de loop van deze 
maand bekend gemaakt. De 

brandweer heeft 1 keer moe-
ten uitrukken voor een brand 
die niet te maken had met oud 
en nieuw. Politie heeft aange-
geven dat er verder geen bij-
zonderheden waren tijdens de 
jaarwisseling.

Inwoners kunnen ook zelf 
schade melden bij de gemeen-
te: https://www.wijdemeren.nl/
meldingen of via de Fixi-app. 
De herstelwerkzaamheden 
starten zo snel mogelijk. Waar 
mogelijk verhalen we de scha-
de op de dader(s).

Nasleep overlast Lindeplein
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
De chaos op het Lindeplein 
op oudejaarsavond zal 
de komende tijd nog aan 
de orde komen. Namens 
de omwonenden/ onder-
nemers heeft een ‘groep 
van zes’ op 4 januari een 
gesprek aangevraagd met 
de burgemeester over het 
vervolg. Tot op heden geen 
antwoord. Daarnaast heeft 

Dorpsbelangen vragen ge-
steld over de overlast.

De groep van zes vond de 
situatie ronduit bedreigend, 
naast de geleden schade. Na 
een bewonersbijeenkomst in 
november met de gemeente 
had men goede hoop dat er 
adequate maatregelen zouden 
worden genomen. Dat heeft 
blijkbaar niet gewerkt. Toen 
iemand op oudejaarsavond 
opmerkte of men geen reke-

ning wilde houden met de Oe-
kraïense gezinnen in het Drie-
Luik aan het plein antwoordde 
nota bene een moeder van 
een oproerkraaier: ‘Ach, die 
zijn er toch wel aan gewend’, 
aldus de woordvoerder van 
‘de zes’. Hij noemt dat ‘een 
moreel dieptepunt’. De groep 
neemt met niets minder ge-
noegen dan camera’s op het 
Lindeplein.

 

Afstemming politie en ge-
meente
Politiecapaciteit wordt tijdens 
de jaarwisseling in het land 
vooral ingezet om andere 
hulpdiensten te assisteren en 
hun veiligheid te garanderen. 
Daarna komt pas het hand-
haven in de buurten. Dit heeft 
gevolgen voor de in te zetten 
capaciteit. Daarnaast speelt 
een rol dat Boa’s slechts be-
perkte bevoegdheden hebben 
bij het vuurwerk. Bekeuren is 
vaak alleen mogelijk wanneer 
jongeren op heterdaad wor-
den betrapt. Controleren op 
vuurwerk mag niet zomaar 
(dit geldt voor de boa’s). Om 
toch zo effectief mogelijk te 
kunnen optreden, hebben ge-
meente en politie gefocust op 
een aantal hotspots, waarvan 
het Lindeplein er één was. De 
beschikbare capaciteit was op 
aandringen van burgemees-
ter Crys Larson nog verhoogd 
met twee extra politiewagens.

Vragen Dorpsbelangen
Patricia IJsbrandy en Jan- 
Jaap de Kloet van de fractie 
Dorpsbelangen hebben naar 

aanleiding van de overlast op 
het Lindeplein op Oudejaars-
avond vragen opgestuurd naar 
het college van B&W. Ze spre-
ken van verontruste berichten 
uit de omgeving en over de 
‘veldslag’ op het plein die de 
Gooi- en Eemlander meldde 
op 3 januari jl. Dorpsbelangen 
vraagt wat er gedaan is na de 
chaos van de oud-en-nieuw-
viering 2021-2022. Ook willen 
ze weten hoe Wijdemeren is 
omgegaan met de afspraken 
op de bewonersbijeenkomst 
in november. Wat zijn de be-
lemmeringen om camera’s te 
plaatsen? Ook zijn er vragen 
die gaan over de besluitvor-
ming in regionaal verband. Tot 
slot willen IJsbrandy en De 
Kloet vernemen welke stap-
pen het college, en vooral de 
burgemeester als wettelijk ver-
antwoordelijke, gaat nemen 
voor de openbare orde en vei-
ligheid. Na een grondige eva-
luatie zal de gemeente deze 
vragen beantwoorden, meldt 
de Wijdemeerse woordvoer-
der.

Foto: Inmiddels is de rust weergekeerd op het Lindeplein (Foto: Edgar Broekman)

Ondek wat er in jouw gemeente te doen is!

loosdrechtsplassengebied.nl

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur
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Nog meer elektrische dekens

WIJDEMEREN
In december ontvingen 638 
huishoudens in Wijdeme-
ren die de energietoeslag 
hadden aangevraagd en 
ontvangen een brief waar-
mee zij een elektrische 
deken mochten ophalen. 
Dit bleek een groot suc-
ces! In de eerste ronde 
van ophaalmomenten zijn 
maar liefst 400 dekens af-
gehaald. Ook de kersverse 
wethouder duurzaamheid, 
Maarten Hoelscher, kwam 
de handen uit de mouwen 
steken.

Helaas viel niet bij iedereen 

de brief op tijd op de mat. Ook 
waren er dankzij het seizoen 
veel mensen ziek waardoor zij 
de deken niet konden ophalen. 
Niet getreurd! In januari kunt u 
alsnog de deken ophalen. Dat 
kan iedere woensdag tussen 
14.00 en 16.00 op Dodaars-
laan 16 in Kortenhoef. Vergeet 
niet uw brief mee te nemen. 
Deze geldt als afhaalbewijs. 
Omdat wij heel goed begrij-
pen dat de groep mensen die 
een elektrische deken en /of 
andere hulp met het bespa-
ren van energie goed kunnen 
gebruiken gaan we de actie 
uitbreiden. Binnenkort zullen 
ook de huishoudens die de 

energietoeslag hebben aan-
gevraagd maar niet ontvangen 
een brief op de mat tegemoet 
kunnen zien waarmee een 
elektrische deken opgehaald 
mag worden. Heeft u de toe-
slag niet aangevraagd maar 
kunt u de elektrische deken of 
andere hulp goed gebruiken? 
Dan kunt u zich ook aanmel-
den via; www.ecwijdemeren.
nl/hulpbij-energiegebruik/

Ik hoor het graag van u! Marjo-
lijn Bezemer; Energiecoöpera-
tie Wijdemeren; 06 48545227; 
marjolijn@ecwijdemeren.nlMeer informatie? Bel 035 623 11 00

mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

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

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

Meer informatie of meedoen?

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

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

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

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

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

www.versawelzijn.nl

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

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

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

Meer informatie of meedoen?

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

Aanmeten van
borstprotheses

Bel gerust v oor een 
afspraak

ChillyHilversum

Telescopische glasbewassing

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T
06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

Meld je aan  
op OERRR.nl

IK WIL OERRR

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

Foto: (v.l.n.r.) Maarten Hoelscher, Petra Bijl, Harun Basli
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Gevolgen helmplicht in Wijdemeren
Door: Sarah Cuiper

REGIO
Snorfietsers opgelet! Aan 
het begin van 2023 is op 1 
januari de helmplicht inge-
gaan voor alle snorfietsers 
en eventuele passagiers. 
Snorfietsen hebben een 
blauwe kentekenplaat en 
mogen maximaal 25 kilo-
meter per uur rijden. Voor-
heen hoefden de bestuur-
ders en passagiers geen 
helm op bij deze tweewie-
ler. De nieuwe wet moet 

verkeersgewonden en 
verkeersdoden verlagen. 
In Wijdemeren kwamen er 
gemengde reacties op de 
helmplicht.

Verkoop helmen gestegen
Tweewielerzaken uit de regio 
zagen de afgelopen maanden 
helmen als warme broodjes 
over de toonbank gaan. Bij Li-
festyle Motorwear op het Zui-
dereinde in ‘s-Graveland zijn 
de schappen bijna leeg en zijn 
nieuwe helmen al in bestelling. 
Eigenaar Bas Beelen: “De 

meeste klanten die langsko-
men voor een helm zijn er niet 
zo blij mee. Zakelijk gezien 
vind ik het goed en ook voor 
de verkeersveiligheid is het 
belangrijk. Als je hoofd het niet 
meer doet, dan doet niks het 
meer”. Jurgen van de Kuinder 
herkent de reacties van klan-
ten die Bas noemt. Voor veel 
snorfietsers kwam de nieuwe 
wet op een onvoordelig tijd-
stip. “Het feit dat de helmplicht 
in januari van kracht wordt, be-
tekent dat veel mensen in de-
cember een helm moeten aan-

schaffen, een dure tijd rondom 
de feestdagen.” Zijn zaak, Van 
De Kuinder Motoren in Hilver-
sum, merkt ook een duidelij-
ke stijging in de verkoop van 
helmen. De helmplicht is een 
poging om het verkeer veiliger 
te maken, maar volgens hem 
is een helmplicht niet de op-
lossing. “Veel snorfietsen zijn 
opgevoerd terwijl ze officieel 
maar 25 kilometer per uur mo-
gen, het daadwerkelijke pro-
bleem pak je met een helm-
plicht dus niet aan.”

Vraag naar snorfietsen daalt
Bestuurders van de snorfiets 
kunnen er ook voor kiezen 
om hun tweewieler te laten 
ombouwen en met een gele 
kentekenplaat te gaan rijden. 
Bij Kroon Tweewielers in Ne-
derhorst den Berg zorgt dit 
voor een verschuiving in de 
verkoop van snorfietsen naar 
bromfietsen: “Ik merk dat 
mensen minder snel voor een 
snorfiets kiezen”. Op rijden 
zonder helm op een snorfiets 
staat een boete van 100 euro.

   

Opvang Oekraïners gaat door
Door: Sarah Cuiper

WIJDEMEREN
Met de winter die is aange-
broken en de voortdurende 
oorlog in Oekraïne, wordt 
er een toename van Oek-
raïense vluchtelingen ver-
wacht. Gemeenten worden 
opgeroepen meer opvang-

plekken beschikbaar te 
stellen. In gemeente Wijde-
meren worden momenteel 
onder andere in wijkge-
bouw ’t Drieluik gezinnen 
opgevangen. Dit jaar ver-
wacht de gemeente te vol-
doen aan de inspannings-
verplichting die gesteld is 
door de Veiligheidsregio 

Gooi en Vechtstreek.

De gemeente werkt aan door-
lopende opvanglocaties waar 
ze voor langere tijd mensen 
op een goede manier kunnen 
ontvangen. Wijdemeren heeft 
alleen niet zoveel leegstaande 
panden. Dit lossen ze op een 
andere manier op; bijvoor-

beeld door het in bruikleen 
krijgen van woningen van de 
Alliantie. Ook zijn er vakan-
tiewoningen aangeboden en 
huren ze een voormalig hotel.

Volgens cijfers van de Rijks-
overheid neemt het aantal 
vluchtelingen alleen maar toe. 
Ondanks deze toename van 

het afgelopen jaar, meldt de 
gemeente ook dat er tussen 
de 30 en 40 Oekraïners zich 
hebben uitgeschreven. Zij wil-
den terugkeren naar Oekraï-
ne. Het huidige contact tussen 
de gemeente en de vluchtelin-
gen en gastgezinnen verloopt 
voorspoedig.

   

Actie Kerkbalans komt eraan!
WIJDEMEREN
Mogelijk valt deze week bij u 
een envelop van Actie Kerkba-
lans op de deurmat. In alle ker-
ken in ons land zijn vrijwilligers 

druk bezig met de verspreiding 
van informatie over deze actie 
en het ophalen van de toe-
zeggingen. De jaarlijkse Actie 
Kerkbalans is bestemd voor 

de eigen kerkelijke gemeente 
of parochie. Vanzelfsprekend 
hopen de penningmeesters 
weer op een mooi resultaat. 
Alleen dan kunnen we in onze 

kerkelijke gemeente of pa-
rochie aan het werk blijven 
zoals dat nu het geval is en 
kunnen de kerkgebouwen het 
benodigde onderhoud krijgen. 

Twee weken later worden de 
antwoordenveloppen weer op-
gehaald. Hopelijk hebt u deze 
dan klaar liggen. Alvast harte-
lijk dank voor uw toezegging.

   

Gemeente zoekt getuigen brand steiger Geitekaai
LOOSDRECHT
De gemeente is op zoek 
naar getuigen van de 
brand op het eiland Gei-
tekaai in de Loosdrechtse 
Plassen. De steiger van het 
recreatie-eiland is 3 januari 
grotendeels afgebrand. De 
gemeente hoort graag ge-
tuigen die kunnen helpen 
om achter de oorzaak van 
de brand te komen en in-
dien er sprake is van opzet, 
de daders te achterhalen.

De oorzaak van de brand is 
vermoedelijk brandstichting. 
Een andere oorzaak ligt niet 
voor de hand. De gemeente 
schat de schade op minstens 
70.000 euro. De steiger was 
recent gerenoveerd met een 
kunststofdek. Naast de finan-
ciële schade is er ook grote 
milieuschade. Medewerkers 

van het Plassenschap heb-
ben tenminste 80 procent van 
drijvende grotere en kleinere 
verbrande stukken opgeruimd. 
Omwonenden zagen maan-
dagavond vuur op het eiland 
en vermoedden een kamp-
vuur. Later op de avond was 
het vuur uit, maar de volgende 
morgen, kort na 8.00 uur, sloe-
gen de vlammen uit de steiger. 
Mogelijk is er dus overnacht 
op het eiland of is men terug-
gekeerd.

De gemeente komt graag in 
contact met getuigen. Heeft u 
iets gezien of denkt u een tip 
te hebben? Neem dan contact 
met ons op via: l.welter@wij-
demeren.nl, of bel met 14 035.
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GooiTV
WIJDEMEREN
De programmering van 
GooiTV vanaf woensdag 11 
januari: Deze week in TV Ma-
gazine van GooiTV een terug-
blik op de nieuwjaarsrecep-
ties die gehouden worden in 
Hilversum, Gooise Meren en 
Wijdemeren. Er is onder ande-

re aandacht voor de uitreiking 
van diverse onderscheidingen 
in Wijdemeren, de uitreiking 
van de Kleine Johannes in 
Bussum en de gemeentespeld 
in Hilversum. De stagiaires van 
GooiTV gaan voor de negende 
keer de straat op om bewoners 
te vragen naar hun bijzondere 

ervaringen. Voor diegenen die 
kijken 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.

   

Ingezonden brief

WMO- ondersteuning
Ook ik heb met eigenlijk boze 
gevoelens de ingezonden brie-
ven gelezen over de WMO. Er 
is nog niets veranderd, aan 
de denkwijze om mensen die 
aankloppen bij de WMO en om 
hulp vragen, om een beetje 
mobiel te zijn te helpen bij een 
driewielfiets en met een beetje 
ondersteuning om te kunnen 

fietsen. Ik heb in 2015 een 
brief geschreven die ook in dit 
blad stond. Over vervanging 
van een elektrische fiets voor 
mijn man na 9 jaar, hij had 
een herseninfarct gehad. Dat 
bleek alleen mogelijk met een 
kostbare lening. Toen besloten 
om alle elektrische onderdelen 
eraf te halen. Mijn man fietst 

nog steeds op deze omafiets, 
komt niet verder als 2 à 4 km 
en met heel stil weer kunnen 
we samen de plas rondfietsen. 
Niet iedereen kan zich al die 
prachtige dure fietsen permit-
teren. Er zullen keuzes ge-
maakt dienen te worden.

Trudy Visser, Loosdrecht
   

Pont ‘Kantje Boord II’ voor    
onderhoud in Utrecht
Door: Sarah Cuiper

UTRECHT
Het pontje tussen Neder-
horst den Berg en Nigte-
vecht was sinds vrijdag 23 
december voor onderhoud 
naar Scheepswerf de Klop 
in Utrecht vervoerd. Gert 
Kuipers heeft daar goed 
voor de pont gezorgd en 
sinds maandag 9 januari 
vaart ze weer als vanouds 
over de Vecht.

Op de scheepswerf lag de 
pont naast een rondvaartboot 
die gewoonlijk de Singels van 
Utrecht bevaart en een ple-
zierbootje. Eigenaar van de 
werf, Gert Kuipers, woont hier 
al zijn hele leven en heeft het 
vak van zijn vader geleerd. 
De werf ligt aan de rand van 
Utrecht en bestaat al sinds 

1964, in de wijk Zuilen (dat 
ooit een eigen gemeente was). 
4 jaar geleden was het pontje 
voor het laatst opgeknapt, nor-
maal gesproken vindt er om de 
twee jaar onderhoud plaats. 
Doordat er vrij recentelijk een 
nieuw accupakket in de pont is 
geplaatst, dat nogal wat kos-
ten met zich meebracht, was 
het onderhoud uitgesteld. Nu 
is Kantje Boord II weer hele-
maal fris, inclusief een nieuw 
laagje verf aan binnen- en bui-
tenkant. Ook de motoren zijn 
opgeknapt. In totaal heeft het 
onderhoud een week geduurd, 
met een kleine pauze tijdens 
de Kerst. Voor Gert was het 

een leuke klus: “Het is afwis-
selend werk en de samenwer-
king met gemeente en schip-
pers bevalt goed.”

Op vrijdag 6 januari werd de 
pont weer naar Nederhorst 
den Berg gesleept door een 
sleepboot. Het pontje kan niet 
zelfstandig varen doordat er 
geen stuur aanwezig is. De 
tocht van Zuilen naar Neder-
horst den Berg neemt dik zes 
uur in beslag. Fietsers en voet-
gangers kunnen sinds maan-
dag weer heen en weer tussen 
Nigtevecht en Nederhorst den 
Berg.

Woensdag  juli 10 Weekblad Wijdemeren

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

Prijzen Spektakelloterij afhalen   

Lotnummer

003352

000595

001238

001222

000796

000660

001255

000105

000203

002254

000026

001693

000777

000371

000874

001016

001453

000875

000876

001233

000951

002126

001206

001416

002127

001082

002338

001173

000793

000138

001690

Prijs

HOOFD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

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

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

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

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

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

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

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

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

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

Boeken, Baby- & kindercadeautjes
Elke 1e & 3e zaterdag van de maand
Willie-Dasplein, Nederhorst den Berg

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!! !

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Voor een goede start van het nieuwe jaar!

Koolhydraatarmer
broodje

deze week van € 3,22
voor € 2,45

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

Gert Kuipers op zijn scheepswerf in Zuilen
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Het 14e seizoen is voorbij gevlogen! 
Geweldig seizoen zonder onderbrekingen.
NEDERHORST DEN BERG
Elk jaar op de laatste zondag 
vanaf 17.00 uur komen alle 
vrijwilligers bijeen (dit jaar 
weer ca. 250) om het seizoen 
onderling af te sluiten. Voor-
afgaand hieraan was een 
zeer spannende finaleweek.

Curling 
De competitie zit er weer op. 
De Cowboys trokken aan het 
langste eind en zijn de kampi-
oenen van het jaar 2022/2023. 
Zij namen donderdagavond de 
grote bokaal en de wisselbe-
ker mee naar huis. Het is de 
1e keer dat zij kampioen zijn 
geworden en dat werd gevierd 
ook. 2e werden de Pirates of 
the Black Curl en IJsclub Kor-
tenhoef eindigde 3e na een 
goede slotavond. 1 van de 
nieuwkomers V.V.A. eindigde 
op de laatste plaats. De prijs 
voor de mooiste bezem ging 
naar Summer Jam (voorheen 
Curl Jam). De prijs voor de 
mooiste teamkleding ging naar 

Nick’s Chicks. Elke week dra-
ven zij op een in een kleurrijk 
pak voorzien van groene muts 
met blauw haar. We kijken te-
rug op een prachtige / span-
nende en bovendien gezellige 
competitie. De eerste teams 
hebben alweer aangegeven 
volgend jaar aanwezig te zijn.

Bergse Winterspelen
Vrijdagavond 6 januari om 
19:00 was de finale-avond van 
de Bergse Winterspelen. Zes 
weken lang op de vrijdagavond 

streden vele kinderen tegen 
elkaar om punten bij elkaar te 
sprokkelen voor het klasse-
ment. De laatste avond werd 
er curling gespeeld. Een keer 
(vrijdag 9 december) is helaas 
niet doorgegaan i.v.m. een uit-
ruk van de brandweer precies 
om die tijd waar beide ingedeel-
de vrijwilligers van die avond 
bij zitten. Aansluitend was de 
prijsuitreiking in de Bergstube 
waarbij de beste 1, 2 en 3 in 
de 4 verschillende categorieën 
een trofee in ontvangst moch-

ten nemen. Voor diegene die 
helaas niet aanwezig kon zijn 
bij de prijsuitreiking wordt de 
trofee bewaard. Om deze op 
te halen, kun je contact zoeken 
door een e-mail te sturen naar 
info@ijsclubnederhorst.nl 
De winnaars zijn: Jongens t/m 
9 jaar: 1. Damian v/d Berg, 2. 
Valentijn Krul. Meisjes t/m 9 
jaar: 1. Lynn Meijers + Rimas 
Khatib, 2. Mexxi v/d Wiel, 3. 
Maud Kruiswijk. Jongens va 10 
jaar: 1. Andy Kikken 2. Moham-
med Saleh, 3. Floris Honig
Meisjes va 10 jaar: 1. Pepper 
van Sligenhorst 2. Jana v/d 
Broek, 3. Carlijn Kruiswijk 

14e seizoen voorbij!
Het 14e seizoen is alweer 
voorbij, althans op het ijs. We 
hebben een super jaar gehad, 
waardoor we weer een hoop 
kinderen, maar ook een hoop 
ouderen het bijzonder naar 
hun zin hebben gemaakt. Zo-
wel tijdens het koffieuurtje, 
tijdens de bingo’s, tijdens de 
clinic’s, tijdens het curlen,-

de schaatslessen, de Bergse 
winterspelen,  het kerstdiner, 
tijdens de disco, tijdens de 
familiedag op zondag, toen 
Sinterklaas en de kerstman op 
het ijs kwam, voor en achter 
de schermen. Zoals wel duide-
lijk zijn we er voor jong én oud! 

Iedereen bedankt!
We willen natuurlijk weer ieder-
een bedanken voor de gezelli-
ge dagen, die we met zijn allen 
bij de ijsbaan hebben gehad. 
We gaan volgend jaar naar het 
15e seizoen. We kunnen het 
niet genoeg blijven benadruk-
ken; zonder alle vrijwilligers en
sponsoren is er geen Neder-
horst on Ice! We hopen van 
harte dat we volgend seizoen 
weer een beroep mogen doen 
op beide. BEDANKT!!

NOTEER IN JE AGENDA!
15e seizoen 2023/2024

vrijdag 24 november t/m 
zondag 7 januari 2024

seizoen
2022/2023

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

Blijklaan 1a 
         U kunt ons ook vinden op 



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

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

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

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

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

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

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

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN
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Bij Effe buurten ook hulp financiën 
en stoelyoga
KORTENHOEF
Elke donderdagochtend 
staat de koffie klaar. Kom 
ook Effe buurten, een ac-
tiviteit van Buurtkamer 3D. 
Onder het motto ‘bewoners 
helpen bewoners’ kunnen 
bewoners met ingang van 
donderdag 12 januari van 
10.00 tot 12.00 uur hun 
grote en kleine vragen 
over pensioen, schulden 
en belasting stellen aan 
een financiële vraagbaak.

De nieuwe pensioenwet be-
tekent dat er veel verandert. 
Iedere bewoner is zelf verant-
woordelijk voor zijn pensioen. 

Dat kan zorgen voor onzeker-
heid en stress. Wat betekent 
dat in praktijk? Wat is handig 
of juist niet handig om te doen? 
Wanneer is actie nodig? Ook 
andere financiële vragen kun-
nen worden beantwoord, of 
het nu gaat over schulden en 
schuldhulpverlening of belas-
ting. Vraagt het antwoord meer 
kennis, dan kan hulp worden 
geboden in de vorm van door-
verwijzing. 

Vanaf 12 januari is er elke 
twee weken van 11.30 tot 
12.00 uur stoelyoga. Onder 
leiding van een ervaren yog-
alerares kunnen bewoners op 

een stoel eenvoudige oefenin-
gen doen die helpen om het 
lichaam soepel te houden en 
te ontspannen.

Effe buurten is in De Dodaars, 
Dodaarslaan 16 in Kortenhoef 
(de Meenthof). Wil je meer we-
ten? Bel 06-52166683 of mail 
buurtkamer3d@gmail.com

Advertorial

Weekblad Wĳ demeren zoekt een 
bezorger om op woensdag in

Nederhorst den Berg
ons weekblad  te bezorgen.

Ben je geïnteresseerd en 13 jaar?
Neem dan contact op: 0294 - 256 200

bezorger
gezocht!! !

De Smidsbrug

Niet iedereen zal hier direct de Smidsbrug 
in ‘s-Graveland/ Kortenhoef in herkennen 
maar toch was dit in de jaren vijftig het 
aanzicht als men van de Leeuwenlaan 
kwam. Op de hoek van de Emmaweg 
en de Kerklaan stond destijds de boer-
derij ‘Dorplust’ van Willem van Breemen 
later ook bekend als snoepwinkeltje van 
de familie Van den Hoek. Het was ooit 
een grote boerderij met weiland langs 
de toen nog onbebouwde Kerklaan. Op 
deze plek werd in 1954 de ‘School met 
den Bijbel’ gebouwd die zelf ook alweer 
in de jaren tachtig verdween en vervan-
gen werd door de huidige bebouwing het 
‘Wilhelminahof’ en plantsoentje. Sinds de 
jaren vijftig zijn letterlijk tientallen boerde-
rijen verdwenen uit het dorpsbeeld van 
‘s-Graveland, Ankeveen en Kortenhoef. 
Slechts een paar actieve boerderijen 
zijn overgebleven en een paar boerde-
rijen zijn omgebouwd tot woonboerderij.

De meeste waaronder enkele grote 
beeldbepalende boerderijen zijn op-
geofferd aan vooral de woningbouw.

Het grotendeels verdwijnen van de boe-
renstand uit de dorpen en het gelijktijdig 
verdwijnen van de kleine middenstand 
heeft het uiterlijk en het karakter van 
onze dorpen diepgravend veranderd. In 
de jaren zestig en zeventig trof men over-
al vaak midden in de dorpen nog actieve 
boerderijen aan zoals b.v. op de Konin-
ginneweg. Sinds de jaren ’50 is het aan-
tal boerderijen in Nederland van onge-
veer 450.000 teruggelopen tot ongeveer 
55.000 nu. Het verdwijnen van de boer 
heeft vooral te maken met de marktwer-
king en de schaalvergroting in de land-
bouw. Het verdwijnen van boerderijen uit 
het dorpsbeeld is dus niet iets van nu, 
het is een proces dat al lang gaande is.

HISTORISCHE 
FOTO VAN DE WEEK
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Arnold Ketelaar

Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn
leven, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn dierbare
man, onze lieve en grappige vader, schoonader, schoonader vader en onze
trotse opa

echtgenoot van

Henny Ketelaar - Jansen

Wij hebben op vrijdag 6 januari 2023 afscheid van hem
genomen in crematorium Hilversum.

5Weesp,
13 mei 1945

c Kortenhoef,f,f
30 december 2022

Correspondentieadres:
Peppelhof 6, 1241 VT Kortenhoef

Henny

Henk en TamarHenk en TamarHenk en T a
Jimmy en Christy,ty,ty Evi

Jan en Marjon
Kirsten, Thekla, Sam

Arno
Tess,Tess,T Quinn

"Na moe te zijn gestreden, eindelijk rust"

FAMILIEBERICHTEN

L O U N G E B O A T
WIJ MAKEN VAREN ONVERGETELIJK

T H EAFSCHEID NEMEN OP HET WATER!
Uitvaart en Asverstrooiingen. 
Eer uw dierbaren op de Loosdrechtse Plassen.

www.afscheidnemenophetwater.nl

Bezige handen, nu gevouwen en stil.
Een leven lang gegeven, dat was je wil.
Je strijd is gestreden, vol zorg en moed.
Verbazingwekkend krachtig.
‘t Is op. Zo is het goed

We hebben afscheid moeten nemen van onze lieve vrouw, 
moeder en oma,

Margriet Loohuizen-Rigter

 ‘s Graveland 22 maart  1951                Hilversum 3 januari 2023

John
Michel & Marieke 
  Lynn & Femm 
Hester & Melvin 
  Olivier & Florian

Wij hebben de laatste wens van Margriet in vervulling laten 
gaan; haar lichaam is gedoneerd aan de wetenschap. 

We zullen Margriet in besloten kring herdenken. 

Correspondentieadres:
Hester Keff, Bernard van Beeklaan 33, 1241 AC Kortenhoef

Luister jij?
Als iemand zijn  

verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

Word 
  vrijwi�iger!

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

035-6566623

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

www.huart.nl
035-6857850

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar

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

Weesp. Tel. 0294-418722

MET NAALD EN DRAAD
voor al uw gordijnen en

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk

en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of

woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende

offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Huishoudelijke hulp
06-49150270

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

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

TE HUUR GARAGEBOXEN
KORTENHOEF 0294-746941

Enthousiaste collega gezocht:
Winkelmedewerker m/v;
ca 14-26 uur per week;

info@bakkerijde7heerlijkheden.nl
0294 251220

Winkelmedewerker en 
magazijnmedewerker 

32-38 uur gezocht 
voor onze grootschalige 

dierenwinkel in Muiderberg. 
Zie de vacature op 

www.deboerdierenruiter.nl

Te huur: opslag ruimte
20m2 Trapgans Ankeveen

Eigen opgang 1e verd.
Jan vd Wal 0655838574

MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Rug-/nek-/schouder-

klachten, Ontspannings-
en (DUO)massage
www.donnalife.nl 

mob. 06-27484142

Alle posters nu 1+1 gratis!Alle posters nu 1+1 gratis!

Kijk op www.dbhome.nl enKijk op www.dbhome.nl enKijk op www.dbhome.nl en

ontdek de complete collectie!ontdek de complete collectie!ontdek de complete collectie!ontdek de complete collectie!

Gebruik de code Gebruik de code posterposter**

* Deze aanbieding is van toepassing op de hele * Deze aanbieding is van toepassing op de hele * Deze aanbieding is van toepassing op de hele * Deze aanbieding is van toepassing op de hele * Deze aanbieding is van toepassing op de hele postercollectie en is geldig tot en met 28 februari 2023. De goedkoopste poster is gratis.postercollectie en is geldig tot en met 28 februari 2023. De goedkoopste poster is gratis.postercollectie en is geldig tot en met 28 februari 2023. De goedkoopste poster is gratis.postercollectie en is geldig tot en met 28 februari 2023. De goedkoopste poster is gratis.postercollectie en is geldig tot en met 28 februari 2023. De goedkoopste poster is gratis.postercollectie en is geldig tot en met 28 februari 2023. De goedkoopste poster is gratis.postercollectie en is geldig tot en met 28 februari 2023. De goedkoopste poster is gratis.postercollectie en is geldig tot en met 28 februari 2023. De goedkoopste poster is gratis.
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 Foto van de Week   

       Duurzame Dorpskwekers
     In deze nieuwe rubriek ‘Duurzame Dorpskwekers’ kunt u elke week kennismaken met een lokale kweker. Land en Boschzigt in ’s-Graveland/Kortenhoef, LandinZicht in Nieuw- 

Loosdrecht/Hilversum en Kwekerij Kostelijk in Nederhorst den Berg schrijven om beurten een column. 

  Winterrust: tijd voor overdenken
    Door: Tuinderij LandinZicht

    Het moeras waarin boeren 
nu dreigen te verzuipen. 
Met de CO2, de stikstof, het 
water, het afval, de ener-
giekosten, de logistiek. 
Problemen zijn groot. Maar 
oplossingen zijn er ook. Wij 
zetten ons al jaren in om de 
biologische landbouw op 
de kaart te krijgen in Ne-
derland. Dat is een proces 
waarbij alleen levende vis-
sen betrokken zijn. Want: 
die gaan tegen de stroom 
in. Dat is wat nieuwe boe-
ren doen, kritisch zijn en 
proberen met je eigen ener-
gie, ideeën en ondernemer-
schap een mooie plek te 
maken voor mens, dier en 
plant.

    Dan stuit je op het woord ‘duur-
zaam’, wat houdt dat nou he-
lemaal in? In ons kikkerlandje 
zijn we er een ster in om alles 

weer op onze eigen manier te 
beleven. Zo kan een super-
markt uit 1923 zich opeens 
duurzaam gaan noemen om-
dat de honderd jaar is gehaald. 
Prima. Die term hoor je van mij 
dus niet snel weer. Bezoekers 
op onze tuinderij vertel ik over 
een groot doel van onze tuin-
derij. Dat we hier over honderd 

jaar nog steeds op dezelfde 
manier goed voedsel kunnen 
maken. Dat gaan we zelf niet 
meemaken, maar we willen 
wel het fundament plaatsen 
voor onze kinderen, onze klein-
kinderen en wat daarna nog 
meer komt. Tot zover de preek 
van deze week, sorry.
Dan liever over onze tuin. Om 

de velden in winterrust te zien 
is een vreemde mix van me-
lancholie en vreugde. Want 
alles heeft zich in onze bodem 
teruggetrokken, veilig, warm, 
wachtend. De eerste lente-
warmte zal het signaal zijn, de 
hongerige dikke hommel, een 
vroege citroenvlinder, de gele 
kwikstaart die op zijn terugweg 

naar Noorwegen nog even op 
krachten komt bij de poel. De 
mezen die al weer ‘aan’ staan. 
Maar tot die tijd voor ons als 
tuinders: tijd voor overdenken, 
voor het maken van nieuwe 
plannen, om nieuwe afspraken 
te maken voor het komend sei-
zoen. Tot we zelf bij de eerste 
lentezon ook weer ‘aan’ gaan.   

 Is het misschien een idee deze stratenmaker uit te nodigen om nog eens een taallesje te komen volgen op IKC Loosdrecht? (Foto: Edgar Broekman)   

 Foto: De vorst en de boerenkool. Een van de weinige gewassen die de winter goed doorkomt.   



Stressless®
Paris nu met 
hoge korting!

Stressless®
Paris nu met 
hoge korting!

Kom langs 
en begin het 
nieuwe jaar
comfortabel!

Woensdag

11
januari

Vrĳ dag

13
januari

Donderdag

12
januari

Zaterdag

14
januari

Dinsdag

17
januari

Woensdag

18
januari

✔ 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 Nederlandwww.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland

INRUILKORTING
Ontvang nu tot € 750,- terug voor uw 

oude stoel of bank bĳ  aankoop van een Easysit!*

Easysit B80B80

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

Easysit D02

Kom langs 
en begin het 
nieuwe jaar
comfortabel!

B80

Easysit D83D83Easysit D150

Stressless® Paris

Easysit S80
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 Nieuwjaarsspringen bij de Rijvereniging NdB
    NEDERHORST DEN BERG
    Afgelopen zondag vond 
weer het jaarlijkse Nieuw-
jaarsspringen plaats op de 
manege Laanhoeve aan de 
Meerlaan. In totaal gingen 
23 deelnemers de strijd 
aan in de diverse klassen. 
Zij werden gejureerd door 

Martin Grotendorst en Ger-
rit Bergman.

    In de klasse-I was de uitslag: 1. 
Manon van de Berg op Babet, 
2. Chaline v.d. Bos op Noir, 
3. Eva Snel op Punkie. In de 
klasse-II waren het: 1. Manon 
van de Berg op Amy, 2. Nik-

ky Bergman op Ymke, 3. Lisa 
van Rijn op No Name. En in 
de klasse-III: 1. Emma Vink op 
Pericon, 2. Demy Simons op 
Trigger en 3. Jente Bruinsma 
op Sheila. Er was nog één bij-
zondere deelneemster in de 
A- klasse. Dat was Julia v.d. 
Kleij op Nador. Zij reed een 

prima rit, maar helaas zijn er in 
de beginnende A- klasse nog 
geen prijzen te winnen, maar 
we zien haar zeker binnenkort 
in de klasse-I.

    In de bak werd alles geregeld 
doorn Monique Bruinsma en 
Sander Prinssen. Bij de ingang 

zagen we weer Marti Bergman 
en Danique van de Broek en in 
de buitenbak werd alles gere-
geld door Samantha Prinssen. 
Achter de balie zat Astrid Ha-
gen. Na de leuke wedstrijden 
bleef het nog geruime tijd ge-
zellig in de kantine met een 
Nieuwjaarsreceptie.

       

    S.V. ’s-Graveland nieuws
    ‘S-GRAVELAND
    Met de nieuwjaarsreceptie 
van afgelopen zondag is 
het jaar 2023 voor de ver-
eniging echt begonnen. 
In een zeer druk bezoch-
te kantine hebben leden, 
vrijwilligers en sponsors 
elkaar het beste gewenst 
voor het nieuwe jaar. Ook 
burgemeester Cys Larson 
was aanwezig.

    Namens het bestuur wenste 
voorzitter Marc Degekamp ie-
dereen een gelukkig nieuwjaar 

en in zijn toespraak gaf hij nog 
maar eens aan wat de missie 
is van de vereniging: de voet-
balsport toegankelijk maken 
voor iedereen. Daarvoor kent 
‘s-Graveland al diverse voet-
balvormen voor jongens en 
meisjes, vrouwen en mannen 
van jonge smurf(in) tot vijfen-
dertig plus voetballer. En daar 
moet de voetbalvorm Walking 
Football dit jaar bij komen; 
voetbal voor 60+. Goed voor 
de lichamelijke en geestelijke 
gezondheid. Daarbij is het so-
ciale aspect ook heel belang-

rijk om mensen in een andere 
omgeving met elkaar in con-
tact te laten komen. Meer in-
formatie via walkingfootball@
svsgraveland.nl.

    Verder sprak hij over de uit-
dagingen die de groeiende 
vereniging (de grens van 700 
voetballende leden is gepas-
seerd) met zich meebrengt. En 
over het invullen van vereni-
gingsdiensten waar sinds het 
begin van het huidige seizoen 
mee gewerkt wordt en wat als 
zeer positief ervaren wordt, 

door de vereniging maar ook 
door de (ouders van) leden.

    De boodschap van de voor-
zitter was helder: met elkaar 
vormen leden, vrijwilligers en 
sponsors de vereniging en 
met elkaar moeten zij ervoor 
zorgen dat de vereniging blijft 
bloeien. Het is immers een 
vereniging voor iedereen van 
allemaal!

    Een vast onderdeel van de 
nieuwjaarsreceptie is het hul-
digen van de jubilarissen. Aan 

de rijke lijst van jubilarissen 
werden maar liefst zeven nieu-
we te decoreren leden toege-
voegd met een 25-jarig lid-
maatschap. Daarnaast waren 
er nog vier leden met een 30- 
jarig lidmaatschap, een van 40 
jarig en een met een 50- jarig 
lidmaatschap.

    Fred Kedde werd verkozen tot 
het Verdienstelijkste Lid van 
2022.

       

    VV Nederhorst nieuws
    NEDERHORST DEN BERG
    In een goed gevulde kan-
tine werd de nieuwjaars-
receptie van de voetbal-
vereniging Nederhorst 
gehouden. De voorzitter 
blikte terug op de moeilij-
ke coronajaren en was blij 
dat er weer een receptie 
in deze samenstelling kon 
worden gehouden. 

    Ondanks alle problemen staat 
de vereniging er nog goed 
voor. Het aandeel dames- en 

meidenvoetbal maakt inmid-
dels met een kleine 100 leden 
een kwart uit van het totaal 
aan spelende leden. Vooruit-
kijkend is de vereniging druk 
met het verder realiseren van 
een nieuw kunstgrasveld aan-
gezien het bestaande nu bijna 
12 jaar oud is. Zoals het er nu 
uitziet wil de gemeente dit in 
overleg met de vereniging in 
de paasperiode laten plaats-
vinden. Dit mede ingegeven 
door het kostenaspect. Verder 
wordt er druk onderhandeld 

over het vervangen van de 
veldverlichting door LEDver-
lichting. Dit in het kader van 
een verdere verduurzaming 
van het gehele complex. Re-
cent heeft de vereniging een 
nieuw contract afgesloten met 
een energieleverancier, want 
ook bij de vereniging hakken 
deze verhoogde energieprij-
zen erin. Ook de stijging van 
vele producten waaronder de 
inkoop van het bier zal tot een 
verhoging leiden van de kan-
tineprijzen. Toch is de vereni-

ging gezond en ziet het de toe-
komst positief uit. Voetbal is 
en blijft een sport die velen het 
plezier geeft om het te blijven 
beoefenen. Naast het nieuw 
vastgestelde beleidsplan vrij-
willigerszaken werd er een 
jubilaris in het zonnetje gezet. 
Pierre Bet werd gehuldigd met 
zijn 25-jarig lidmaatschap en 
kreeg de daarbij behorende 
speld en bloemen overhan-
digd. De voorzitter sloot af met 
de uitnodiging voor iedereen 
om zich tegoed te doen aan 

het stampottenbuffet dat klaar 
stond. Verder wenste hij ie-
dereen die de vereniging een 
warm hart toedraagt een mooi, 
succesvol en gezond 2023 
toe.

    Aanstaande zaterdag al speelt 
Nederhorst-1 thuis om 14.30 
uur de inhaalwedstrijd tegen 
Robin Hood.

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

       

    EHBO start met nieuwe
cursus
    KORTENHOEF
    De EHBO-vereniging 
’s-Graveland e.o. start in 
dit nieuwe jaar wederom 
met een reanimatieursus. 
Er zijn nog plekken vrij!

    Op 13 februari 2023 vindt de 
cursus reanimatie en AED-ge-
bruik plaats. De avond start 
om 19.30 uur en sluit af om 
21.30 uur. Locatie: Brand-

weerkazerne Kortenhoef, 
Eslaan 2A. Kosten voor deze 
cursus bedragen 50 euro. Veel 
ziektekostenverzekeraars ver-
goeden geheel of gedeeltelijk 
de kosten voor deze cursus. 
Voor meer informatie, of om 
u op te geven, kunt u contact 
opnemen met ons secretariaat 
via ehbosgraveland@gmail.
com of even kijken op
www.ehbo-sgraveland.nl.   

Meld je evenement aan
loosdrechtsplassengebied.nl

Waar ren jij mee? Ga naar rentegenkanker.nl

#REN TEGEN 
KANKER
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Een Sneeuwpop maken bij  
De Spotjes
NEDERHORST DEN BERG
Het Spotjesteam en de leden 
van De Spotfabriek wensen 
iedereen een heel gelukkig en 
gezond Nieuwjaar. Op zater-
dag 14 januari gaan we met de 
kinderen op onze vertrouwde 
plek, de bovenverdieping van 
Kidswereld, een creatieve start 
maken in 2023. We gaan een 
sneeuwpop knutselen en met 
elkaar een heel gezellig win-
tersfeertje maken. Terwijl het 

misschien buiten giet van de 
regen is het binnen droog, dus 
kom je ook? Het team heeft 
weer allerlei knutselmateriaal 
verzameld zodat jullie weer 
helemaal los kunnen gaan. Ba-
sisschoolkinderen vanaf 4 jaar 
zijn van harte welkom. We star-
ten om 9.30 uur en zijn klaar 
om 11.30 uur. De kosten zijn 
€3. Het Spotjesteam kijkt naar 
jullie uit. Tot 14 januari.

   

Doe goed, zoek recht- viering
NEDERHORST DEN BERG
Zondag 15 januari vieren 
de Willbrordkerk en de 
OLV. Hemelvaartkerk het 
begin van de Gebedsweek 
voor de eenheid van de 
christenen in een gezamen-
lijke viering in de OLV. He-
melvaartkerk aan de Dam-
merweg in Nederhorst den 
Berg. De viering begint om 
09.30 uur.

In deze week komen chris-
tenen uit allerlei tradities en 
confessies over de hele we-
reld bijeen om te bidden voor 
de eenheid van de kerk. De 
gebedsweek begint traditio-
neel met een oecumenische 
viering. ‘De Week van gebed 
voor eenheid van christenen 

2023’ moedigt kerken aan om 
goed te doen en recht te zoe-
ken. Bijzondere aandacht is er 
voor de verdeeldheid die ver-
oorzaakt wordt door onrecht 
van ongelijkheid en racisme. 
De bijbeltekst die centraal staat 
tijdens de Week van gebed 
voor eenheid 2023 komt uit het 
boek van de profeet Jesaja 1 
vers 17: ‘Leer goed te doen; 
zoek het recht, houd tirannen 
in toom, kom op voor wezen, 
sta weduwen bij’. Voorgangers 
in deze viering zijn diaken Wim 
Balk, ds. Evert-Jan van Katwijk 
en de leden van de Oecume-
nische Werkgroep. De canto-
rij van de Willibrordkerk zingt 
mee in deze viering. Na afloop 
is er koffie/thee met iets lek-
kers. U bent van harte welkom.

Kom naar Blinker Café
Met 3 lokale historici en topmuziek

KORTENHOEF
‘S-GRAVELAND
Het lijkt dat de behoefte 
om elkaar te ontmoeten 
steeds groter wordt. Daar-
om hebben Judith Voigt, 
Ben Groenendijk en Her-
man Stuijver het initiatief 
ontplooid om te starten 
met Blinker Café.

Op een avond samen genie-
ten van gesprek en muziek. 
Voorlopig zijn er drie Blinker 
Cafés gepland. De eerste is op 
woensdagavond 25 januari om 
20.00 uur in De Blinker, Par-
klaan 5 te Kortenhoef. Thema 
van de openingsavond: praten 
over Kortenhoef en ‘s-Grave-
land vroeger met 3 prominente 
gasten. Opgeluisterd met ge-
varieerde muziek. U bent van 
harte welkom vanaf 19.30 uur. 
De toegang is gratis.

Krijn, Kees en Jan
Krijn Spaan is dé autoriteit 
betreffende de historie van 
Oud-Kortenhoef. Hij is al ja-
renlang bezig om alles over 
de Kortenhoefsedijk en Mo-
leneind in een boekenreeks op 
papier te zetten. Bovendien is 
Krijn een begenadigd verteller. 
Dat wordt smullen als het gaat 
om Kortenhoefse wetenswaar-
digheden.

Dat geldt ook voor Kees Smal-
lenburg, die zeer goed op de 
hoogte is over wat zich al-
lemaal heeft afgespeeld op 
Noorder- en Zuidereinde te 
‘s-Graveland. Hij is dan ook 
niet voor niets voortrekker van 
een boek over 400 jaar ’s-Gra-
veland in 2025.
Wie regelmatig Facebook 
raadpleegt, kan niet heen om 
Jan Schriek die bijna dagelijks 
foto’s van vroeger en nu pu-
bliceert over de dorpen. Jans 
kennis van namen en plaat-
sen is bijna onuitputtelijk. Met 
z’n ervaring bij de Historische 
Kring kan Jan een flinke duit 
in het zakje doen over Korten-
hoef en ’s-Graveland.

Muziek
Tussen  de   diverse  gesprek-
rondes is er veel ruimte voor 
muziek. De Prettige Acht met 
8 mooie stemmen zal vier keer 
optreden met eigentijdse clo-
se-harmony songs. Maar ook 
Marlous Lazal zal u opbeuren 
met haar repertoire. Zij is on-
der andere bekend van haar 
lied ‘Het kerkje aan de Dijk’. 
Hoe toepasselijk! Een dierbaar 
lied over een prachtige plek. 
Een topzangeres die zingt met 
‘de pulserende hartslag van 
Buenos Aires om je daarna te 
laten verstillen in het oer-Hol-
landse landschap van dichters 
als Nescio en Slauerhoff’.
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Van punk naar poëzie: Lotte Velvet in de Dillewijn
ANKEVEEN
Lotte Velvet won in 2020 
met haar voorstelling ‘On-
dergrond’ de jury- en pu-
blieksprijs van het Amster-
dams Kleinkunst Festival. 
Zij brengt een mix van mu-
ziek, poëzie, vreemde per-
sonages en harde grappen 
en een sfeer die geïnspi-
reerd is door filmmakers 
als David Lynch en Tim 
Burton.

In deze debuutvoorstelling 
staat ze op het punt haar rela-
tie met de wereld te verbreken. 
Want na al die goede jaren 
samen is het in de afgelopen 
paar jaar toch alleen maar cri-
sis. Maar zit de wereld über-

haupt op haar te wachten? 
Door middel van muziek, po-
ezie en grappige scènes geeft 
zij een stem aan mensen die 
ook worstelen met de wereld 
en controle proberen te hou-
den over de huidige verande-
rende omstandigheden. Lotte 
wordt tijdens de voorstelling 
begeleid door toetsenist en 
producer Serge Dusault.

Zaterdag 14 januari 2023. 
Aanvang 20.15 uur. Tickets € 
16,50 via www.dedillewijn.nl

Foto: Anne van Zantwijk
   

Pianotalent Yang Yang Cai in het 
Jagthuis
NEDERHORST DEN BERG
Met een heerlijk piano-pro-
gramma presenteert Yang 
Yang Cai zich begin januari 
in het Jagthuis. Dat doet zij 
voordat ze eind van de maand 
in TivoliVredenburg bij het ta-
lenttraject ‘AvroTros Klassiek 
presenteert!’ zal optreden. 
Yang Yang Cai (1998) is een 
van de grootste pianotalenten 
van haar generatie. Ze heeft 
inmiddels verscheidene prij-
zen op haar naam staan: eer-
ste prijs op het Steinway Piano 
Concours en op het internatio-
nale Young Pianist Foundation 

(YPF) Concours. In 2019 is 
Yang Yang uitgeroepen tot de 
grote winnaar van de prestigi-
euze Grand Prix Youri Egorov 
in de internationale YPF Piano 
Competition. Ze had les van 
Jan Wijn en studeert nu aan 
de fameuze Imola Piano Aca-
demy bij Enrico Pace. In het 
Jagthuis speelt Yang Yang van 
Franz Liszt de Drie Concerte-
tudes en Apparations en van 
Chopin diens eerste Ballade. 
Ze sluit haar programma af 
met Debussy’s Images (eerste 
boek) en de Wals van Maurice 
Ravel. We gunnen Yang Yang 

op vrijdag de dertiende een 
warm publiek! Concert Yang 
Yang Cai: vrijdag 13 janua-
ri 2023, aanvang 20.15 uur, 
entree 20 euro (tot 25 jaar 10 
euro).

Reserveren via de website 
www.jagthuis.nl, per email via 
stal@jagthuis.nl of telefonisch 
0294-252609. De locatie van 
het concert is Het Jagthuis, 
Middenweg 88, Nederhorst 
den Berg (Horstermeer).

Foto: Yang Yang Cai (foto: 
Merlijn Doomernik)

   

COM-missieconcert in Sijpekerk
NIEUW- LOOSDRECHT
Op vrijdagavond 20 janu-
ari a.s. is er een Nieuw-
jaarsconcert in de histo-
rische Sijpekerk aan de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 
171 te Nieuw-Loosdrecht. 
Het thema is ‘Gegeven’.

Medewerking wordt verleend 
door vier vermaarde musici: 
organist Harm Hoeve, trom-
pettisten Arjan en Edith Post 
alsook pianist Johan Brede-
wout laten ons genieten van 
prachtige muziek op deze wel-
luidende avond.

Harm Hoeve genoot zijn oplei-
ding aan het conservatorium. 

Hij bekwaamde zich in kerke-
lijk orgelspel, koordirectie en 
piano. Harm is (inter)nationaal 
actief als concertorganist en 
tevens dirigent van verschil-
lende koren.

Arjan en Edith Post volgden 
hun trompetstudie aan het 
conservatorium. Beiden heb-
ben veel geremplaceerd in 
de beroepssymfonieorkesten 
in Nederland en de musica-
lorkesten van Joop van den 
Ende. Samen vormen zij een 
trompetduo dat veel concerten 
geeft met bekende organisten 
en pianisten alsook bekende 
koren. Het repertoire dat zij 
spelen is breed en varieert van 

barokconcerten, geestelijke 
muziek tot musical en filmmu-
ziek.

Ook Johan Bredewout volgde 
een opleiding aan het conser-
vatorium: in 1984 rondde hij 
zijn studie orgel af met een 
onderscheiding voor artistieke 
eigenschappen. Hij wordt veel 
gevraagd als solist en begelei-
der en verleent medewerking 
aan concerten en CD-opna-
mes. Daarnaast is hij organist 
en dirigent van diverse koren. 
Vele composities en arrange-
menten zijn van zijn hand.

De COM (Cantus-Organum- 
Musica)- missie nodigt u van 

harte uit. In de pauze krijgt u 
een kopje thee of koffie aan-
geboden. Aanvang is 20.00 

uur en de kerk is open vanaf 
19.30 uur. De toegang is als 
immer vrij.
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Benny Seldenrijk gast in ‘Geef me de 5’
LOOSDRECHT
Vraag 100 mensen in Loos-
drecht e.o. “Ken je Cafeta-
ria De Schakel” en de kans 
is groot dat er 99 positief 
antwoorden.

In de vorige aflevering was 
Nick van Henten vol lof over de 
kwaliteit van De Schakel en hij 
nomineerde Benny Seldenrijk 
(met een S) voor de uitzending 
van januari. Benny en zijn col-
lega Erdal Ates namen het be-

drijf in 2014 over van de broers 
Freek en Jacob Zeldenrijk 
(met een Z…) en sinds die tijd 
zijn deze twee jonge onderne-
mers altijd bezig om voor hun 
gasten de lekkerste snacks 
te verzorgen. Grappig detail, 
Benny werkt al vanaf zijn 14e 
in De Schakel en wist vanaf 
dag 1 dat hij de zaak over zou 
gaan nemen. Dit en nog veel 
meer zie je in de nieuwe afle-
vering van Geef me de 5 die 
vanaf woensdag 11 januari is 

te zien op de website
ondernemendwijdemeren.nl.




