
 samen
   zijn

Terugblik op 2020, kerst in 
het verleden, familie, thuis, 
lekker lezen, Sint & Santa

...in coronatijd, “Wees 
loyaal, koop lokaal”,
recepten, doe het zelf

Wijdemeren
feest in
Veel

leesplezier!



BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

Openingstijden: maandag 11.00 – 18.00 uur • dinsdag t/m donderdag 9.00 – 18.00 uur
vrijdag 9.00 – 19.00 uur • zaterdag  8.30 – 17.00 uur.

Van Hogendorplaan 24 Hilversum (Winkelcentrum Heigalerij) • Tel: 035-6218283

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Uw Feestmaand specialist voor:
- Luxe borrelplanken
- Opgemaakte salades
- Gourmet- en fondueschotels
- Dagverse maaltijden uit
   eigen keuken
- Mediterrane Charcuterie
- Fijne vleeswaren
- Biologische kazen
- het ALLERBESTE VLEES!

Delivino is al klaar voor
de feestdagen!

Voor kerstpakketten en 
relatiegeschenken kunt u 
altijd bij ons terecht. 

www.delivino.nl

VOOR UW KERSTDINER ZOEKEN WIJ GRAAG DE 
BIJPASSENDE WIJNEN VOOR U UIT, B.V. EEN MOOIE 

PRIMITIVO UIT PUGLIA OF EEN KLASSIEKE BORDEAUX. 

Wijnsuggestie voor
bij de kerstborrel
een Spumante uit 
Piemonte.

Wij verkopen 
ook heerlijke 
champagnes
en mousserende wijnen.

van Hogendorplaan 44A, 1215 EH Hilversum  035 - 628 38 62    

Bent of kent u iemand 
met twee rechterhanden 

en een werkplaats?
Laat u meenemen in dit 
prachtige (cadeau)boek 
over vakmanschap en 

liefde voor het ambacht.

 
168 pagina’s • 350 fullcolour 

foto’s met bijschrift 
 30 interviews • € 23,50

Voor meer informatie of bestelling: 
www.splintmedia.nl
035 – 203 13 65

 30 mannen over hun werkplaats,
 gereedschap en vakmanschap 

OP MAAT GEMAAKT

SLAAPDOPPEN

INLOOSDRECHT
UWAUDICIEN M A A K N U E E N A F S P R A A K B I J

O O R Z O R G & B U F F I N G O P T I E K
0 3 5 2 4 0 0 1 2 3 N O O T W E G 5 9 L O O S D R E C H T

CADEAU-IDEE

Autobedrijf Jansen & Jansen

● APK
● Onderhoud
● Reparatie

Middenweg 82 - Nederhorst den Berg
Telefoon: 0294 - 253556
info@autobedrijfjansenenjansen.nl
www.autobedrijfjansenenjansen.nl

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-
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

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.

U kunt bij ons terecht voor alle merken
● Airco service
● Banden service
● Banden opslag

Ga met een veilig gevoel de weg op!
Monteer tijdig u Winterbanden

ChillyHilversum
Gijsbrecht van Amstelstraat 186-190
1214BE Hilversum | 035-6249407 | www.chillyhilversum.nl



et zijn voor iedereen bijzondere tijden. Een virus, waarvan we een jaar geleden nog nooit hadden gehoord,

houdt onze samenleving nog steeds in een klemmende greep. Dat is in de zes dorpen van Wijdemeren niet anders.

Ook als uitgever van Weekblad Wijdemeren en De Nieuwsster hebben we de gevolgen afgelopen jaar gemerkt.

Toch zijn we erin geslaagd elke week een nieuwe editie in uw brievenbus te laten bezorgen. Dat is en blijft een enorme uitdaging, 

maar als familie Dunnebier zijn we er trots op dat het gelukt is. Wij zullen ons blijven inzetten om de bladen te continueren.

Daarvoor zijn we nu eenmaal ondernemers. Die inzet geldt voor heel veel bedrijven in Wijdemeren. Mede door - maar zeker ook 

voor hun - hebben we een speciale Feestmaand-editie voor ondernemers én de inwoners van Wijdemeren gemaakt.

Daarbij staat onderlinge verbinding centraal: Wees Loyaal, Koop Lokaal. We danken alle adverteerders en zeker de gemeente 

Wijdemeren, voor hun steun. Met de bijdragen van onze redacteuren denken we ook een mooi beeld te schetsen wat er in deze 

feestmaand leeft binnen onze gemeenschap. En juist die verbinding lijkt belangrijker dan ooit in deze bijzondere tijden.

H

Marije & Thijs Dunnebier

Beste inwoners,

Voor u ligt een unieke en feestelijke uitgave van het Weekblad Wijdemeren 
en de Nieuwsster. De feestdagen zullen dit jaar anders zijn dan anders. De 
coronacrisis heeft grote impact op ons dagelijks leven en onze economie. 
In deze uitgave dan ook extra aandacht voor Wijdemeerse ondernemers. 
Zij kunnen uw steun goed gebruiken.

Ik heb al vaker gezegd dat er een enorm saamhorigheidsgevoel  heerst 
in de Wijdemeerse dorpen. U kijkt naar elkaar om en steunt elkaar als  
dat nodig is. Dat vind ik bijzonder. Houd dit gevoel vast. Juist tijdens 
deze donkere dagen hebben veel mensen extra aandacht nodig. 
Eenzaamheid is een groot probleem in Nederland, en vaak onzichtbaar.
Nu het samenzijn is ingeperkt en het sociaal contact minder is, wordt 
dit extra urgent. Kijk eens wat vaker naar elkaar om, breng een bloemetje, 
schrijf een kerstkaartje, kook of bak iets lekkers of maak een praatje op af-
stand. 

Heeft u praktische hulp nodig of wilt u graag iets voor een ander betekenen?
Kijk dan ook eens op www.deappelboom.nl/coronahulp. Op deze website zijn alle Wijdemeerse initiatieven te  vinden
die voor en door inwoners zijn opgezet. Ook kunt u bij het landelijke Steunpunt Coronazorgen terecht via 
www.steunpuntcoronazorgen.nl. Hier vindt u tips en informatie om mentaal gezond te blijven. Schroom niet 
om contact op te nemen. Dit kan zomaar het verschil maken. 

Ik wens u fijne feestdagen en zorg goed voor uzelf en voor elkaar!

Crys Larson
Burgemeester van Wijdemeren

Bijzondere tijden
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Blokker Kortenhoef
De leukste cadeauwinkel van

heel Wijdemeren!
Ook Sinterklaas en de Kerstman

weten ons te vinden voor de leukste 
cadeaus voor jong en oud

Meenthof 42a
Kortenhoef
035 - 656 04 91
OPEN op ZONDAG van 12.00 tot 17.00 uur tot Eind December
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Mithras en Jezus
Het Christendom heeft in West-Europa de koppeling gemaakt tussen de 
terugkeer van het (dag)licht en de geboorte van Christus. De kerk had voor 
Jezus al uit de Perzische cultus van Mithras de titel ‘God van de Onover-
winnelijke Zon’ geleend. Dit zou ook de stralenkrans verklaren waarmee 
beiden worden afgebeeld. Mithras was zeer populair onder de Romeinen 
en zijn feestdag werd gevierd op 25 december. Romeins keizer Constan-
tijn de Grote maakte in 325 de koppeling officieel in de hoop dat via de 
verering van Mithras het christendom makkelijker geaccepteerd zou wor-
den. Onze kaarsen en lichtjes in de kerstboom refereren nog steeds naar 
de terugkeer van de zon en het licht.

De Saturnalia
Er was nog een belangrijk feest dat in de Romeinse tijd op 25 december 
werd gevierd: het Feest van Saturnus. Volgens de overlevering was de god 
Saturnus eerst vorst over het huidige Italië. Het dagelijks leven stond stil op 
deze dag waarop men het feest van over-
vloed en vrede vierde ter ere van de koning. 
Mensen wisselden geschenken uit, vaak 
kaarsen, maskers of poppen. De laatste 
twee verwezen naar een vertelling waarin 
de bevolking van Rome van een orakel de 
opdracht kreeg elk jaar een aantal hoofden 
van mensen te offeren. De kerstballen in de 
boom zijn hier mogelijk een verwijzing naar.

Kerstboom
De traditie van de kerstboom lijkt uit een 
groot gebied rond de Oostzee en Duits-
land te komen. Bij de Germanen en ook 
de Romeinen stonden groene takken en 
bomen symbool voor vruchtbaarheid en 
goddelijkheid, zodat dit voor de in de 
winter groen blijvende denneboom extra 
gold. In genoemd gebied rond de Oost-
zee en in Duitsland komen veel sparren 
en dennen voor. De Angelsaksische hei-
lige Bonifatius (672-754 na Chr.) zag het 
als zijn levenstaak het christelijke geloof in 
Duitsland te verspreiden. Het verhaal gaat 
dat hij vele sparren velde in de bossen van Thüringen en de driehoekige 
vorm van de boom gebruikte om de heilige drie-eenheid van vader, zoon 
en heilige geest uit te leggen. Hiertoe ontstond de gewoonte om een 
boom omgekeerd op te hangen. In de 15e-16e eeuw begon men met 
het versieren van kerstbomen. Rond 1700 begonnen de rijkere Duitsers 

ook thuis een boom te plaatsen. Ze hingen appeltjes in de boom, wat een 
verwijzing naar de zogenoemde “Adam en Eva’s dag” op 24 december 
was. Naast de eerder genoemde geofferde hoofden zijn ook deze appels 
mogelijk een voorloper van de kerstballen. Het versieren met appels werd 
al snel gekopiëerd door de Britse adel en in de negentiende eeuw ver-
spreidde deze gewoonte zich over Europa en ook Nederland.

Maretak of mistletoe
Mare betekent kwaad; de tak werd opgehangen om het kwaad te verjagen 
en het vee te beschermen en vruchtbaar te houden. Deze traditie stamt af 
van de Kelten en Germanen. Bij hen was de maretak een heilige plant, die 
stond voor vruchtbaarheid en gezien werd als een lustopwekkend middel
(afrodisiacum). Zij gebruikten alleen maretakken die op een eik groeiden, wat 
zeldzaam is. Druïden klommen in hun witte gewaden in de boom om de tak 
met een gouden sikkel af te snijden. Een van maretakken getrokken drankje 

zou van alle soorten gif genezen. Wij ken-
nen dit fenomeen ook van de strip Asterix 
en Obelix.
Via vogelpoep (mistle betekent mest) ko-
men zaadjes op bomen terecht maar het 
ontkiemen in een boom lukt lang niet altijd. 
Daarnaast duurt het wel zeventig jaar voor-
dat de plant een bol heeft met een meter 
doorsnee. Beide factoren verklaren de 
zeldzaamheid. De plant en haar bollen zijn 
feitelijk zeer giftig maar zijn zeer bruikbaar 
in geneesmiddelen. Het wordt bij kanker-
bestrijding en ouderdomsdiabetes (type II) 
ingezet.

Kussen
Het kussen onder de maretak is een 18e 
eeuwse Engelse gewoonte. De oorsprong 
ligt in een Scandinavische myhte (goden-
verhaal). De jeugdige en geliefde god Bal-
der droomt dat hij wordt vermoord. Zijn 
moeder Frigga beschermt hem door alle 
mensen, dieren én planten de belofte af 
te laten leggen hem geen kwaad te doen. 
Ze vergeet alleen de maretak. De jaloerse 

god Loki ontdekt dit, en laat Balders blinde tweelingbroer Hodur - zonder dat 
deze het weet - met een maretak-pijl schieten op Balder. Dit breekt moeder 
Frigga haar hart en haar tranen veranderen in bolletjes die aan de maretak 
groeien. Frigga wilde de maretak niet als wapen maar als symbool van liefde 
en gaf voortaan iedereen die onder een maretak liep een kus.

Kerst
De oorsprong en tradities van Kerst

Ons huidige kerstfeest heeft geen eenduidige oorsprong en is eigenlijk een mix van een aantal oudere feesten.
Zoals bekend vieren christenen de geboorte van Jezus en de terugkeer van het licht (het weer langer worden van 
de dagen). Het terugkeren van het licht lijkt op de Perzische wedergeboorte van de zon. De kerstboom die we vrolijk 
optuigen is van Germaanse afkomst en de cadeautjes die we nog vrolijker uitpakken, is een Romeinse traditie.

Door: Niels van der Horst

Kerstman
Als je nu iemand vraagt waar de Kerstman vandaan komt, zegt 
hij waarschijnlijk de Noordpool of anders Lapland. Zijn oor-
sprong ligt echter in zijn eveneens rood-wit geklede collega 
Sint-Nicolaas van Myra, dat in het zuiden van Turkije ligt. In de 
19e eeuw namen Nederlandse emigranten de Sinterklaastradi-
tie mee naar de VS en werd de figuur aldaar bekend als Santa 
Claus. In de Britse koloniën in de VS werd het feest van Sinter-
klaas samengevoegd met de Engelse volkstraditie van Vader 
Kerstmis, zodat de viering naar eind december verschoof.

Hoewel archeologen in het feitelijke graf van Nicolaas in het 
Italiaanse Bari het skelet van een slechts 1,50 meter kleine man 
aantroffen, is Claus uiteindelijk een vrij forse figuur geworden. 
Na eerst in het blauw en ook groen te zijn afgebeeld, dook de 
kleurencombinatie rood-wit eind negentiende eeuw op. Een 
paar decennia later gebruikte Coca-Cola deze rood-witte Kerst-
man in een grote reclamecampagne. Men had als doel om van 
zomerdrank naar verfrissing voor het hele jaar uit te groeien. 
Weliswaar niet ontworpen door de frisdrankengigant, heeft het 
bedrijf wel flink bijgedragen aan de huidige beeldvorming.
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Van Henten

10%
korting*
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kattenvoeding
Inhoud 400 gram t/m 10 kg. 

Kom langs bij uw Dierspecialist XL.
Van Henten  •  Oud-Loosdrechtsedijk 34 
1231 NA Loosdrecht  •  www.dierspecialist.nl

om langs bij uw Dierspecialist XL.
Voor particulieren

én bedrijven!

Hallo Linda, kom nu langs in de winkel 

Hallo Linda, kom nu langs in de winkel 

Hallo Linda, kom nu langs in de winkel 
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www.bodyandbeautyhetgooi.nl

• Definitief ontharen
• Huidverjonging
• Huidverbetering
• Microdermabrasie
• Fruitzuurpeeling
• Wimperextensions
• Wenkbrauwextentions
• Gezichtsbehandeling
• Massage
• Schimmelnagelbehandeling

tel:  06 - 53 7227 56 
adres:  Middenweg 104 B, 1394 AM

Nederhorst den Berg
mail: info@bodyandbeautyhetgooi.nl

Fatima Taki 

www.bodyandbeautyhetgooi.nl

• Definitief ontharen
• Huidverjonging
• Huidverbetering
• Microdermabrasie
• Fruitzuurpeeling
• Wimperextensions
• Wenkbrauwextentions
• Gezichtsbehandeling
• Massage
• Schimmelnagelbehandeling

tel:  06 - 53 7227 56 
adres:  Middenweg 104 B, 1394 AM

Nederhorst den Berg
mail: info@bodyandbeautyhetgooi.nl

Fatima Taki 

Doordat ik aangesloten ben bij brancheorganisatie Provoet en sta 
Ingeschreven bij het kwaliteit register voor Pedicures KRP mag 
u ervan uitgaan dat ik werk volgens de laatste onwikkelingen in 
medische voetverzorging.
Behandeling van diabetische en reumatische voet kunt u onder 
bepaalde voorwaarden vergoed krijgen.
Raadpleeg hiervoor uw ziektekostenverzekering.

Op donderdag praktijk op de Middenweg 104B
Bel voor een afspraak: 06 53387116

Doordat ik aangesloten ben bij brancheorganisatie Provoet en sta 
Ingeschreven bij het kwaliteit register voor Pedicures KRP mag 
u ervan uitgaan dat ik werk volgens de laatste onwikkelingen in 
medische voetverzorging.
Behandeling van diabetische en reumatische voet kunt u onder 
bepaalde voorwaarden vergoed krijgen.
Raadpleeg hiervoor uw ziektekostenverzekering.

Op donderdag praktijk op de Middenweg 104B
Bel voor een afspraak: 06 53387116

Medisch pedicure en
Professionele voetverzorging

Tip voor de feestdagen, maak je eigen 
fruit en groenten knutsel pakketten van 
Oli&Carol, complete pakketten van 100% 
organisch katoen, even geen beeldscherm 
maar een heerlĳ k moment voor zowel 
kinderen als ouders!

Unieke meubels voor
baby- en kinderkamers, accessoires, verzorging

en duurzaam speelgoed.  

www.mooistekinderkamer.nl

Nu met
20%

korting

Gebruik code
FEEST2020

Feestelijkheden
op school
ondanks

COVID-19
 

Aanpassingen voor december 2020
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IKC-WereldWijs
Hoofd van IKC-WereldWijs uit Loosdrecht Rob Salij spreekt in zijn ant-
woord uit dat er dit jaar sprake is van een vreemde situatie voor de kinde-
ren, leerkrachten en ouders. Men is geenszins van plan om het Sinterklaas
en Kerstfeest geruisloos voorbij te laten gaan. IKC-WereldWijs is hierbij 
overigens ook nog druk met hun verhuizing, want vanaf januari 2021 star-
ten ze in het nieuwe gebouw aan de Laan van Eikenrode 51 in Loosdrecht.
Het sinterklaasfeest vindt plaats op vrijdag 4 december en wordt gewoon 
in de school gevierd. Het traditionele welkom en de festiviteiten op het 
plein met kinderen en ouders zal helaas geen doorgang vinden. Wel gaat 
Sint de school in en bij de kinderen langs; uiteraard op gepaste afstand.

Ook met het kerstfeest zullen de ouders een stapje terug moeten doen: 
de viering zal alleen met de kinderen plaatsvinden. De directeur vertelt 
dat hij erop vertrouwt dat in deze digitale tijd een filmpje snel is gemaakt 
en gedeeld zal worden met alle ouders.
 
Curtevenneschool
Vanuit de Curtevenneschool uit Kortenhoef liet locatiedirecteur Sandra 
Saher weten dat ook bij hen Sinterklaas en kerst met aanpassingen door-
gang vinden. Vanaf november zal er aandacht in de klassen zijn voor de 
naderende komst van de Goedheiligman. Alle huidige maatregelen in 
acht nemend zal de school ook worden versierd. Net als bij IKC-Wereld-
Wijs zal Sinterklaas worden binnengehaald zonder ouders maar wel wor-
den gevierd met de kinderen.

Goed nieuws is verder dat het traditionele kerstdiner doorgaat maar met 
de aanpassing dat deze keer het eten van een cateraar zal komen en 
niet van de ouders en kinderen. Samen met de ouderraad (OR) zullen 
ze daar lokale horecabedrijven voor vragen waar de school een binding 
mee heeft. Over de overige feestelijkheden rond kerst is men nog (dd. 11 
november) in beraad.
 
Mr. Kremerschool
Locatiedirecteur van de Mr. Kremerschool in Nederhorst den Berg Son-
ja Goote liet eveneens weten dat bij hen – na het schoen zetten op 25 
november – het feest van Sint-Nicolaas op vrijdag 4 december wordt ge- 

vierd. Daarbij zullen groep 1 t/m 4 een cadeautje per kind krijgen en de 
overige groepen een groepscadeau. Goote vertelde waar de juffen om 
hebben gevraagd maar dat verklappen we hier nog niet! De Sint zal niet 
op bezoek komen. De OR gaat wel contact met hem opnemen met de 
vraag of hij een video wil maken voor de kinderen.

Het team schoolmedewerkers zal samen met groep 8 de school gaan ver-
sieren, waartoe ook een heuse boot wordt ingezet! Sonja Goote gaf ver-
der aan dat collega Henk het vaartuig in elkaar zal zetten. Bij deze succes 
gewenst, Henk! Elke klas kan vervolgens natuurlijk verder gaan met het 
versieren van hun eigen lokaal.

Voor de kerst komen bomen in de klas en een grote boom voor in de zaal. 
Er komt helaas geen kerstdiner, maar op vrijdag 18 december is er wel 
een kerstontbijt. De school zal die morgen het eten verzorgen en de OR 
komt in de loop van de ochtend met ijsjes.
 
Nieuwjaar
Voor wat betreft eventuele nieuwjaarsrecepties deden de scholen nog 
geen uitspraken. Deze zullen ongetwijfeld volgen. We wensen iedereen 
ondanks de aanpassingen bij deze vast een supergezellige maand decem-
ber toe!

Met de vele feestelijkheden in december voor de deur hebben de basisscholen in Wijdemeren natuurlijk ook te 
maken met de opgelegde beperkingen rondom de coronacrisis. Hoe zien Sinterklaas, Kerstmis en oud en nieuw er 
dit jaar uit? We kregen enkele reacties.

Door: Niels van der Horst

‘Sinterklaas zal worden 
binnengehaald zonder 

ouders’

Feestelijkheden
op school
ondanks

COVID-19
 

Aanpassingen voor december 2020
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Wild op je bord met de kerst? Ontdek 
de verfi jnde en unieke smaak van ons 
wild en gevogelte. Ons wild is direct 
te bestellen via de webshop en kan 
je wel wat advies gebruiken? Neem 
gerust contact met ons op.  

Bij levering ontvangt u een bereidings-
advies op papier. Wel zo gemakkelijk! 

Smakelijk wild op je bord

advies op papier. Wel zo gemakkelijk! 

Gourmetschotel 
luxe
V.a. 4 personen  •  p.p.:

€ 1000

Gourmetschotel 
wild
V.a. 4 personen  •  p.p.:

€ 1000

 035 624 8438
 06 10 02 99 66 (Whatsapp)
 webshop@driessenhilversum.nl

Driessen Hilversum
Koningsstraat 99
1211 NL Hilversum

kerst-
  diner

Bereid je
    eigen

Smakelijk kwaliteitsvlees van 
Driessen Hilversum

Gevulde kalkoen
Vruchtenvulling of 
paddenstoelen/truff elvulling  •  
3, 4 of 5 kg  •  Per kg:

Hele kalkoen
3, 4 of 5 kg  •  Per kg:

€ 2000€ 1000

Met een beetje hulp van Driessen zet jij 
dit jaar het lekkerste kerstdiner op tafel. 
Bestel het vlees online en je kunt het vers 
afhalen of laten bezorgen. Bezoek onze 
webshop voor nog meer mogelijkheden. 

Horeca
kwaliteit!

Zo bestel je het lekkerste vlees voor je kerstdiner:

Plaats uiterlijk zaterdag 
19 december 2020 je bestelling 
via www.driessenhilversum.nl

Je kunt direct via iDeal betalen maar 
dit kan ook bij afhalen/levering. 

Alle kerstbestellingen staan op 
donderdag 24 december klaar. 
De bestelling kan tussen 08:00 uur en 
17:00 uur worden afgehaald. 
Wij bezorgen deze dag ook gratis 
in de regio Hilversum. 

€

 035 624 8438Driessen Hilversum

donderdag 24 december klaar. 
De bestelling kan tussen 08:00 uur en 
17:00 uur worden afgehaald. 
Wij bezorgen deze dag ook gratis 

Bestel online:

Ook voor barbecuepakketten, 
vleespakketten en rollades.

Bestel online:Bestel online:Bestel online:Bestel online:Bestel online:Bestel online:Bestel online:Bestel online:Bestel online:Bestel online:Bestel online:Bestel online:Bestel online:Bestel online:Bestel online:Bestel online:Bestel online:Bestel online:Bestel online:Bestel online:Bestel online:Bestel online:Bestel online:Bestel online:Bestel online:Bestel online:Bestel online:Bestel online:Bestel online:

  www.driessenhilversum.nl

Heerlijk vers
Als horecaleverancier staat 
vers bij ons op nummer 1. 
Ons vlees wordt vacuüm 
verpakt en gekoeld geleverd. 

Gourmetschotel 
basis
V.a. 4 personen  •  p.p.:

€ 700

Chacuterie Basis
4 soorten vleeswaren:
Ibericoham , Truff el salami, 
Panchetta, Coppa di parma  
•  circa 80 g.  •  Per soort:

€ 1750

Chacuterie Luxe
3 soorten vleeswaren: 
Ibericoham, Truff el salami,  
Coppa di parma  •  
circa 80 g.  •  Per soort:

€ 1950

Gourmetschotel 

Gevulde kwartel
Vruchtenvulling of
paddenstoelen/truff el-
vulling  •  Per stuk:

€ 695
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N E K E O D K T A K J E S G G
M D H E T O L I E F D E R N L
K E V A N G E L I E J E I N A
E R D I A A R S B P B L T IJ N
L V N I E R C I A R L R D W S
E G N A N R D H E E U G A S L
S R E D R E H H T S U N K P J
G A S T E N R S F D A I C O S
R R N L K S K E E A I R Z H L
O W E E N L G S L E M E H C I
E S Z I O E S D B S F I N S C
N N IJ V D E E B F L E S L S H
N A W N R N I E A A I R R I T
H R E T S R E B M E C E D B E
U K E R K R I R T N E V D A S
www.puzzelpro.nl©

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 31 32 33

34 35 36 37 38 39

40 41

42 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52

53 54 55 56

57 58 59

60 61 62 63 64 65

66 67 68 69

70 71

32 58 1 42 26 65 27 54 6 71 18 35 70

Horizontaal: 1 ontzag 6 handgeklap 12 riv. in Italië 13 ondeskundige 14 stapel 16 
pl. in Flevoland 18 pl. in België 19 kledingstuk 21 klein kind 22 kweken 24 eerste 
kwartier 25 snelle loop 26 soort hond 27 roem 28 namelijk 30 nummer 31 lidwoord 
33 reeds 34 sportvrouw 37 deel v.e. week 40 handvat 41 bijbelse figuur 42 later 45 
dartel 48 deel v.d. bijbel 49 grondtoon 50 de jongste 51 vogelproduct 53 domoor 
54 hoofdsieraad 56 Engelse titel 57 pers. vnw. 58 reusachtig 59 numero 60 Turks 
bevelhebber 62 woonschip 63 geneesmiddel 65 erfelijkheidsdrager 66 geheimtaal 
68 echtgenoot 70 land in Europa 71 schepping.

Verticaal: 1 tennisterm 2 sluis 3 public relations 4 een zekere 5 tevreden 
7 hemellichaam 8 schrijfgerei 9 Frans lidwoord 10 grote bijl 11 domoor 15 
welpenleidster 17 tuinkamer 18 plant 20 Russisch gebergte 23 lage rivierstand 29 
plantenwereld 32 perceel 35 voorzetsel 36 jaartelling 38 honingdrank 39 paling 42 
nauwe straat 43 wandelen 44 vieze geur 45 draagband 46 minister-president 47 
riv. in Frankrijk 48 lid v.e. zwerfstam 52 bedekte spot 55 zangnoot 61 optreden 62 
gravin van Holland 64 watering 65 opening 67 oosterlengte 69 bevel.

ADVENT

ARRENSLEE

BISSCHOPSWIJN

BRUNCH

DECEMBER

DESSERT

DINER

DOEKEN

DONKER

EVANGELIE

FAMILIE

GASTEN

GLANS

GROEN

HAARD

HAPJES

HEMEL

HERBERG

HERDERS

JOZEF

KERK

KNUS

KONING

KRANS

KRIBBE

LICHT

LIED

LIEFDE

NAALDEN

NACHTDIENST

RENDIER

SFEER

SPAR

STER

TAKJES

VERSIERING

VOLKSTELLING

VREDE

WIJZEN

De volgende woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle 
richtingen in de puzzel verborgen. Zoek ze op en streep ze af. 
De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

adv BTZ 231x50mm DEF.pdf   1   12-11-2020   14:37

Breng letters uit de puzzel 
over naar de hokjes met het 
corresponderende nummer.

Kruiswoordraadsel

Woordzoeker

puzzelpagina

98



ChillyHilversum
Gijsbrecht van Amstelstraat 186-190
1214BE Hilversum | 035-6249407 | www.chillyhilversum.nl

Vieren we graag samen

Onze Eerste

Kerst

Oud-Loosdrechtsedijk 182Albert Heijn Loosdrecht

Que Chula wenst U 
hele fijne feestdagen.

Met vooral heel veel gezondheid, 
liefde en een nog veel mooier 2021.

Nootweg	43A
1231CR
Loosdrecht
TEL:	035-5825919

Meenthof	22	
1241CP
Kortenhoef
TEL:	035-5446673

QQuuee CChhuullaa
Fashion, lifestyle en accessoires

Que Chula

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

quechula_loosdrecht_kortenhoef
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Bij ons staat vandaag de dag Sint-Nicolaas vooral als beschermheilige van 
kinderen bekend. Dat kwam door een aantal legendes waarin hij iets bijzon-
ders deed voor kinderen. Eentje spreekt over een herbergier en zijn vrouw 
die een paar kinderen hadden gedood en in een pekelvat hadden verbor-
gen. Nicolaas wekte de jongelingen weer tot leven en vergaf de misdaden 
na berouw van het koppel. Een ander verhaal gaat over drie arme dochters 
die dankzij giften van Nicolaas konden trouwen en daarmee gered werden 
van een carrière in de lichte zeden. Tot slot is er de legende over een 
kind dat in een bad door hem wordt behoed voor verbranding.

Viering
Nicolaas van Myra werd na zijn dood heilig verklaard. 6 december 
is overigens niet de verjaardag van Nicolaas maar zijn sterfdag 
(342 na Chr.). In de eeuwen na zijn overlijden vond verering van 
zijn persoon vooral in Oost-Europa plaats, met name in Grie-
kenland en Rusland. In de dertiende eeuw breidde dat zich uit 
naar het westen. Nicolaas was onder meer beschermheilige 
van de zeevaarders en kreeg zodoende ook in de West-Euro-
pese zeevaardersnaties een grote aanhang.

In de zestiende eeuw probeerden Calvinisten het feest af te 
schaffen. Het zou om katholiek bijgeloof gaan. Ook hervor-
mer Maarten Luther verzette zich tegen de viering. Hij vond 
het geven van geschenken meer bij het kerstfeest passen. 
Door de weerstand werd het sinterklaasfeest in plaats 
van een religieus feest steeds meer een volksfeest. De 
openbare viering kreeg een knauw maar door de po-
pulariteit ervan – zelfs onder de strengste protestanten 
– doofde het nooit uit.

Schoen zetten
Het zetten van de schoen en de rijkelijke aanwezig-
heid van snoepgoed en lekkernijen, lijken de dateren 
uit de 15e eeuw. Archiefstukken vertellen dat vanaf 
1427 in de Sint-Nicolaaskerk in Utrecht schoenen wer-
den gezet op 5 december. Het schoen zetten gebeur-
de eerst in de kerk - waar de rijken de armen steunden 
door iets in de schoen te doen – en later in de zestiende 
eeuw ook thuis. Ook ontstonden de tradities van het lied-
jes zingen en strooien van snoepgoed. In die tijd kregen 
kinderen bij het sinterklaasfeest de deegresten van peper-
koek als lekkernij. Het strooien lijkt op het zaaien van een 
boer en zou symbool staan voor vruchtbaarheid. 

Zwarte Piet
Nicolaas is in de 17e en 18e eeuw ook als boeman gebruikt 
om zeurende kinderen angst in te boezemen. Hij werd 
uitgedost als een angstaanjagende zwarte man en men 
noemde hem soms Zwarte Klaas. Hij gaf snoepgoed aan 
brave kinderen en intimideerde ongehoorzame kinderen 
en vormde zo de voorloper van Zwarte Piet. Overigens 
vonden ondeugende kinderen daadwerkelijk een roe (of 
een zakje zout) in hun hoopvol geplaatste schoeisel.
Eind 18e eeuw kwam de figuur van de bisschop terug en 
werd het weer een kindervriend. Na tijden alleen gereisd 
te hebben, werd de Sint in de negentiende eeuw steeds va-
ker vergezeld door een knecht. Vermeldenswaardig is dat deze in Luxem-
burgse en Duitse tradities niet zwart was. De onderwijzer Jan Schenkman 

introduceerde in 1850 een zwarte kleurig geklede helper in zijn prenten-
boekje ‘Sint Nikolaas en zijn knecht’. In de derde editie van het boek lijkt 
de kleding ineens op die van de Moorse bedienden van de Spaanse adel. 
Schenkman was misschien op dit idee gekomen door de aankoop van 
een slaaf door prinses Marianne van Oranje-Nassau. Prinses en lijfeigene 
kwamen nota bene naar Nederland met een stoomboot!

Een andere oorsprong voor Schenkmans zwarte knecht zou kunnen 
liggen in vele 16e-eeuwse portretten die vaak een Moortje als 
slaaf tonen, wat destijds een statussymbool was. Mogelijk wilde 
Schenkman de heilige Nicolaas zo belangrijker maken.

Vanaf eind 19e eeuw neemt Zwarte Piet het straffen over van 
Sinterklaas. Zijn intimiderende rol lijkt daarmee op de rol van 
de duivel(tje)s of boosaardige wezens die de kindervriend el-
ders in Europa vergezellen. De link tussen duivelse figuren en 
de naam Zwarte Piet is in sommige oude geschriften gelegd, 
waaronder een lijst uit 1800. De kleur zwart verwijst ook naar 
de kleur van de duivel en niet zozeer naar een huidskleur. 
Daarnaast speelt ook de schoorsteen een belangrijke rol in 
de verhalen rond spoken, geesten en duivels. Inmiddels is 
na een lange periode – startend in de jaren zestig van de 
vorige eeuw - van steeds feller wordende discussies Zwar-

te Piet inmiddels zwart verklaard vanwege het roet uit de 
schoorsteen. 

Intocht
De eerste intocht van Sinterklaas vond in 1888 plaats 
in Venray. Vanaf 1934 zou de aankomst van de kinder-
vriend pas een jaarlijks festijn worden. In 1924 werd 
Sinterklaas bij de intocht in Amsterdam vergezeld 
door één Piet. In de eerste editie na de oorlog kreeg 
het organisatiecomité hulp van de Canadezen die het 

land hadden geholpen te bevrijden. Dat ging nog bijna 
mis omdat Kolonel Tom Gilday, de Canadese bevelheb-

ber, van huis uit het idee had dat hoe meer Sinterklazen 
er waren, des te beter het was. Gelukkig kon de kolonel 
nog overtuigd worden van zijn vergissing en werd het een 
editie met vele extra Zwarte Pieten.

Moderne versie
Sinterklaas is nu vooral in Nederland en België een belang-
rijk feest. De moderne vorm van het (Nederlandse) sin-
terklaasfeest lijkt voort te komen uit het eerder vermelde 
19e-eeuws prentenboekje van Jan Schenkman. Hij liet de 
Sint uit Spanje komen, hoewel Nicolaas in de oorspron-
kelijke kinderliedjes daar alleen heen gaat om lekkernij-
en te halen. Een andere mogelijkheid dat Spanje als land 
van herkomst van de Sint wordt gezien, is dat zijn over-
blijfselen door vereerders naar Bari zijn gebracht. Deze 
Zuid-Italiaanse stad was lange tijd in handen van Spanje.
Schenkman introduceert verder naast de Spaanse af-
komst en Zwarte Piet ook de stoomboot. Het boekje 
was populair en de prenten hadden veel invloed op de 

beeldvorming van mensen. In de 20ste eeuw nam de po-
pulariteit van het feest weer duidelijk toe. Na WO II kende het 

fenomeen pakjesavond een groeispurt en heeft later samen met de com-
mercialisering gezorgd voor de standaardisering van het Sinterklaasfeest.

SinterklaasSinterklaas
door de eeuwen heendoor de eeuwen heen

Onze Sint kent zijn oorsprong in Nicolaas van Myra: een Griekse heilige die in de derde eeuw na Chris-
tus leefde in Lycië, een streek in het zuiden van Turkije. Al in zijn vroege jaren dichtte men hem 
het verrichten van wonderen toe. Zo kon hij meteen na zijn geboorte hij al rechtop staan, en op 
dagen waar gevast werd, weigerde hij de aangeboden moedermelk.

Door: Niels van der Horst
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Bloemen van Nimmerdor worden met veel liefde en zorg gebonden. 
Wij maken gebruik van de meest duurzaam geteelde bloemen, 
gekweekt met respect voor mens en milieu. Omdat ieder seizoen 
haar eigen bloemen geeft is ook iedere bos weer bijzonder. 

Als u atijd verzekerd wilt zijn van prachtige, verse bloemen, dan kunt 
u gebruik maken van onze Flowerservice. Wij brengen dan elke week 
(of om de week) een prachtige bos bij u thuis! Bovendien mag u na 
elke 6 leveringen iemand een bos bloemen van 25 euro cadeau doen. 
Dat is super toch!

Laat je verrassen en bestel
de eerste bos gemakkelijk via:

www.nimmerdor.eu

Komt het niet uit of wilt u de service stopzetten?
Geen probleem! Laat het ons weten en wij regelen het meteen. 

Nimmerdor | Kerklaan 7 | Kortenhoef | 06 502 137 94 | mail@nimmerdor.eu | nimmerdor.eu
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Woensdag  juni 10 Weekblad Wijdemeren

keukens, kasten e.a. meubelen

Nieuw Walden 82
1394 PE Ned. den Berg

Tel. 0294-25 25 81
Mob. 06-25 42 3156
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Kerken

Voor een volle kerk ont-
vingen de parochianen 
Henny van Kesteren en 
Niek Steenvoorden uit han-
den van pastoor Dresmé 
zondag de pauselijke on-
derscheiding ‘Pro Ecclesia 
et Pontifice’. Letterlijk be-
tekent deze Latijnse tekst: 
Voor Kerk en Paus. 

Zowel Henny als Niek hebben 
12 jaar zitting gehad in het r.k. 
kerkbestuur. Daarnaast heb-
ben de heren zich onderschei-
den door hun tomeloze inzet 
voor de St.-Antoniusparochie 
gedurende tientallen jaren. 
Daarom was het Antonius-
feest van zondag een mooie 
gelegenheid om hen te eren. 
Henny en Niek waren jaren-
lang veilingmeesters voor de 
bekende Kerkenveilingen die 
veel geld in het laatje brach-
ten voor verschillende goede 

doelen. Beiden waren en zijn 
nog steeds lid van de Vrien-
den van Antonius, een groep 
die buiten de officiële kanalen 
van alles tot stand brengt voor 
het parochieleven. Henny van 
Kesteren is vaak in en rond 
het kerkgebouw te vinden om 
zijn expertise te verlenen voor 
bouwkundige adviezen en ook 
om zelf met gereedschap aan 
de slag te gaan. En Niek Steen-
voorden houdt ervan om op de 

achtergrond allerlei activiteiten 
aan te jagen.
Twee onmisbare krachten bin-
nen de katholieke gemeen-
schap, die een fraai geelwit lint-
je kregen opgespeld naast een 
oorkonde en een dankbriefje 
van de bisschop. Terecht was er 
een staande ovatie voor de ge-
decoreerden waarin ook beide 
echtgenotes deelden. 

Henny en Niek 
(foto: Rob de Sain)

Pauselijke onderscheiding 
voor Henny en Niek
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zondag de pauselijke on-
derscheiding ‘Pro Ecclesia 
et Pontifice’. Letterlijk be-
tekent deze Latijnse tekst: 
Voor Kerk en Paus. 

Zowel Henny als Niek hebben 
12 jaar zitting gehad in het r.k. 
kerkbestuur. Daarnaast heb-
ben de heren zich onderschei-
den door hun tomeloze inzet 
voor de St.-Antoniusparochie 
gedurende tientallen jaren. 
Daarom was het Antonius-
feest van zondag een mooie 
gelegenheid om hen te eren. 
Henny en Niek waren jaren-
lang veilingmeesters voor de 
bekende Kerkenveilingen die 
veel geld in het laatje brach-
ten voor verschillende goede 

doelen. Beiden waren en zijn 
nog steeds lid van de Vrien-
den van Antonius, een groep 
die buiten de officiële kanalen 
van alles tot stand brengt voor 
het parochieleven. Henny van 
Kesteren is vaak in en rond 
het kerkgebouw te vinden om 
zijn expertise te verlenen voor 
bouwkundige adviezen en ook 
om zelf met gereedschap aan 
de slag te gaan. En Niek Steen-
voorden houdt ervan om op de 

achtergrond allerlei activiteiten 
aan te jagen.
Twee onmisbare krachten bin-
nen de katholieke gemeen-
schap, die een fraai geelwit lint-
je kregen opgespeld naast een 
oorkonde en een dankbriefje 
van de bisschop. Terecht was er 
een staande ovatie voor de ge-
decoreerden waarin ook beide 
echtgenotes deelden. 

Henny en Niek 
(foto: Rob de Sain)

Pauselijke onderscheiding 
voor Henny en Niek
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Terug op locatie Loosdrecht! 
Waar Ed Moons ooit de Futurum Groep opbouwde tot 
een mooi bedrijf in de verzekerings- en hypotheekmarkt in  
Loosdrecht, gaat het nieuwe team van Marc Groeneveld en 
Oscar Prent verder met de uitbreiding van kennis en kunde 
in de Groep. Veel relaties zijn inmiddels al een keer bezocht, 
maar een officiële aankondiging van de overname is er nooit 
geweest. Dus stellen zij zich graag voor aan de gemeente 
Wijdemeren.
 
Marc en Oscar, beiden met meer dan 20 jaar ervaring in 
verzekeringen en hypotheken, kwamen elkaar tegen bij een 
wederzijdse vriend. Al snel kwamen zij erachter dat hun 
overeenkomsten, maar zeker ook hun diversiteit het verschil 
wel eens kon maken. Het plan werd opgevat om samen een 
bedrijf te beginnen. Op zoek naar de juiste partij kwamen zij 
uit bij de Futurum Groep in Loosdrecht. Samen met Pieter 
als hypotheekspecialist, en Joost en Kitty die de zakelijke en 
particuliere verzekeringen doen, is kennis ruim  voldoende 
aanwezig om Loosdrecht en omstreken van de juiste advie-
zen te voorzien. 

Dus kom gerust eens langs op de Lindelaan 104 in 
Loosdrecht voor een vrijblijvend gesprek! 

Een vriendelijke groet van een enthousiast team, 
De Futurum Groep

Lindelaan 104, 1231 CN Loosdrecht - T. 035-646 12 12
info@futurum-groep.nl - www.futurum-groep.nl

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

06 1035 8100

Uitvaartzorg
        vanuit het hart

UITVAARTVERZORGING

12



         Eerst even algemeen: hoe staat het er eigenlijk 
         voor met de lokale economie? 

Jan: “Veel horeca en watersportbedrijven hebben een goede zomer 
gedraaid, omdat mensen in eigen land bleven om te recreëren 
en vakantie te vieren. Maar dat ze een goede zomer hadden, 
betekent niet dat het jaar goed gemaakt is. Neem bijvoorbeeld 
Ottenhome; zij hebben hartstikke goed gedraaid, maar moeten 
het van september tot december hebben van bruiloften en eve-
nementen. Dat gaat nu allemaal niet door.” 
Natasja: “En de buffer die ze normaal in het voorjaar kunnen 
opbouwen voor de winter, die missen ze ook nog eens.”
Dik: “In de vele overleggen met Horeca Nederland hoorden we 
dat zo’n vijftig procent van de bedrijven in Wijdemeren technisch 
failliet is.” 
Natasja: “Dat technisch faillissement betekent dat veel bedrijven 
uitstel van betaling hebben gekregen. Als geldeisers nú allemaal 
hun geld zouden willen innen, dan zouden die bedrijven failliet 

gaan.” 
Jan: “Qua mentaliteit van bedrijven zie je twee sporen. Aan de ene 
kant zijn er ondernemers die allerlei creatieve initiatieven opzetten, 
maar aan de andere kant zijn er ook ondernemers die zeggen: ‘we 

gooien de tent dicht. 2020 was vreselijk, maar 2021 wordt beter’.” 
Natasja: “In de eerste golf werd ik platgebeld door ondernemers. 
Ze moesten ineens hun zaken sluiten en hadden heel veel

vragen over de financiële steunmaatregelen en anderhalvemeter-
protocollen. In de tweede golf is dit minder. Ondernemers 
weten wat ze moeten doen. Tegelijkertijd zien we dat veel 
bedrijven nog steeds een beroep moeten doen op de 
steunmaatregelen van de overheid.” 

Tegelijkertijd zijn er ook veel creatieve initiatieven 
ontstaan. Hebben jullie dit in Wijdemeren ook gezien?
Natasja: “Veel ondernemers hebben door corona hun 

bedrijfsvoering moeten aanpassen. De horeca kon door 
de anderhalve meter maatregel minder gasten kwijt en 

is gaan bezorgen. Sportscholen zijn buitenactiviteiten 
gaan organiseren, Wijdemeren Tours kwam met fiets-
tochten door het Gooi en de Avontuurfabriek maakt 
nu Sinterklaaspakketjes voor in de schoen. Als ge-
meente proberen we ondernemers zo veel mogelijk 
te faciliteren en leveren we maatwerk, bijvoorbeeld 
door verruiming van (winter)terrassen toe te staan.”
Jan: “Daarnaast is de app WijdemerenThuis gelan-
ceerd. Hierop bieden lokale restaurants en cafés af-
haal- of thuisbezorgmenu’s aan. Iets wat uniek is en 

waar we heel trots op zijn. Daarnaast proberen we het credo ‘wees loyaal, 
koop lokaal’ zo breed mogelijk uit te dragen.”
Dik: “En als corona iets positiefs heeft gebracht, is het de versterking van 
de onderlinge samenwerking tussen Ondernemend Wijdemeren en de 
gemeente. We hoeven elkaar maar te appen en er wordt meteen op ge-
anticipeerd.”

Ondernemend Wijdemeren is er natuurlijk echt voor de lokale
ondernemers. Wat doen jullie om hen te steunen? 
Dik: “Wij hebben bijvoorbeeld meegewerkt aan de website 
loosdrechtsplassengebied.nl. Op deze site laten we zien wat in Wijde-
meren het aanbod is op het gebied van recreatie en vakantie. Dit was 
natuurlijk vooral in de zomerperiode heel belangrijk. Daarnaast stimuleren 
we onze ondernemers om te kijken naar de mogelijkheden voor het uit-
wisselen van personeel. Denk bijvoorbeeld aan een horecazaak die geen 
werk heeft voor zijn personeel en 123inkt die het nog nooit zo druk heeft 
gehad. Er kan dan specifiek voor deze periode gekeken worden naar een 
tijdelijk contract.”

En hoe kunnen we, als inwoners, de lokale ondernemers tijdens de
decembermaand het beste steunen?
Dik: “Door je inkopen lokaal te doen. Cadeaus, supermarktboodschappen, 
wijn. Alles is in de Wijdemeerse dorpen te krijgen.” 
Natasja: “En laat je kerstmenu bezorgen door lokale horeca. Hoef je zelf 
niets te doen, eet je net zo fantastisch als je normaal in het restaurant zou 
doen én zorg je ervoor dat je volgend jaar wél weer in het restaurant kunt 
eten, omdat ze niet failliet zijn gegaan. Want vergeet niet; je steunt niet 
alleen de horeca, maar de hele keten van bedrijven die hierbij hoort. Denk 
aan leveranciers en de schoonmaak, bijvoorbeeld.” 

‘Wees loyaal, koop lokaal’, wat zijn jullie favoriete winkels?
Dik: “Ik ben ontzettend gek op wijn, dus als Kortenhoever haal ik mijn wijn 
bij de slijterij in De Meenthof. Maar ik doe alles lokaal; als ik een fiets moet 
hebben ga ik naar De Jong, als ik een bril moet hebben koop ik die bij de 
lokale brillenman.”  
Jan: “Wij wonen met het gezin in Loosdrecht. Een keer per week halen we 
pizza’s af bij Rosa’s Cantina, dat bevalt altijd goed. Daarnaast zijn we lid 
van Land & Boschzigt. Daar is een pluktuin en dat is echt ontzettend leuk 
om te doen, zeker met jonge kinderen.” 
Natasja: “Voor mij is het wat lastiger, want ik woon in Utrecht en werk 
sinds maart al thuis. Maar ik vind K’hoeffie echt een aanwinst voor de 
Meenthof. Verder ben ik gék op de zomer in Loosdrecht, suppen, kanoën, 
varen en daarna lekker ergens eten. Hopelijk kan het snel weer!” 

December: de maand van...
lokale inkopen

De feestdagen zijn dit jaar anders dan anders. Geen gezellige etentjes met grote groepen mensen en niet uit eten 
in je favoriete horecagelegenheid. Vervelend voor ons, maar helemaal voor de lokale ondernemers. Zij missen 
veel inkomsten. Hoe staat het er eigenlijk voor met onze lokale economie? En wat kunnen we doen om de lokale 
ondernemers in de decembermaand zo goed mogelijk te steunen? We vroegen het wethouder Economische 
Zaken Jan Klink, voorzitter van Ondernemend Wijdemeren Dik van Enk en ondernemersmanager Natasja Zak. 
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GRATISSomfy buismotorincl. afstandsbedieningbij aanschaf van een knikarmscherm type Sunmaster SunEye!
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*bij aanschaf van 2 screens, 2 rolluiken, 1 knikarmscherm of 2 uitvalschermen. Vraag naar de voorwaarden.

Showroom: Zuiderloswal 1 in Hilversum, tel. 035 - 621 43 13
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.30, zaterdag 10.00 - 16.30

Uw 
specialist 
in ‘t Gooi.

Bedien jouw huis met je smartphone

GRATIS
Connexoon io t.w.v. € 169,-*

Huisman & De Velu\Ne 

~ VAKMANSCHAP SINDS 1899 ~

• Zonwering • Vrijblijvend advies• Raamdecoratie • Montage• Rolluiken • Onderhoud• Horren • Reparatie

Huisman & De Veluwe is sinds 1899 gespecialiseerd in maatwerk zonwering, 

raamdecoratie, rolluiken, horren, garagedeuren en overkappingen. 

De hoogste kwaliteit van producten én diensten ligt hieraan ten grondslag. 

Wij geven eerlijk advies dat aansluit op uw specifieke situatie en wensen. 

Wij staan graag voor u klaar. Al meer dan 120 jaar! • Garagedeuren• Overkappingen
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Babyloniërs, Germanen en Romeinen
In Babylonië werd het feest gevierd door een slaaf te offeren. Eerst zet-
ten zij hem op de troon omdat de Babyloniërs geloofden dat de goden 
het op hun koning gemunt zouden hebben met nieuwjaar. Om die reden 
vervingen zij hem tijdelijk. De Romeinen vierden het feest door te offeren 
aan de god Janus (vandaar de maandnaam januari) en de heidense Ger-
manen deden dit met grote vuren, dierenoffers en een overdaad aan eten 
en drinken.
In ons feest van de jaarwisseling is veel terug te vinden van deze drie vol-
keren. Het vele eten (van dieren) stamt af van de Germaanse traditie van 
het verdrijven van demonen. De Germanen waren bang voor demonen 
en om deze te verdrijven offerden en aten zij een veelvoud aan dieren. Dit 
ging gepaard met het nuttigen van veel alcoholische dranken.
De datum van 1 januari is een besluit geweest van Julius Caesar. Hij stelde 
in 46 voor Christus vast dat die dag voortaan het begin van elk nieuw jaar 
was. Hiermee werd het steeds wisselende begin van de lente vervangen. 
Vanwege de heidense rituelen leverde dat verzet op van de kerk. Later 
gaf de kerk een christelijke betekenis aan de feestdag: de ‘besnijdenis van 
Jezus’. Zo kon de viering door de christenen worden geaccepteerd.
De datum 1 januari ging pas met de heropleving van het Latijn tijdens 
de Renaissance (ca. 1350-1620) voor steeds meer landstreken gelden. De 
Franse koning Charles IX nam in 1563 de Juliaanse kalender over. In Ne-
derland werd in 1576 nieuwjaar voor het eerst gevierd op deze nieuwe 
eerste dag nadat de Spaanse landvoogd Requesens in 1575 hetzelfde 
besluit had genomen.

Vuurwerk
Vuurwerk is vermoedelijk ontstaan in China. De Chinezen gebruikten bus-
kruit als wapen maar het werd ook ingezet bij de viering van religieuze 
feesten en rituelen. Men hoopte er boze geesten mee te verjagen. Ver-
moedelijk door Marco Polo en/of kruisvaarders is het buskruit in Europa 
terecht gekomen. Vanaf de middeleeuwen nam de rol van vuurwerk bij 
feesten toe. Er werden kleuren toegevoegd en bij festiviteiten rond bij-
voorbeeld kroningen werden heuse shows gegeven, waarbij de Italianen 
(vooral in Florence) zich ontpopten als leidende vaklui.
Waar in de eeuwen ervoor voornamelijk vreugdevuren werden ontstoken 
en soms zelfs geschoten werd met vuurwapens, groeide In de jaren ze-
ventig van de vorige eeuw het fenomeen van het afsteken van vuurwerk 
op straat. Dit was eind jaren veertig op gang gekomen door de vele ge-
pensioneerde Indië-gangers in Den Haag. Zij hadden de gewoonte om 
Chinees vuurwerk af te steken mee naar huis genomen. Vandaag de dag 
geven Nederlanders wereldwijd gezien per hoofd van de bevolking het 
meest uit aan knallen en pijlen. Inmiddels groeit mede door de overlast en 
gevaren ook de weerstand tegen deze traditie, waardoor het geluid om 
het afsteken te beperken en centraal te organiseren, toeneemt.

Oliebollen
Het eten van de iconische oliebol bestaat sinds het begin van onze jaartel-
ling en startte bij de Friezen en Bataven. In die tijd offerde men door meel 
bedekt en in olie geprepareerd voedsel aan de goden. In de Middeleeu-
wen begon de oliebol steeds meer vorm te krijgen. Kerstmis vormde het 
eind van een tijd van vasten, wat werd gevierd met oliekoeken. Men at 
ze vaak omdat zij rijk waren aan vet en energie en beschermden zo goed 
tegen de winterse kou. Kolonialisme en economische groei zorgde voor 
meer en betere olie, waardoor de deegwaar in de pan in toenemende 
mate de kans kreeg op te bollen. Pas in de 19e eeuw werd de oliebol een 
lekkernij die bij oud en nieuw hoorde.

Champagne
Tijdens de Middeleeuwen is men zich in Champagne als gevolg van de 
toenmalige rivaliteit met Bourgondië gaan toeleggen op de productie van 
witte wijn. Het gebied werd daarmee de tegenhanger van Bourgondië en 
haar rode wijn. Wijn van witte druiven was alleen minder lekker, waarna 
men zich toelegde op de productie van witte wijn uit rode druiven. De 
Franse monnik Dom Perignon (1638-1715) wist het productieproces aan-
zienlijk te verbeteren. In het destijds machtige Engeland werden halver-
wege de 17e eeuw de wijnen uit Champagne steeds populairder. In 1662 
ontdekte de Engelse wetenschapper Christopher Merret dat wijn mous-
serend kon worden gemaakt door voorafgaand aan het bottelen een klein 
beetje suiker toe te voegen. Filips van Orléans (1674-1723) was regent 
van Frankrijk en was een enorme fan van de bubbelende witte wijn, wat 
er uiteindelijk voor zorgde dat Champagne populair werd bij de hogere 
klassen in Parijs. Inmiddels is het niet meer weg te denken als feestelijke 
drank wanneer we iets te vieren hebben, zoals bij de jaarwisseling.

Recent
Ook in de moderne tijd worden tradities geboren. Zo is er de frisse start in 
de vorm van de Nieuwjaarsduik en bijvoorbeeld de grote kerstboomver-
brandingen op het strand. De zeeduik kent zijn start in 1960, toen Ok van 
Batenburg met de 28 leden van zwemclub Njord ‘59 in Zandvoort voor 
het eerst een Nieuwjaarsduik organiseerde. In 1995 volgde sponsoring 
van King (peprmunt) en in 1998 volgde Unox Soep- en Worstfabrikant, 
met een flinke groei aan populariteit als gevolg. Inmiddels doen tiendui-
zenden landgenoten mee, ook in andere wateren dan de zee.
Vreugdevuren zijn uiteraard een oud fenomeen. Eind jaren veertig was het 
verbranden van kerstbomen in Den Haag weer opgepakt. Na allerlei pro-
blemen zijn vuren in 1990 naar het strand verplaatst. In de jaren erna was 
het de kunst een zo hoog mogelijke toren te bouwen die niet alleen meer 
uit kerstbomen bestond. Inmiddels zijn er om veiligheidsredenen allerlei 
restricties aan de opbouw van de houten toren. Niettemin had Schevenin-
gen in januari 2020 het grootste vreugdevuur ter wereld.

Oud & N i euw
Het oud-en-nieuw feest vindt zijn oorsprong in tradities van 
4000 jaar geleden. De basis is altijd hetzelfde geweest: men 
viert het einde van het afgelopen jaar en het begin van een 
nieuw jaar. De nieuwe cyclus werd vaak gekoppeld aan de 
start van een vruchtbare periode. In Babylonië - een konink-
rijk in Mesopotamië van 1800 v.Chr. tot 539 v.Chr. - en bij de 
Romeinen was dat wanneer de lente haar intrede deed. De 
Egyptenaren zagen als begin van zo’n nieuwe omloop het 
moment dat de Nijl voor het eerst buiten zijn oevers trad.

Door: Niels van der Horst
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Winnaars Ondernemersprijs over de effecten van de coronacrisis

ndernemers zijn
de motor van onze

lokale economie

“Blijven bewegen en“Blijven bewegen en
acties bedenken,acties bedenken,

anders wordt het niets”anders wordt het niets”
De jonge chocolatier Mats Smit van Smit’s Delicious won in 2018 de verkie-
zing ‘Ondernemer van het jaar’. Inmiddels zijn we twee jaar verder. Wat heeft 
hij aan het winnen van de prijs gehad? En de coronacrisis, hoe werkt dat door 
in zijn bedrijf? 

“Persoonlijk gaat het goed, maar zakelijk gezien is het deze periode flink buffe-
len”, bekent Mats eerlijk. “Normaal gesproken is de horeca mijn voornaamste 
klant. Die zijn natuurlijk een groot deel van het jaar dicht geweest en toen ze 
wel open waren, durfden ze geen samenwerkingen aan te gaan.” Maar bij de 
pakken neerzitten, dat doet Smit niet. “We moeten blijven bewegen en dingen 
bedenken, anders wordt het niets. Ik had vier maanden op de bank kunnen 
gaan zitten, maar dat is niks voor mij.” 

Particulieren
In maart, tijdens de eerste intelligente lockdown, ging het nog wel met het be-
drijf. “We hadden nog wat geld en klussen achter de hand en de acties voor 
particulieren met Pasen en Moederdag sloegen goed aan.” Maar de tweede 
sluiting voor de horeca is zwaarder. “Toch gaan we door en hebben we leuke 
acties voor de decembermaand. Chocoladeletters voor Sinterklaas en voor het 
einde van het jaar willen we kerst en oud & nieuw pakketjes maken.” 

Vliegende start
Een van de redenen voor Smit’s Delicious vliegende start, was het winnen van 
de ondernemersprijs. “Dat heeft me toen ontzettend veel naamsbekendheid 
opgeleverd”, zegt hij. Bovendien won hij ook de geldprijs voor een masterclass. 
“Ik heb een online masterclass bonbons maken gevolgd bij een Russische cho-
colatier. Het andere deel heb ik besteed aan de achterkant van m’n bedrijf: 
marketing, administratie en leren hoe je jezelf in de markt zet. Het is voor andere 
ondernemers een absolute aanrader om aan mee te doen!”  

www.smitsdelicious.nl 

In 2018 en 2019 wonnen ze de ondernemersverkiezing van Wijdemeren. 

Dit jaar moeten ze alle zeilen bij zetten... wat doen Smit’s Delicious en 

Van Ettekoven Rietdekkers om deze coronacrisis goed door te komen? 

En hoe ziet de ondernemersverkiezing er dit jaar uit? 

O
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Het bedrijf Van Ettekoven Rietdekkers uit Loosdrecht won de 
ondernemersprijs in 2019 en mocht zich daarmee ‘Ondernemer 
van het jaar’ noemen in de categorie familiebedrijven. De ne-
gende generatie Ettekovens heeft zijn intrede gemaakt binnen 
de organisatie. Aan het roer staat nu nog de achtste generatie: 
Willem van Ettekoven en zijn broer Evert Jan. 

Terugkijkend op het meedoen met de ondernemersverkiezing, 
begint Willem bescheiden: “Eigenlijk zijn wij echte doeners. Laat 
ons lekker mooie daken maken. Die belangstelling hoeft normaal 
gesproken niet zo van ons. Maar vorig jaar was het thema van de 
ondernemersprijs ‘familiebedrijven’ en met de negende generatie 
aan boord, waren we het eigenlijk verplicht aan de gemeenschap 
én onze medewerkers om mee te doen. Hoe verder je dan komt 
in zo’n traject, hoe leuker het wordt en hoe meer je ervan leert.” 

Het leren begon al tijdens het selectietraject: “We moesten uitleg-
gen wat we doen en waarom we het zo doen aan mensen die hier 
geen kennis van hebben. Dat is natuurlijk niet ons dagelijks werk. 
De geldprijs voor een masterclass hebben we besteed aan een 
aantal op maat gemaakte sessies over klantenbinding, persoonlijke 
ontwikkeling en teambuilding.”

Corona
Vorig jaar bestond het nog niet, nu kunnen we het niet meer weg-
denken: corona. “Waar de meeste bedrijven het pittig te verduren 
hebben, heeft het ons niet echt in de weg gezeten”, begint Willem. 
“Het grote voordeel is dat wij in de buitenlucht werken. We krijgen 
genoeg frisse lucht en houden afstand als we daken dekken.” Na-
tuurlijk maakten de gebroeders Van Ettekoven zich zorgen toen 
in februari de eerste geluiden van ‘de grootste economische crisis 
ooit’ kwamen. Maar die zorgen waren snel verdwenen. “Sterker 
nog: in maart, april, mei hadden we meer aanvragen dan ooit. Het 
was bizar. We zitten bijna vol tot volgend jaar Kerstmis.” 

www.vanettekovenrietdekkers.nl

“Wij krijgen genoeg  “Wij krijgen genoeg  
frisse  lucht” frisse  lucht” 

Foto: Evert Jan (links), Willem (rechts)

De bedoeling was om de vierde uitreiking van de lokale ‘Ondernemer van Wijdemeren’- 
verkiezing plaats te laten vinden zoals andere jaren, maar corona gooide ook hier roet in 
het eten. Daarom werd de landelijke Dag van de Ondernemer – en dus de dag waarop 
normaal de Ondernemer van Wijdemeren bekend gemaakt zou worden – een inspi-
rerende en motiverende online talk gehouden met Ferry Korten, directeur 123Inkt en 
Maarten Steinkamp, directeur van Multivlaai en Jamin. Daarnaast waren ook Jan Klink, 
wethouder Economische Zaken bij de gemeente Wijdemeren en Dik van Enk, voorzitter 
Ondernemend Wijdemeren aanwezig.

Ondernemend Wijdemeren, Rabobank en de gemeente Wijdemeren organiseren en finan-
cieren de ondernemersverkiezing sinds 2018. “Daar zijn we heel trots op. Het is voor onder-
nemers een uitgelezen kans om in de spotlight geplaatst te worden en reclame te krijgen”, 
vertelt Peter Landwaart, secretaris van Ondernemend Wijdemeren. Hij vervolgt: “Natuurlijk 
was het vervelend dat het niet door kon gaan, maar juist in deze tijd wilden we iets om te 
inspireren en motiveren. Daarom organiseerden we de online talk met lokale toponderne-
mers. Tenslotte zijn onze ondernemers de motor van de lokale economie!” 

Wees loyaal, koop lokaal
Peter Landwaart was tot vorig jaar zelf ondernemer in Kortenhoef. “De Albert Heijn was 
onze zaak en ik doe daar nog steeds mijn wekelijkse boodschappen. Ik woon al dertig jaar 
in Maartensdijk, maar vind het leuk om mijn oude klanten terug te zien.” Niet alleen voor 
de supermarktboodschappen is Landwaart te vinden op de Meenthof. “Laatst was het tijd 
voor een nieuwe bril, dan ga ik ook bewust naar Kortenhoef. Ik probeer zo veel mogelijk 
lokaal te kopen. Daar denk ik heel bewust over na en volgens mij zouden alle inwoners van 
Wijdemeren dat moeten doen.” 

Je kunt de online talk terugluisteren op www.wijdemeren.nl. 

Foto: Evert Jan (links), Willem (rechts)

Alles anders door corona,Alles anders door corona,
ook de Wijdemeerse ondernemersverkiezingook de Wijdemeerse ondernemersverkiezing
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Hoveniersbedrijf 
Gé Leurs B.V.
Nu plannen maken voor uw tuin betekent in het voorjaar en 
de zomer van 2021 heerlijk genieten!

Een groeiende, bloeiende tuin wil toch iedereen?

• Tuinaanleg en onderhoud
• Tuinrenovatie
• Dakterrassen en daktuinen 
• Aanleg van (zwem)vijvers
• Tuin verlichting
 
Wij komen graag bij u langs voor een oriënterend gesprek, 
en maken een ontwerp voor uw tuin met een beplantings-
voorstel en lichtplan.
 
Alvast hele fijne feestdagen en voor iedereen vooral een 
gezond 2021 toegewenst!

 
Machineweg 23A, 1394 AS Nederhorst den Berg
Tel: 0294-252231 email: info@hovenierleurs.nl

Buffing Optiek

- Geen last meer van uw nek
- Geen last meer van vermoeide ogen

- Scherp zicht op elke gewenste afstand
- Ook te krijgen met een BlueProtect-Coating

Zit u de hele dag
zo achter uw pc?

Het kan ook zo!

Zeiss Office
glazen
zijn de

oplossing

€100,-
Korting op een set
Office-glazen*

Buffing Optiek
Nootweg 59
035-2400123

loosdrecht@buffingoptiek.nl

*Vraag naar de voorwaarden
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Waar komt u vandaan?
Sinterklaas: Dat is altijd weer lastig te beantwoorden… Geleerde professoren 
zeggen dat ik in Turkije ben geboren en weer anderen denken dat ik uit Span-
je kom. Het belangrijkste is dát ik er ben en dat ik ieder jaar naar Nederland 
toekom. 
Kerstman: Vermoedelijk is de Amerikaanse Santa Claus een mengeling van 
de Britse Father Christmas en de Nederlandse Sinterklaas. De naam Santa 
Claus is een verbastering van de Nederlandse naam Sinterklaas. De eerste 
vormen van de huidige Kerstman komen uit het gedicht A Visit from St. Ni-
cholas, ‘Twas the Night before Christmas van Clement Clark Moor, 1823 Later 
in 1931 heeft Kunstschilder Haddon Sundblom voor Coca Cola een poster 
getekend met de huidige kerstman. Een bolle, jolige, vriendelijke vriend die 
er voor iedereen is en overal welkom. 

Hoe is het anno 2020 om Sint of Kerstman te zijn?
Sinterklaas: Het is een lastige, een moeilijke tijd zelfs! Alleen al het reizen is 
echt niet eenvoudig met de coronaregels. Met een plastic scherm voor mijn 
gezicht bescherm ik me goed. Mondmaskers zijn dan bijvoorbeeld weer een 
stuk lastiger met mijn baard.  En dan altijd maar afstand houden is ook voor 
mij echt moeilijk hoor! Zonder intocht is het ook erg vreemd dit jaar. De ge-
zelligheid en de blije gezichten van de kinderen mis ik heel erg. Als iedereen 
maar weet dat ik er echt ben en dat het met de cadeautjes ook helemaal 
goed komt.
Kerstman: Superleuk, de Kerstman wint enorm aan terrein. Het verschil met 
Sinterklaas is dat de Kerstman er echt voor iedereen is, van jong tot oud, op 
iedere plek van deze aardbol. Sinterklaas nodig je uit in de hoop dat hij langs 
komt, dan moet je voor hem zingen, bij hem op schoot zitten en het hele jaar 
lief zijn geweest. Pfff. De kerstman is een vriend die op jou wacht en mag 
bij iedereen aanschuiven. Het is geen vraag of hij komt, hij is er wanneer jij 
het wil. Hij zingt liedjes, leest voor aan kinderen, komt bij bedrijven voor het 
houden van de kerst speeches/ toespraken of is gastheer op uw evenement.

Wat is uw belangrijkste boodschap?
Sinterklaas: Wees lief en aardig voor elkaar, niet te ongeduldig en word niet 
te snel boos. Respecteer ieders mening en durf te dromen!
Kerstman: Hier sluit ik aan bij de Sint: Wees lief voor elkaar, pas goed op de 
aarde en geniet van de mooie momenten, juist in 2020.

Hoe echt bent u? 
Sinterklaas: Ik ben zo echt als je zelf wilt! Laatst vroeg een meisje: “Sint, bent 
u een verklede man?”
Natuurlijk ben ik dat, want net als iedereen doe ik altijd kleren aan. Het zou 
toch gek zijn om in mijn blootje te lopen, zeg…  En als ik een nacht op pad 
ben geweest, voel ik mij behoorlijk stram bij het opstaan. Dat is zeker en vast 
heel echt hoor!
Kerstman: Die vraag moet je eigenlijk aan het publiek stellen, zij bepalen dat. 
In Nederland zijn er weinig kerstmannen, dan ben je al vrij snel de echte. De 
combinatie van zijn karakter, houding, rol en stem gaat bepalen wie de echte 
is. Ergens moet dat de komende jaren gaan landen in ons collectieve brein. 
Iedereen heeft een beeld bij de stem van Sinterklaas, die zit in ons geheugen. 
Er zijn wel 1000 Sinterklazen die met een dergelijke stem kunnen spreken, 
dat zijn allemaal echte Sinterklazen. 

Is uw traditie in stand te houden? 
Sinterklaas: Zo lang jullie willen dat ik mijn verjaardag hier kom vieren, blijf ik 
gewoon ieder jaar naar Nederland komen. Tradities veranderen met de jaren, 
dat is vaak moeilijk of zelfs niet te begrijpen, maar dat gebeurt nu eenmaal. 
En ach, soms wordt het er ook leuker op!
Zelf ben ik veel te oud om mee te gaan met de waan van de dag.  Kijk nog 
eens naar het antwoord op de derde vraag en bedenk: Sint zegt: “alles komt 
altijd goed, maar het duurt soms een tijdje…”
Kerstman: De traditie van de Kerstman is in Nederland net begonnen of ster-
ker nog, die moet nog gaan beginnen. De kerstman uitnodigen om samen met 
kinderen, familie, klanten of relaties kerst te vieren is in Nederland nog niet ge-
bruikelijk. Nu Sinterklaas een andere plaats in onze samenleving krijgt, ontstaat 
er meer ruimte voor de kerstman. Tradities hebben tijd nodig en veranderen 
met de tijd. Om een idee te geven, bij onze Duitse buren zijn er bedrijven die 
alleen op kerstavond 120.000 kerstmannen verhuren. Alleen in Hamburg gaan 
er al 2000 op pad. Of die traditie hier ooit zo gaat ontstaan weet ik niet, maar 
de Kerstman is zeker een gezellige aanvulling voor de kerstdagen! 

Wat vindt Sint van de Kerstman, wat vindt de Kerstman van de Sint? 
Sinterklaas: Aardige man, echt waar hoor. Wel een beetje te dik en nogal luid-
ruchtig, maar hij is lief voor iedereen. En weet je, de Kerstman is een eigenlijk 
een verre neef van mij. Daar heeft hij het niet zo vaak over. Ik zie hem graag 
en ik ga ook wel eens bij hem op bezoek.
Kerstman:  Ik vind Sinterklaas een geweldige man, zeker om te spelen. Hij 
mag veel schuiner, ondeugender en brutaler zijn dan de Kerstman. De dub-
belzinnigheid van Sinterklaas is een feestje!

Is een van u belangrijker dan de ander? 
Sinterklaas: Neem van deze oude man aan dat niemand belangrijker is 
dan een ander. Veel mensen doen alsof, maar voor mij is iedereen gelijk! 
Kerstman: Belangrijk al helemaal niet. Uiteindelijk is Santa Claus een ver-
bastering van Sinterklaas dus een beetje familie zijn we wel. Vroeger 
kwam Santa Claus in Amerika ook op 5 december, Saint Nicholas Day.

Welke vraag zou u aan elkaar willen stellen? 
Sinterklaas: Die zaken hou ik graag privé. We hebben een goed contact al 
spreken we elkaar niet al te vaak.
Kerstman: Is het kostuum van uw vader er nog en gebruikt u dat kostuum?  

Wat wilt u nog kwijt?
Sinterklaas: Ik weet zeker dat we met elkaar, samen, ook deze periode 
goed doorkomen. Laten we ons vooral aan de regels houden. Handen 
wassen, afstand houden, mondmasker op en zeker niet teveel moppe-
ren! Ik wens iedereen een fijne decembermaand, zet je schoen, maak 
plezier, blijf gezond en zorg voor elkaar! Tot snel!
Kerstman: Zoals Sinterklaas zijn schimmel, Pieten of knechten heeft en in 
sommige gemeentes nog Herauten die hem aankondigen. Zo heeft de 
Kerstman zijn rendieren met arrenslee. En twee kerstvrouwen die als zan-
geres en danseres samen optredens verzorgen. Op de North-Pool zijn Ker-
stelfjes die je altijd kan bellen voor het bezorgen van de cadeaus en de 
planning van de kerstman. Wil je de elfjes bereiken, kijk op
www.huurdeechtekerstman.nl 

Sint-Nicolaas en de Kerstman zijn in de feestmaand december vaste gasten bij heel veel gezinnen in Wijdemeren. 
De redactie stelde beide bejaarde heren een aantal indringende vragen (met dank aan Kees & Nico).

samen voor jong & oud

Sint &
Kerstman
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Ook in deze roerige tijden
kunt u bij uw (woon)beslissing 

vertrouwen op een
serieuze partner.

Lindelaan 104, 
1231 CN Loosdrecht
T 035 - 582 42 81
E info@vuister.com
I www.vuister.com

U kunt bij ons terecht voor Installati e , Reparati e, 
Onderhoud en Inspecti e en keuringen van:

Airco-installati es • CV ketels • DigiSoft   waterontharder
Zonnepanelen • Zonneboiler • Warmtepompen

Gashaarden / Pellet-, Hout- en  Electrische kachels
Wij zijn dealer van Nefi t, Remeha en Qlima

www.cv-onderdelen-jm.nl 
www.inspecti e-keuringen.nl

JM Inspecti e & Keuringsbedrijf
Kastanjelaan 20, 1231 ZA Loosdrecht
M 06 5473 3853 • T 035 624 22 63
info@inspecti e-keuringen.nl
www.inspecti e-keuringen.nl

2,
5%

KORTING 7,5% KORTIN
G

5% KORTI
N

G

1
2,5%

KORTING

BIKESHOP
LOOSDRECHT

Nootweg 51  | 1231 CR Loosdrecht | Tel. 035 - 582 70 18 | info@bikeshop-loosdrecht.nl | www.bikeshop-loosdrecht.nl

Openingstijden:
ma. t/m vr. 8.00 - 20.00

zat. 9.00 - 17.00

De winkel blijft in dezelfde straat, zelfs maar 100 meter verderop (naast de Bruna)
 WIJ GAAN VERHUIZEN!

450 M2 FIETSPLEZIER!

BIKESHOPLOOSDRECHT

ONS NIEUWE ADRES: 
NOOTWEG 51 · 1231 CR  LOOSDRECHT

WIJ ZIJN ER ÓÓK VOOR AL UW
REPARATIES AAN HUIS ÉN ONDERWEG

KOM LANGS TIJDENS
DE OPENINGSWEEK

ZATERDAG 8 T/M
ZATERDAG 15 FEBRUARI

EN DRAAI ZELF JE
KORTING MET HET

BIKE TOTAAL
KORTINGSRAD

Voor een winterbeurt bent
u t/m februari 2021 nog

van harte welkom!
Kijk op onze internet site

voor nog meer
leuke aanbiedingen.

ChillyHilversum
Gijsbrecht van Amstelstraat 186-190
1214BE Hilversum | 035-6249407 | www.chillyhilversum.nl
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Gingerbread koekjesGingerbread koekjes

Het deeg:Het deeg:
1. Klop de boter en suiker snel tot een zacht mengsel.1. Klop de boter en suiker snel tot een zacht mengsel.
2. Voeg het ei toe en klop tot het ei geheel is opgenomen.2. Voeg het ei toe en klop tot het ei geheel is opgenomen.
3. Voeg nu bloem, kruiden en zout toe en kneed er een mooi3. Voeg nu bloem, kruiden en zout toe en kneed er een mooi
    samenhangend deeg van.    samenhangend deeg van.
4. Maak van het deeg een plak van enkele centimeters dik,4. Maak van het deeg een plak van enkele centimeters dik,
    wikkel in plasticfolie en laat een paar uur rusten in de koelkast.    wikkel in plasticfolie en laat een paar uur rusten in de koelkast.

Royal icing:Royal icing:
1. Zeef de suiker en meringuepoeder en roer goed door elkaar.1. Zeef de suiker en meringuepoeder en roer goed door elkaar.
2. Voeg met de mixer het citroensap toe en daarna met kleine beetjes 2. Voeg met de mixer het citroensap toe en daarna met kleine beetjes 
   tegelijk het water. Mix dit tot een stevige massa. Klop de icing nog heel    tegelijk het water. Mix dit tot een stevige massa. Klop de icing nog heel 
   even door zodat er een mooie glans ontstaat. Doe de icing over in een    even door zodat er een mooie glans ontstaat. Doe de icing over in een 
   kom of bakje, sluit luchtdicht af en bewaar in de koelkast.   kom of bakje, sluit luchtdicht af en bewaar in de koelkast.

Gingerbread koekjes bakken:Gingerbread koekjes bakken:
1. Rol het deeg uit tot een lap van ± ½ centimeter dik. Steek de koekjes uit 1. Rol het deeg uit tot een lap van ± ½ centimeter dik. Steek de koekjes uit 
    en leg op een met bakpapier beklede bakplaat.    en leg op een met bakpapier beklede bakplaat.
2. Bak de koekjes ongeveer 12 minuten tot ze licht bruin zijn.2. Bak de koekjes ongeveer 12 minuten tot ze licht bruin zijn.

Versieren:Versieren:
1. Als de koekjes helemaal zijn afgekoeld kan je ze naar wens versieren 1. Als de koekjes helemaal zijn afgekoeld kan je ze naar wens versieren 
    met icing. Verdun hiervoor de icing naar behoefte en voeg eventueel     met icing. Verdun hiervoor de icing naar behoefte en voeg eventueel 
    een kleurtje toe.    een kleurtje toe.
2. Om vlakken met icing te vullen omlijn je het vlak met stevige icing en 2. Om vlakken met icing te vullen omlijn je het vlak met stevige icing en 
    vult het daarna op met ietsje dunnere icing zodat het mooi glad uitvloeit.     vult het daarna op met ietsje dunnere icing zodat het mooi glad uitvloeit. 
    Laat het vlak drogen voordat je verder gaat met versieren.     Laat het vlak drogen voordat je verder gaat met versieren. 
3. Door het vocht van de icing worden de gingerbread koekjes altijd iets 3. Door het vocht van de icing worden de gingerbread koekjes altijd iets 
    zachter. Om ze weer lekker knapperig te maken leg je de versierde     zachter. Om ze weer lekker knapperig te maken leg je de versierde 
    koekjes altijd nog 50 minuten te drogen in een op 50ºC voorverwarmde     koekjes altijd nog 50 minuten te drogen in een op 50ºC voorverwarmde 
    oven. Zet de deur op een kleine kier zodat het vocht kan ontsnappen.     oven. Zet de deur op een kleine kier zodat het vocht kan ontsnappen. 
    Haal de koekjes uit de oven en leg ze op een rooster om af te koelen.     Haal de koekjes uit de oven en leg ze op een rooster om af te koelen. 
    Als ze helemaal zijn afgekoeld kun je ze luchtdicht verpakken.    Als ze helemaal zijn afgekoeld kun je ze luchtdicht verpakken.

    Eet smakelijk!    Eet smakelijk!

Hoeveelheid: ca. 35 stuksHoeveelheid: ca. 35 stuks
Oven voorverwarmen op 180Oven voorverwarmen op 180ooCC

IngrediëntenIngrediënten

Gingerbread koekjes:Gingerbread koekjes:
450 gr bloem450 gr bloem
225 gr roomboter op kamer-225 gr roomboter op kamer-
temperatuurtemperatuur
175 gr witte basterdsuiker175 gr witte basterdsuiker

1 ei1 ei
1 eetlepel kaneel1 eetlepel kaneel
1 eetlepel gemberpoeder1 eetlepel gemberpoeder
½ theelepel zout½ theelepel zout

Royal icing:Royal icing:
300 gr poedersuiker300 gr poedersuiker
1½ eetlepel meringuepoeder 1½ eetlepel meringuepoeder 
½ eetlepel citroensap½ eetlepel citroensap
± 35 ml koud water± 35 ml koud water

Baksels!

PepernotenPepernoten

Het deeg:Het deeg:
1. Verwarm de oven op 170 graden.1. Verwarm de oven op 170 graden.
2. Roer het bakmeel, basterdsuiker, speculaaskruiden en een snufje zout 2. Roer het bakmeel, basterdsuiker, speculaaskruiden en een snufje zout 
   door elkaar in een kom. Voeg de koude boter en de melk toe en kneed    door elkaar in een kom. Voeg de koude boter en de melk toe en kneed 
   tot een stevige bal. Kneed niet te lang, want het deeg mag niet te warm    tot een stevige bal. Kneed niet te lang, want het deeg mag niet te warm 
   worden.   worden.

Pepernoten:Pepernoten:
1. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Draai balletjes van het deeg en 1. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Draai balletjes van het deeg en 
   leg ze op de bakplaat. Je hoeft ze niet plat te gaan drukken want dat    leg ze op de bakplaat. Je hoeft ze niet plat te gaan drukken want dat 
   gaat vanzelf in de oven.   gaat vanzelf in de oven.

Pepernoten bakken:Pepernoten bakken:
Zet de pepernoten ongeveer 25 min in de oven. Als ze uit de oven komen Zet de pepernoten ongeveer 25 min in de oven. Als ze uit de oven komen 
zullen ze nog wat zacht aanvoelen maar als ze afgekoeld zijn dan worden zullen ze nog wat zacht aanvoelen maar als ze afgekoeld zijn dan worden 
ze knapperig.ze knapperig.

7 tips om zelf de lekkerste pepernoten te maken:7 tips om zelf de lekkerste pepernoten te maken:

• Maak de balletjes niet te groot want ze rijzen nog in de oven.• Maak de balletjes niet te groot want ze rijzen nog in de oven.
• Verdeel het deeg in een paar stukken en rol er een dunne worst van, • Verdeel het deeg in een paar stukken en rol er een dunne worst van, 
   snijd stukjes van 1 cm er af en draai hier balletjes van.   snijd stukjes van 1 cm er af en draai hier balletjes van.
• Houd minimaal 2 cm ruimte tussen de balletjes zodat de pepernoten • Houd minimaal 2 cm ruimte tussen de balletjes zodat de pepernoten 
   niet aan elkaar vast gaan plakken.   niet aan elkaar vast gaan plakken.
• Smelt een reep chocolade au bain marie en doop de afgekoelde• Smelt een reep chocolade au bain marie en doop de afgekoelde
   pepernoten hier in voor chocolade pepernoten.   pepernoten hier in voor chocolade pepernoten.
• Is je boter niet goed koud, zet de kom met deeg dan minimaal een• Is je boter niet goed koud, zet de kom met deeg dan minimaal een
   uurtje in de koelkast. Als het deeg niet goed koud is heb je namelijk de    uurtje in de koelkast. Als het deeg niet goed koud is heb je namelijk de 
   kans dat de pepernoten gaan uitlopen op de bakplaat.   kans dat de pepernoten gaan uitlopen op de bakplaat.
• Bewaar ze maximaal 2 a 3 dagen in een afgesloten trommel.• Bewaar ze maximaal 2 a 3 dagen in een afgesloten trommel.

   Eet smakelijk!   Eet smakelijk!

Hoeveelheid: ca. 70 stuksHoeveelheid: ca. 70 stuks
Oven voorverwarmen op 170Oven voorverwarmen op 170ooCC

IngrediëntenIngrediënten

250 gr zelfrijzend bakmeel250 gr zelfrijzend bakmeel
125 gr donkere basterdsuiker125 gr donkere basterdsuiker
4 theelepels koek en speculaas-4 theelepels koek en speculaas-

kruiden snufje zoutkruiden snufje zout
100 gr koude boter100 gr koude boter
90 ml melk90 ml melk
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Cor Lam, Loosdrecht

Als gepensioneerde probeer ik meer te ge-
nieten van m’n kleinzoons dan er tijd was 
voor m’n kinderen. Verder vul ik m’n we-
ken met schrijfwerk over de historie bij de 
Historische Kring Loosdrecht, schrijven van 
kabouterboekjes voor m’n kleinkinderen en 
hun leeftijdsgenoten, secretaris van bestu-
ren, lezingen en cursussen verzorgen. Begin 
maart kwam er door veel van die zaken een 
streep. Minder schrijfwerk voor én geen be-
stuursvergaderingen. Ik mis elke week naar 
de HKL in de Magneet gaan. Gelukkig is 
schrijven nog wel mogelijk en daarom stort 
ik me daar met nog meer enthousiasme op, 
al mis ik de persoonlijke contacten.  

Vrolijkheid en tevredenheid houden me actief voor wat nog wel kan en ik 
voel me minder opgesloten dan anderen het zien. Je vindt een balans in 
de nieuwe situatie en net hoor ik via het nieuws dat er een keerpunt lijkt 
te zijn in de ‘coronadruk’! Positief ervaar ik de hulp en steun bij dingen die 
ik zelf nu maar beter niet kan doen. Het ‘rode pak’ blijft 5 december in de 
kast maar de kerst en z’n gezelligheid kunnen ze me niet ontnemen, dat 
kan hier thuis ook!

Gerrit Bergman, Nederhorst den Berg

Ook voor mij als bewoner van de Horster-
meerpolder heeft het afgelopen jaar corona 
de boventoon gevoerd. Ook al waren wij 
de gelukkige omstandigheid dat we veel 
ruimte en vrijheid hebben in de polder. Toch 
was het ingrijpend en onwerkelijk. Veel au-
to’s bleven thuis staan en de irritaties liepen 
op. Ook de groots georganiseerde Horster-
meer BBQ is tot twee keer toe afgelast, ter-
wijl dit juist de saamhorigheid tussen oude 
en nieuwe bewoners van de polder moest 
versterken. Zeker in deze tijd een onmisbaar 
streven, maar ja die 1,5 meter, hè. Persoon-
lijk was mijn werk veel minder en moest ik 

als ondernemer creatief worden en mijn horizon verbreden. 
Ook als bestuurslid van de IJsclub Nederhorst hebben we vroegtijdig een 
besluit moeten nemen om na 12 jaar geen Nederhorst on Ice te organi-
seren. Heftig besluit, maar een verstandig besluit, blijkt nu achteraf. Ook 
al beseffen we heel goed dat dit erg gemist gaat worden. Geen ouderen-
diner, geen schaatslessen voor de kleintjes, geen gezellige curlingavon-
den en geen sociale ontmoetingen in de Bergstube. Persoonlijk zie ik de 
toekomst zonnig in. Als alles weer onder controle is, gaan we weer leuke 
dingen organiseren. Dat is waar we in Nederhorst den Berg goed in zijn. 

Hillegonda Ploeger, Loosdrecht

Voor mij als predikant was 2020 zeker een 
bijzonder jaar. Van de ene zondag op de 
andere mochten er geen gemeenteleden 
meer bij de diensten aanwezig zijn en was 
ik samen met mijn man, die voor de tech-
niek en muziek zorgde, in de kerk. Ook kon 
ik niet meer bij mensen op bezoek voor een 
persoonlijk gesprek. Contact was er via de 
telefoon en af en toe een bezoekje in de tuin. 
Gelukkig mogen we nu weer met dertig 
mensen op zondag bij elkaar komen. En 
werd er ook een beeldverbinding gereali-
seerd waardoor veel mensen toch de dien-
sten kunnen meevieren. 
Ik hoop dat in de nabije toekomst een vaccin beschikbaar zal zijn zodat we 
weer met ons allen in de kerk kunnen zijn. Want we missen elkaar. Nu de 
dagen misschien wel extra donker zijn, is het mooi dat we op weg gaan 
naar het Kerstfeest – feest van het Licht. 

Het licht is voor mij een teken van hoop. Een stralende ster scheen boven 
de stal in Bethlehem, waar Jezus is geboren. In Jezus is er een licht gaan 
schijnen over onze wereld en over ons eigen bestaan. Een licht dat zich 
uiteindelijk door niets laat verdrijven. k hoop dat in vele huizen het licht 
zal schijnen.       

Josh Renkema, Nederhorst den Berg

2020 was een bijzonder jaar voor mij en 
ik denk voor meerdere mensen. Dit komt 
mede door corona en de situatie waar we 
nu in leven. Ik heb ook veel geleerd van 
deze situatie. Ook train ik veel en omdat 
de zwembaden meerdere keren dicht zijn 
gegaan, heb ik ook op andere manieren 
moeten trainen. Ik vond dit jammer, maar 
heb ook weer geleerd hoe ik mijzelf fit moet 
houden als dit weer gebeurd.

Mijn hoogtepunt is dat ik door de ge-
meente Wijdemeren uitgeroepen ben tot
Optimist van het Jaar.

Een dieptepunt van 2020 is dat ik amper wedstrijden heb kunnen zwem-
men. In de nabije toekomst hoop ik dat alles weer een beetje normaal 
wordt en dat corona geen grote impact meer heeft op onze samenleving. 
Ik hoop dat iedereen veilig blijft tijdens deze periode en iedereen goed 
op elkaar let!

2020 is een totaal ander jaar. Dat kan 
niemand ontkennen. De redactie vroeg 
aan 9 inwoners, verspreid over de dorpen, 
hoe ze dit jaar hebben ervaren.

Terugblikken
op 2020
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Jaimy van der Roest, Kortenhoef

Ik denk dat het spreekwoord ‘Wie het kleine 
niet eert, is het grote niet weerd’ nog nooit zo 
goed van toepassing is geweest als dit jaar. 
Met vrienden een terrasje pakken, even langs 
opa en oma, op stap gaan was ineens alle-
maal niet meer mogelijk. Dit heeft mij doen 
beseffen dat ik eigenlijk een heel mooi leven 
heb en de kleine dingen in het leven veel 
meer moet gaan waarderen. Dit ben ik ook 
gaan doen, door middel van het kopen van 
een auto heb ik een stuk meer kleine uitjes 
kunnen ondernemen. Denk aan een dagje 
strand, naar de voetbal of eventjes langs bij 
die goede vriend of vriendin. Ondanks dat 
2020 niet een topjaar was, ben ik blij dat ik als 

20-jarige geen emotionele dieptepunten heb mogen ervaren. Ik verwacht 
dat de huidige manier van leven nog wel eventjes zo blijft. Maar ik hoop dat 
we met z’n allen lief en respectvol blijven voor en naar elkaar. 

Marian van Veluwen, Ankeveen

Na het Me Too- tijdperk stonden de kranten 
ook dit jaar weer bol van seksueel misbruik za-
ken. Terwijl iedereen mij altijd vraagt, goh wat 
heb jij een speciaal werk, komt dat nog veel 
voor dan? Ja!, lieve niet wetende, toekijken-
de, zwijgende massa, seksueel misbruik komt 
heel veel voor en er worden dagelijks nog 
steeds vele slachtoffers gemaakt: een stiefva-
der die met behulp van de moeder twee zus-
jes in Zeeland jaren lang ernstig seksueel mis-
bruikt, de zaak rond atletiekcoach Jerry M., of 
het misbruikschandaal rond multimiljonair Ep-
stein waarbij prominente namen opdoken als 
handlangers, de 30.000 verdachten in Duitse 

misbruikzaak rond vaders die hun kinderen uitwisselden. 

Doordat kinderen en ouders dit jaar door de corona thuis moesten blijven, 
terwijl de spanningen binnenshuis op liepen, weet ik dat in 2020 het mis-
bruik alleen maar kan zijn toegenomen. Geraldine heeft op TV- programma 
over 6 vrouwen die vroeger seksueel misbruikt zijn en laat zien hoeveel last 
ze hier vele jaren later nog door ervaren. De film ‘Buiten is het feest’ geba-
seerd op het incest- verleden van Karin Bloemen draait nu in de bioscoop. 
Goed om dit onderwerp steeds maar weer onder de aandacht te brengen, 
want de cijfers liegen er niet om: 1 op de 10 vrouwen in Nederland is ooit 
verkracht, en in de leeftijdsgroep 12-25 jaar heeft 31% van de vrouwen en 
11% van de mannen ooit seksueel geweld meegemaakt. Laten we wakker 
en alert blijven en meer naar elkaar omkijken. Seksueel misbruik je kan er 
maar beter over praten, want voor verzwegen pijn bestaat geen medicijn.
www.praktijkvanveluwen.com; 06 45089024 2020 voor Marian van Velu-
wen, seksuologe en therapeute gespecialiseerd in seksueel misbruik en 
incesttrauma. 

Len Veerman, Loosdrecht

In 2019 zei ik in een vergadering bij ons op het 
makelaarskantoor dat 2020 een bijzonder jaar 
zou worden. Een korte crisis en daarna knal-
lend door. De waarheid is zoals bekend veel 
extremer geworden. De verkoop van wonin-
gen en recreatieobjecten is goed doorgelo-
pen. Al onze geplande evenementen niet.
Wat zou er gebeurd zijn als alle evenemen-
ten waren doorgegaan? Formule-1, 75 jaar 
bevrijding, IJLP mee in de optocht van 5 mei, 
Feestweek, Sail, Songfestival (twee fanatieke 
dochters), Sloepentocht, Jazzfestival, de jaar-
vergadering van de IJLP enz... Dat was wel 
veel geworden.

Een persoonlijk hoogte-/dieptepunt voor mij was het bezoek aan Ausch-
witz. Veel van mijn familie is daar vermoord. Je hoopt dat er nooit meer 
zoiets gebeurt.

Voor de korte termijn merk je wel dat er toch veel faillissementen en ontsla-
gen worden verwacht door ondernemers, mensen in loondienst en leiding-
gevenden binnen de Nederlandse arbeidsmarkt.

Ik verwacht in 2021 ook weer groei na alle uitgestelde besluiten door veel 
mensen en bedrijven. Voor onze makelaardij staan er in 2021 veel nieuw-
bouwprojecten in Wijdemeren op stapel.  Uiteindelijk is voor onze make-
laardij 2020 een goed jaar geweest en is de verwachting volgend jaar beter. 
Ik wens onze inwoners van Wijdemeren en de rest van de wereld een goede 
gezondheid en positief nieuwjaar met veel nieuwe uitdagingen.

Sieta Vermeulen, Nederhorst den Berg

De wereldwijde Covid-19 pandemie steekt 
met kop en schouders boven alles uit. Alles 
wat je als normaal beschouwde, was ineens 
niet meer normaal. Het belangrijkste gemis 
is dat face-to-face contacten met familie en 
vrienden op een laag pitje staan. Als raadslid 
heb ik te maken met veel digitale vergaderin-
gen. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar het 
goede is dat alles wel kan doorgaan. Al met 
al probeer ik er het beste van te maken. Per-
soonlijk vind ik de verkiezing van Joe Biden 
tot President van de VS een absoluut hoog-
tepunt. Een dieptepunt zijn de vele leugens 
die Trump 4 jaar lang te pas en te onpas heeft 
verkondigd, zijn polariserende opstelling die de maatschappelijke verhou-
dingen in de VS op z’n zachtst gezegd onder druk hebben gezet, zijn ont-
kenning van Covid en zijn rol op het wereldtoneel, met als belangrijkste feit 
het zich terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs. Ik ben dan ook heel 
blij dat we binnenkort van die man verlost zijn. Ik ben van nature positief 
ingesteld. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we ons normale leven 
na de Covid-19 crisis weer kunnen oppakken. Maar alles zal niet meer het-
zelfde zijn en sommige zaken zullen ook niet meer vanzelfsprekend zijn. 
Ondanks alle beperkingen wens ik iedereen een mooie decembermaand 
toe. Persoonlijk vind ik het fijn dat het nieuwe jaar zonder vuurwerk zal wor-
den ingeluid, winst voor de gezondheidszorg, de handhavers, het milieu en 
onze dieren.

Yvar Steketee, Kortenhoef

Dit jaar werd voor mij duidelijk dat we meer 
talenten hebben dan we op 31 december 
2019 wisten. Zo ontdekte de een zijn puz-
zeltalent (legpuzzels zijn immers uitverkocht) 
en de ander digitaal talent voor ‘Teams’ en 
thuiswerken. Talent om te behangen, te ont-
haasten of kennis te verdiepen met webinars 
of cursussen. 

Ook ik heb moeten zoeken naar nieuwe talen-
ten. Zo moest ik op zoek naar een talent om 
als invalleraar voor mijn kinderen te functione-
ren. En moest ik al mijn talenten aanwenden 
om voor Oogzorg Briljant protocollen te schrijven, de winkel open te hou-
den, juist nu een goede werkgever te zijn én de juiste investeringen te doen 
om veilig ogen en oren te onderzoeken. Ik ben dankbaar dat klanten dat 
waarderen en ons bedrijf momenteel vol op stoom is.

Ik hoop oprecht dat we de nieuw ontdekte talenten blijven omarmen, ook 
lang na corona. Dat we de boodschappen voor de buurvrouw blijven doen, 
vaker thuis blijven werken en we gezondheid, vrijheid en vriendschap als 
kostbare geschenken blijven ervaren. Ik bid dat dit voorbije jaar – ondanks 
alle leed – vooral iets goeds in u, jouw en mij heeft losgemaakt, waardoor 
de wereld na 2020 nóg mooier wordt.

foto: Douwe van Essen
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Bent u op zoek naar zand, (pot)grond, 
houtsnippers of grind voor in uw tuin? 
Cito verkoopt vanaf de werf in Neder-

horst den Berg verschillende soorten grond-
stoffen aan particulieren en bedrijven. U kunt 
de producten komen afhalen of ze kunnen be-
zorgt worden. Dit is voordeliger dan dat u naar 
een tuincentrum gaat.

Sinds kort kunt u bij Cito uw groenafval, puin, 
hout of grond storten, gewogen door de 
nieuwe weegbrug.

Nieuw bij Cito is dat u ook afvalcontainers bij 
Cito kunt huren. Cito heeft verschillende 
formaten afvalcontainers zodat u exact de 
juiste container voor elke klus kunt huren.
Cito heeft afvalcontainers voor bouw en sloop 
afval, hout afval, groenafval, puin en voor het 
afvoeren van grond. 

Ook voor het vervoer van uw boot of privé 
vliegtuig      kunt u altijd bij Cito terecht.

Kijk op de website of neem contact op.
www.citotransport.nl - T. 0294 251451

Op werkdagen is Cito geopend van 7:00 tot 
17:30 en op zaterdag van 7:00 tot 12:30

Cito Transport 
Middenweg 106 
1394AM - Nederhorst den Berg
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DOE WAAR JE GOED IN BENT
123inkt, wie kent het niet? Je koopt er je kantoorartikelen, hebt de beroemde gele pen in je bezit of 
kent iemand die er werkt. Of alle drie, dat kan natuurlijk ook! Het bedrijf kent inmiddels meer dan drie 
miljoen klanten en groeit als kool. Ook het team groeit mee: het afgelopen jaar verwelkomde het bedrijf 
zo’n 200 nieuwe collega’s. Hoe is het om onderdeel te zijn van deze groeiende organisatie? Wij spraken 
Ferry Korten, CEO en al ruim 15 jaar werkzaam bij 123inkt, over het werken bij deze online retailer.

Werken bij 123inkt

Om maar met de deur in huis te vallen: 
hoe komt het dat jij niet meer bent weg te 
slaan bij 123inkt?
‘‘Er heerst hier een familiecultuur. We werken hard, maar 
we doen het samen. Ik heb het gevoel met vrienden aan 
het werk te zijn. Je krijgt de vrijheid om het werk naar 
eigen inzicht in te vullen en met ideeën te komen. 
Diegenen die dat goed doen, krijgen de kans om door te 
groeien. Ik ben begonnen als stagiair en ben nu een jaar 
CEO, en ik ben echt geen uitzondering als het om door-
groeien gaat. Als je het naar je zin hebt en op een goede 
plek zit, ga je niet weg. Nieuwkomers worden altijd warm 
ontvangen en de meeste blijven meer dan vijf jaar.’’

Wat is het “geheime recept” achter jullie succes?
‘‘Het overtre� en van de verwachting van onze klanten. 
Wij leveren tegen de allerlaagste prijs, maar hebben óók 
een servicelevel dat je niet bij dit prijsniveau zou verwach-
ten. Dat zie je bijvoorbeeld terug in onze snelle levering 
en buitengewone klantenservice. Daarnaast is het de 
betrokkenheid van alle medewerkers die voor het 
succes zorgt. Van het toevoegen van producten aan 
de website tot het inpakken van de pakketten; iedere 
schakel is belangrijk en iedere collega is waardevol.’’ 

Hoe houd je al die collega’s betrokken?
‘‘Normaal organiseren we veel uitjes en feestjes met het 
personeel, maar door corona gaat dat helaas niet. Je ziet 
wel dat verschillende afdelingen elkaar in deze periode van 
enorme drukte uit de brand helpen door bij te springen. 
Verder hebben we een hele platte organisatie. Als CEO 
ben ook ik voor iedereen aanspreekbaar en bereikbaar. 
Wil je iets delen? Loop dan gerust binnen. Door middel van 
nieuwsbrieven, digitale schermen en ons intranet houden we 
medewerkers op de hoogte en delen we successen.’’

Welke vacatures zijn er op dit moment?
‘‘We hebben meer dan 40 vacatures en er is altijd plek voor 
gemotiveerde medewerkers. We zoeken collega’s in de 
gehele breedte van het bedrijf, maar de voornaamste focus 
ligt op magazijnmedewerkers, fi nancial controllers en 
senior software developers.’’

Heb je nog een mooie afsluiter, Ferry?
‘‘Waarom zou je twijfelen om bij ons te solliciteren? 123inkt 
is één van de gezelligste organisaties uit de regio. We bieden 
je mooie uitdagingen en mogelijkheden om te groeien. Als 
onderdeel van de 123inkt-familie doe je altijd waar je goed in 
bent en houd je je bezig met werk waar jij plezier uithaalt.’’

Wat doet 123inkt? 
Al meer dan 20 jaar is 123inkt markt-
leider op het gebied van inkt en toners. 
Maar dat is lang niet alles. De webwinkel 
timmert hard aan de weg met de online 
verkoop van andere kantoorartikelen, 
zoals schrijfwaren, agenda’s en papier-
versnipperaars. Recent zijn ook 
hobbyartikelen toegevoegd aan het 
assortiment. Het kantoor en de 
magazijnen van 123inkt vind je op 
Nieuw Walden in Nederhorst den Berg.

‘‘Ik ben ooit 
begonnen als 
stagiair en ben 
nu een jaar CEO, 
en ik ben geen 
uitzondering als 
het om door-
groeien gaat.’’ 

>> Wil jij ook werken 
bij 123inkt? Kijk dan op 
werkenbij123inkt.nl
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Kapsalon La Papilotte
Brugstraat 7

1394CV Nederhorst den Berg
Tel: 0294 251820

Last van haaruitval of andere hoofdhuidproblemen ?
Het Kapsalon La Papilotte team werkt reeds geruime tijd met professionele haar- en hoofdhuidproducten van Mediceuticals.
Mediceuticals ontwikkelt en levert unieke dermatologische verzorgingsproducten die het haar en de hoofdhuid in een opti-
male conditie brengen en houden.  Ook worden doeltreffende behandelmethoden aangeboden voor een breed scala aan 
specifiek haar- en hoofdhuidproblemen.  Door effecten van o.a. medicijngebruik, chemotherapie, diëten, hormonale schom-
melingen en stress kunnen de haargroeicyclus en natuurlijk evenwicht van de hoofdhuid  verstoord raken

Het productontwikkelingsproces bestaat uit jarenlangefarmaceutich research, en is gevormd door uitgebreide klinische tests 
op werking en veiligheid.  De producten zij samengesteld uit natuurlijke, niet-agressieve ingredienten en grondstoffen.

Maak een afspraak kom even langs bij het Kapsalon La Papilotte voor een productadvies afgestemd op uw 
haar- en hoofdhuid.

De lekkerste vleeswaren uit eigen
worstmakerij en natuurlijk de

gourmet fondue en steengrilschalen.
Super lekker en super vers!

 Ons rundvlees is graan gevoerd.
U heeft een ruime keuze uit ons assortiment wild.

Meer dan 10 soorten vers gebakken patés
en nog veel meer specialiteiten!!! 

Slagerij Janmaat

Het adres voor heerlijk vlees
voor de feestdagen!

Ma t/m za:  Winkelcentrum
      Hilversumse meent
                De meent 18, Hilversum

Telefoon  :  035 - 691 86 97

Voor kwaliteit (die vroeger zo gewoon was)
en goed advies ga je naar Slagerij Janmaat

De Ondernemer
van Wijdemeren,

ook in 2021,
vertrouwd, dichtbij.

FYSIOTHERAPIE
voor de verandering

Paul Beening

Fysiotherapie - Hypnotherapie

Middenweg 104 B,1394 AD  Nederhorst den Berg
06-55567448

www.alterfysiotherapie.nl

ChillyHilversum
Gijsbrecht van Amstelstraat 186-190
1214BE Hilversum | 035-6249407 | www.chillyhilversum.nl
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Kerstkaart
In samenwerking met Oogzorg Briljant is er een wed-
strijd voor de mooiste kerstkaart uitgeschreven. Stuur 
uw kleurrijkste, dierbaarste, creatiefste, vertederend-
ste, inspirerendste of gewoonste kerstkaart op. Het 
mag er een zijn van vroeger, of juist een die u in 2020 
wilt sturen. Maakt niet uit. De mooiste kerstkaarten 
worden geplaatst in de kerstuitgave. De inzender 
van de mooiste kerstkaart krijgt een prijs van € 100, 
aangeboden door Oogzorg Briljant. De winnaar zal 
bekend worden gemaakt in de kerstuitgave van 
23 december van Weekblad Wijdemeren en de 
Nieuwsster.

Hoe?
Opsturen (digitaal) naar: redactie@dunnebier.nl; afgeven 
bij Oogzorg/Oorzorg Briljant; Meenthof 40 te Korten-
hoef; of per post: Dunnebier Print & Marketing, Nieuw 
Walden 6; 1394 PB Nederhorst den Berg. Graag vóór 
16 december a.s. ( Yvar Steketee van Oogzorg Briljant 
hangt ze ook op in de etalage). Doe mee!!

Oogzorg Briljant verkiezing van
de mooiste Kerstkaart 2020
Doe mee en maak kans op 100 euro!

DIT HEB JE NODIG:
Dennenappels
Kleine houtschijfjes
Knutselsterretjes (bijvoorbeeld in hout)
Acrylverf (wit, rood, blauw, groen en geel)
Lijmpistool

ZO DOE JE HET:
• Verf de dennenappels groen en laat ze drogen.
• Verf de randjes van de denappels wit zodat het lijkt alsof er
   sneeuw op ligt.
• Zet willekeurige stipjes rood, blauw en geel op de denappels. 
   (dit worden de kerstlichtjes)
• Verf de knutselsterretjes geel en laat ze drogen.
• Kleef ze met behulp van het lijmpistool op de top van de
  dennenappels.
• Kleef de kerstboompjes op de houten schijfjes, opnieuw met 
   het lijmpistool. Hou even vast tot de lijm droog is.

Bron: pjsandpaint.com

DENNENAPPEL
KERSTBOOMPJES

DOE-HET-ZELF
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ChillyHilversum
Gijsbrecht van Amstelstraat 186-190
1214BE Hilversum | 035-6249407 | www.chillyhilversum.nl

Nieuw Walden 12  |  1394 PB Nederhorst den Berg
0294 252 221  |  06 2527 9674
info@tt-cars.nl  |  www.tt-cars.nl 

Fijne feestdagenFijne feestdagen
toegewenst!toegewenst!

Team You&Me Store

You&Me Store 
Noordereinde 249 • 1243 JV ‘s-Graveland • tel 035 656 10 40

Zevenend 4 B • 1251 RN Laren • tel 035 870 10 77

Learn what you can do to

increase its value from our

real estate agents.

Mar

3 PM

Pear

alles voor het buitenleven!

WWW.BERKO .ORG

Middenweg 128 Nederhorst den Berg
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“We willen het dit jaar extra persoonlijk maken,” vertelt Colinda Brouwer, 
welzijnswerker van Amaris De Kuijer. In het Bergse zorgcentrum mag 
dagelijks één bezoeker komen en daar gaat men inventief mee om. 
Brouwer: “Als er iemand jarig is, maken we er geen verjaardag van maar 
vieren we een verjaardagsweek. Dan kan er elke dag iemand op visite 
kan komen. Dat doen we nu ook met Sinterklaas en de kerst. We maken 
er een hele week van.”

De welzijnswerker is al druk met alle voorbereidingen voor begin de-
cember. Het strooigoed gaat in kleine zakjes, cadeautjes worden inge-
pakt en voor elke bewoner wordt een persoonlijk gedicht geschreven. 
De Pieten krijgen dit jaar een speciaal mondkapje met rode lippenstift. 
Zij gaan niet in groepjes, maar solo met de Sint het huis door. Alles pas-
send binnen de geldende maatregelen.

Ook voor de invulling kerstweek zijn er genoeg creatieve ideeën. “Elke 
afdeling is nu al bezig om samen met de bewoners een kerstmenu te 
maken,” meldt Colinda enthousiast. “Uiteraard zal dat ook op afstand 
zijn van elkaar, maar wel met z’n allen gezellig aan tafel in de huiska-
mer. Familieleden die willen aanschuiven, kunnen dat online doen via 
Skype. We hebben daar iPads voor beschikbaar. Zo kunnen zij er 
toch bij zijn.” In de binnentuin komen verschillende kerstbomen 
te staan. Op die manier kan iedere inwoner vanuit z’n eigen 
appartement genieten van een versierde boom met lichtjes. 
“We hopen buiten ook nog een kerstkoortje of circusact te 
kunnen regelen. Wie dat kan verzorgen, mag zich bij mij 
melden. Dat zou echt geweldig zijn.”

Het feestelijke tintje zal in De Kuijer dus zeker niet 
ontbreken. Colinda: “Een bewoner zei laatst; 
ik heb nog nooit zoveel aandacht gehad.” Dat 
is toch een prachtig compliment in een
 tijd waarin eenzaamheid op de loer ligt. 

In december loopt heel Loosdrecht altijd uit om in De 
Beukenhof de winterfair te bezoeken. Een grootse acti-
viteit die nu helaas niet door kan gaan. “Maar we gaan 
niet niks doen die dag,” was de energieke houding 
van Mylene Mosterd, welzijnscoördinator van Inovum. 
Samen met vrijwilligers en het team Welzijn bedacht ze 
allerlei alternatieven voor een feestelijk programma. 

“Zaterdag 12 december verkopen we buiten vanaf negen 
uur onze vertrouwde oliebollen,” licht Mylene toe. “Zoals 
ieder jaar bakken we die zelf. Daarmee halen we geld op voor 
de bewoners waar we weer leuke dingen mee kunnen orga-
niseren.” Ook in huis maakt het team er die dag een gezellige 
happening van. Zo worden de verse bollen uitgedeeld, begeleid 
door accordeonmuziek. Kunnen de bewoners een workshop volgen 
om kerstkransen te maken. En is er ’s middags een rad van avontuur, 
waarbij de kerstman een slinger aan het rad geeft.

Gezien corona kiest Inovum ervoor om er niet op uit te gaan met de be-
woners, maar om de activiteiten meer naar de mensen toe te brengen. 

“We proberen het op die manier op te lossen en op te pakken. Met veel 
creativiteit,” motiveert Mosterd. In themaweken komt er van alles voor-
bij. Denk aan pepernoten bakken, kerststukjes maken en zelf kerstkaar-
ten maken en schijven. Want hoe leuk is het niet dat familieleden ook 
eens een kaartje van een bewoner ontvangen in plaats van andersom! 
Verder wordt er in huis warme chocomel uitgedeeld (uiteraard met slag-
room) en winterse erwtensoep. Voor initiatieven van anderen staat men 
ook altijd open. Zoals het bezoek van De Lions Club in Veenstaete. Zij 
komen met een foodtruck pannenkoeken bakken voor alle bewoners.

“We willen er zoveel mogelijk een feestje van maken,” besluit Mylene. 
“En zoveel mogelijk toch nog nét dat extraatje bieden.”

Rond de feestdagen komen mensen graag samen. Met Sinterklaas, Kerstmis en oud en nieuw. Door het corona- 
virus loopt het dit jaar anders dan normaal. Vertrouwde gewoontes zijn opeens niet meer zo vanzelfsprekend. 
Hoe pakken de zorgcentra in Wijdemeren dat op? Hoe ziet de feestmaand eruit voor de bewoners van De Kuijer, 
De Beukenhof een Veenstaete?

Feestelijke aandacht
in de zorgcentra

Door: Saskia Luijer
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KL IN I EKHE IHOF .NL

035 77 24 8 24

I N FO@KL IN I EKHE IHOF .NL

illeR €185,
oTox € 79,
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HeiHof
KlinieK
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Mooie muurstickers om je huiskamer 
in wintersfeer te brengen

bestel je verwijderbare muursticker via

info@dunnebier.nl 
(geef bij bestelling aan welk afbeelding je wilt ontvangen)

verwijderbare muurstickers
Keuze uit 5 modellen

Ø 80 cm

€ 20,- 
per stuk

Verwijderbaar!

Hert A

Koe

kraaien

hert B

kerst
Dunnebier Print BV
Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg
T 0294-256200
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