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In samenwerking met
weekblad wijdemeren

ZOVEEL MOGELIJK
MENSEN BETREKKEN
BIJ HERINDELING
WIJDEMEREN- Burgemeester Freek Ossel kijkt terug op een
half jaar als waarnemend burgemeester. “Dat is een korte periode, maar genoeg voor een eerste beeld van Wijdemeren.
Dat beeld is soms verrassend en nieuw voor mij, zonder te
willen generaliseren.”

Door: Herman Stuijver
Zo ontdekte burgemeester Ossel dat de Horstermeerpolder
een aparte plaats inneemt tussen de kernen Nederhorst den
Berg en Ankeveen en dat Oud
Loosdrecht echt heel anders is
dan Nieuw. Kenmerkend voor
de verschillen tussen de dorpen
vond de Amsterdammer Ossel
de vier Sinterklaasontvangsten,
variërend van de, als vanouds,
druk bezochte intocht in Loosdrecht tot de sfeervolle, kleinschalige ontvangt in Ankeveen.
Plussen en minnen
Een bijzondere, positieve ervaring van de eerste maanden
Lees verder op pagina 2
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Zoveel mogelijk mensen betrekken bij herindeling
Vervolg van pagina 1
Wijdemeren was de ondertekening van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.
“Met 22 partijen werken aan
dit mooie natuurgebied biedt
enorme kansen. Dat geeft hoop
en vraagt doorzettingsvermogen, gezien de uitvoeringsperiode van tien jaar. We moeten
het wel waarmaken.” Burgemeester Ossel viel met z’n neus
in de boter toen bekend werd
wat er allemaal is fout gegaan
met de Belastingsamenwerking
Stichtse Vecht, Weesp, Wijdemeren. “Dat stemde mij zeer
verdrietig, omdat het koren op
de molen is van diegenen die
zeggen dat het niet deugt bij de
lokale overheid. Het beeld uit
de kritische evaluatie vraagt om
erkenning, om het leren van
fouten, maar ook om het voortvarend aan de slag gaan met
oplossingen.” Als voorzitter van
de BSWW is Freek Ossel wel
tevreden over het feit dat de
onafhankelijke Waarderings-

kamer meekijkt en dat het nu
vrijwel zeker is dat de beschikkingen op tijd de deur uitgaan.”
In de nabije toekomst zal hij
samen met de gemeentebesturen nadenken of de BSWW in
deze vorm kan doorgaan. Dat
heeft ook alles te maken met de
bestuurlijke herindeling die in
2018 zijn beslag krijgt.
Veel communiceren
“Advies aan de politieke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen? Haha, ik hoop dat de
politieke partijen op basis van
wat ze nu met elkaar hebben
afgesproken, enige continuïteit
aanhouden in de meningsvorming. Dat ze daarop verder
bouwen.” Graag vasthouden
aan eerdere uitspraken, benadrukt de burgemeester.
Die zichzelf ziet als ambassadeur die het proces van de bestuurlijke toekomst begeleidt.
Hij wil naar de provincie, andere gemeenten, regionale en
andere overlegstructuren naar
buiten treden om duidelijk te

maken waar Wijdemeren naar
toe wil. “Het allerbelangrijkste
is dat duidelijk communiceren met de inwoners van Wijdemeren. Herindeling is geen
spelletje voor een kleine groep.
We moeten het publiek breed
informeren, zodat zij desgewenst hun stem kunnen laten
horen. Naast de emoties heb je
een bestuurskundig verhaal en
je moet helder zijn wat het gaat
betekenen voor de burgers.”
Freek Ossel zou het heel mooi
vinden als iedereen kan reageren op wat het ontwerp voor
de toekomst wordt. In welke
vorm dat zou moeten plaatsvinden, weet hij nog niet. “Ik
sluit nu geen middel uit.” B&W
schreven in een reactie aan de
provincie Noord-Holland dat
ze bij het principebesluit voor
een fusie met Hilversum nergens een zin lazen over het
draagvlak. “Dat het provinciebestuur helemaal niet ingaat op
de diverse onderzoeken zoals
dat van WM2020 vindt het college een slechte zaak” herhaalt
hij ferm. “Ik hoop dat ze dit
ter harte nemen. Herindeling
blijft immers een bestuurlijke
verantwoordelijkheid van de
provincie” meent Freek Ossel. Hoe de politieke partijen

ermee omgaan, is aan hen, de
aanstaande verkiezingen zullen
een fraai strijdtoneel opleveren.
Overigens vindt de burgemeester dat de stem van de inwoners
belangrijk is, maar dat er ook
een regionaal belang is.

“De symboolwaarde van
een burgemeester is groot.
Het is belangrijk dat
mensen het gevoel hebben
dat ze ergens hun verhaal
kwijt kunnen”
Bevoegdheden
“De symboolwaarde van een
burgemeester is groot. Het is
belangrijk dat mensen het gevoel hebben dat ze ergens hun
verhaal kwijt kunnen” vervolgt
de burgemeester. Die erop wijst
dat hij niet de man is die even
iets op kan lossen. Wel kan
een burgemeester bemiddelen
tussen mensen of bij tragische
omstandigheden zijn gezicht
laten zien. “Burgervader is een
wat ouderwetse term, maar mij
betreft nog steeds van toepassing. Ik heb de indruk dat de
meeste inwoners er echt waarde aan hechten.” Daarnaast
zou Ossel graag zien dat een
burgemeester meer bevoegd-

heden krijgt. “Je bent nogal
gebonden, zelfs als het gaat om
de veiligheid, maar je wilt geen
valse verwachtingen wekken.”
Als voorbeeld noemt hij een
nieuwe wet ‘Woonoverlast’
met meer mogelijkheden om
in te grijpen, maar zonder een
uitwerking wanneer een burgemeester kan optreden. Bij de
politie ontmoet de burgemeester een welwillend oor. “Die samenwerking is prima.”
Nieuwjaar
Vooruitlopen op zijn Nieuwjaarsspeech van a.s. maandag is
er niet bij. Maar Freek Ossel wil
sowieso de kracht van de dorpen en de energie van de bewoners prijzen. Voorts wil hij
zijn blijdschap uitspreken over
de natuurplannen op de langere termijn. Dat is bij elkaar
volgens hem: ‘het Wijdemeerse
goud’. Tevens wil hij onderstrepen dat het van groot belang is
dat Wijdemeren beschikt over
een goed ambtelijk apparaat,
waarin fors geïnvesteerd moet
worden. Het behoud van het
eigen karakter van de dorpen
staat bovendien buiten kijf. Dat
onderstreept de burgemeester
met een fraaie slotleuze ‘Als je
’t zelf doet, ben je sterker dan je
zelf vermoedt’.

Rectiﬁcatie ‘De Zonnebloem
2017 in vogelvlucht’
In het artikel van de NieuwsSter op 20 december jl. over de
Zonnebloem met de georganiseerde activiteiten van het afgelopen jaar, is bij het bedanken
van de ondernemers een foutje

geslopen. In plaats van Cafetaria van Dijk aan de Nootweg is
abusievelijk Cafetaria de Schakel vermeld. Bij deze bedanken
wij alsnog Cafetaria van Dijk
voor hun bijdrage aan onze

activiteiten het afgelopen jaar.
Onze excuses voor het ongemak.
Zonnebloem,
afd. Loosdrecht

Lijst Dorpsbelangen gereed
Liefde is de moeilijkste puzzel die er is
en bestaat toch maar uit 2 stukjes

ma- t/m vrij- dag 06.30 - 23.00 uur
zaterdag 06.30 - 20.30 uur
zondag 11.30 - 20.30 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

WIJDEMEREN- Kiesvereniging
DorpsBelangen heeft op de
ledenvergadering Jan-Jaap de
Kloet gekozen als lijsttrekker
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.
Het bestuur meent in De Kloet
(geboren en getogen in onze
gemeente) een geschikte kandidaat gevonden te hebben die
DorpsBelangen uitstekend kan
vertegenwoordigen tijdens de
campagne en de verkiezingen.
Deze overtuiging is gebaseerd
op zijn betrokkenheid bij de
partij (onder meer als bestuurslid) en de partijstandpunten die
hij in deze roerige tijden consequent heeft uitgedragen. Daarnaast ziet Dorpsbelangen een
goede lijsttrekker in De Kloet
vanwege zijn beleid en de resultaten die hij behaalde als wethouder financiën, duurzaamheid, recreatie en toerisme.

Ria Hennis (2) en René Voigt
(3), zeer goed ingevoerd in wat
er in de dorpen speelt en beide
doorgewinterd in de Wijdemeerse politiek, zitten te popelen om de nieuwe DorpsBelangen- raadsleden wegwijs te
maken en te begeleiden. Patricia IJsbrandij (4) lijkt nieuw in
de politieke arena, maar heeft
zich geruime tijd als journaliste
van de NieuwsSter al in allerlei
zaken verdiept. Patricia studeert ook cultuurwetenschappen, wat natuurlijk een extra
verdieping geeft op een aantal
dossiers. Rob Duikersloot (5)
is juridisch medewerker bij de
Rechtbank Amsterdam. Hij is
intensief bezig geweest met de
realisatie van de loopbaan van
de Bergse Runnersclub. Rob
draait ook al weer enige tijd
mee als fractieassistent.
Jacob Doets (6) is eigenaar van
de Stal Hilverzicht en penning-

meester van de vereniging ‘Ster
van Loosdrecht’. Jacob is als
geen ander op de hoogte van de
problematiek die in dit gebied
speelt. Op de 7e plaats staat
ex-wethouder Jaap van Waveren. Co de Kloet jr. wil blijkbaar
in de voetsporen van zijn vader
treden, want hij is ook verkiesbaar.

Patricia IJsbrandy, nr. 4 op de lijst
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Geen stoplichten oversteekplek Overmeerseweg
WIJDEMEREN- Een amendement van De Lokale Partij om
alsnog een oversteekplaats
met stoplicht neer te zetten
op de locatie OvermeersewegBrilhoek in Nederhorst den
Berg werd met kracht verworpen door 17 van de 19 raadsleden.
Het agendapunt ‘Vervangen
geregelde
oversteekplaatsen’
leidde onverwacht tot een korte
en scherpe discussie in de gemeenteraad. Het was oorspronkelijk een zogenaamd ‘hamerstuk’ waarvoor geen spreektijd
nodig is. Gert Zagt van De
Lokale Partij wilde het toch
bespreken, dat mag altijd. Hij
kwam met een amendement (=
wijzigingsvoorstel) om de stoplichten niet weg te halen. Dat
stuitte op grote weerstand bij
de overige raadsleden. Omdat

er een 30 km- zone komt, zou
een stoplicht niet meer nodig
zijn. Daarmee had de raad al
in 2016 ingestemd. Raadsbreed
zeiden de leden Hennis, Vuijk,
Boermans, Vermeulen, Poels
en Verbruggen allen dat het
ging om een experiment.

“Hoofdzaak is, het moet
veilig zijn. Het is veiligheid
sec en veiligheid gevoel
(…..). Als dat gevoel van
onveiligheid blijft bestaan,
dan zetten we die GOP
terug. Het stopcontact zit
al onder de stoep.”
Waarbij een terugkeer van de
stoplichten mogelijk is, maar
dat ze mee gingen in de redenering dat het bij een rood of
groen- signaal gaat om ‘schijnveiligheid’. De inrichting van de

weg en de snelheidsbeperking
boden al voldoende veiligheid.
Ook het advies van de politie
steunde deze oversteekplaats
zonder lichten. Bovendien
wees Sieta Vermeulen (VVD)
op een overleg met bewoners,
ambtenaren en politie, waar ze
bij aanwezig was, dat er weliswaar veel vragen waren. Maar
ook begrip.
Daarentegen hadden DLP ‘ers
Gert Zagt en Alette Zandbergen, met foodtruck op de Kerstmarkt, veel klachten gehoord
over het weghalen van de stoplichten. “De 30 km- zone werkt
niet, er wordt niet gehandhaafd. Dat geeft veel zorgen bij
de bewoners” zei Zagt. Toen hij
in tweede instantie reageerde
dat het ‘beter was aan de voorkant preventief iets te doen dan
later als er wat gebeurd is. Die
zorgen uitten bewoners’, vielen

diverse raadsleden over hem
heen. Robby Israel (OLib) verwoordde dat gevoel van hen
door ‘de insinuatie alsof de rest
van de raad niet hecht aan de
veiligheid’ krachtig te bestrijden. Bovendien meende hij dat
het niet juist was om ‘ongefilterd meningen van inwoners
over te nemen’.

DLP ‘ers Gert Zagt en Alette
Zandbergen kregen geen steun
(foto: Douwe van Essen//WWK)
Ook wethouder Reijn ontraadde het amendement sterk. Hij
had veel overleg gevoerd. Hij
benadrukte dat het in de eerste
plaats gaat om veiligheid.

Wethouder maakt ‘uitzonderlijke manoeuvre’
WIJDEMEREN- In het langlopende dossier ‘Snippergroen’
waarbij de gemeente grond terug wil vorderen van inwoners
stemde de gemeenteraad in
met een handreiking van wethouder De Kloet. Hij is bereid
om drie dossiers zelfs na een
gerechtelijke uitspraak alsnog
te laten beoordelen.
Vanaf het moment dat Wijdemeren in december 2011 ruim
600 brieven de deur uitdeed
naar bewoners die onrechtmatig gemeentegrond zouden
gebruiken, was er onrust. Veel
meningsverschillen over de
verjaringstermijn van 20 jaar
of over details betreffende de
oppervlaktemeters. Het ‘Landjepik’- dossier was een blok aan
het been van diverse wethouders die niet in staat bleken om
het een en ander in kalm over-

leg te settelen. Na de verkiezingen van 2014 kreeg het bureau
Eiffel de opdracht om aan de
keukentafel de geschillen met
de burgers op te lossen.

‘Zo kon het gebeuren dat
twee buren naast elkaar
met dezelfde tuin, dezelfde
haag en dezelfde strook
‘ingepikte’ grond, totaal
verschillend behandeld
werden’

Het revindicatiedossier heette
voortaan ‘Snippergroen’. Hoewel de voortgang langer duurde
dan gepland, kwamen er positieve geluiden naar boven. Het
leek pais en vree.
Recent echter stelde Rik Jungmann van de Wijdemeerse
Webkrant een vorm van rechtsongelijkheid aan de kaak. Zo
kregen veel bewoners
van de Cannenburgerweg in Ankeveen
kosteloos de erkenning van verjaring.
Terwijl anderen, voordat de Eiffel-dames
langskwamen, waren
beland in een keihard
juridisch gevecht met
de gemeente. ‘Zo kon
het gebeuren dat twee
buren naast elkaar
met dezelfde tuin, dezelfde haag en dezelfde strook ‘ingepikte’
grond, totaal verschillend behandeld werden’ schreef Rik. De
een kreeg de grond
gratis en de ander heeft
in totaal ruim 20.000
euro betaald aan de
Sieta Vermeulen trok haar amendement in
(foto: Douwe van Essen//WWK)

koopsom, juridische en andere kosten. Dat leidde op z’n
zachtst gezegd tot verbazing.
Zodat de gehele raad op instigatie van Robby Israel (OLib)
het gemeentebestuur aanzette
tot nieuwe stappen.
Handreiking
Uiteindelijk was wethouder
Jan-Jaap de Kloet bereid om
drie arresten van het Gerechtshof Amsterdam alsnog langs
de Eiffel-lat te leggen. De Kloet
noemde dit een ‘uitzonderlijke
manoeuvre’ omdat hij de gerechtelijke uitspraak wel juridisch correct vindt. Als uit het
onderzoek blijkt dat er in de
ogen van Eiffel inderdaad sprake is van verjaring, dan zal de
gemeente instemmen met het
eigendom van de bewoners en
zullen de koopsommen worden vergoed. Voorts herhaalde
de wethouder een toezegging
uit 2014 dat de gemeente bereid
is om het verschil in prijs tussen
de eerder afgehandelde zaken
en het latere ‘lagere’ tarief van
Eiffel te vergoeden. Bovendien
wil de gemeente sowieso alle
‘pre- Eiffel’-dossiers opnieuw
doornemen. Met uitzondering
van de elf dossiers die met een
gerechtelijke procedure zijn geeindigd.
Geen einddatum
Vooral dat laatste zou verbazing kunnen wekken in de gemeenteraad.

Waarom wel de drie Gerechtshof-zaken ‘hereifelen’
en die andere elf oude
rechtszaken niet?

Inhoudelijk gaf De Kloet daarop geen antwoord, alleen dat
hij die dossiers niet bestempelde als ‘uitzonderlijk’.
De motie van VVD ‘er Sieta
Vermeulen om ook die overige dossiers te betrekken bij de
afhandeling, moest ze terugtrekken omdat niemand haar
steunde. Verder drongen raadsleden aan op snelheid. Boven-

dien was iedereen het eens met
de woorden van Martin Vuijk
dat ‘dit proces zich nooit mee
mag herhalen’. Tot slot hechtte
Jan-Jaap de Kloet eraan dat hij
alle kwesties in een persoonlijk
gesprek met de betrokkenen
wil afronden. “En dat vergt tijd”
zei hij en dus wilde hij zich niet
vastleggen op een einddatum.

Ouderenmiddag
Woensdag 10 januari is er weer
een gezellige middag voor de
ouderen. Fred van Raam uit Almere laat zijn prachtige natuuren dierenfoto’s zien op het grote
scherm. Hij vertelt erbij waar
en onder welke omstandigheden hij de foto’s heeft gemaakt.
U bent allen weer van harte
welkom in het Wijkgebouw aan
de Eikenlaan, aanvang 14.30
uur.

De koffie en thee staan dan
weer voor u klaar. Het organisatieteam ziet uit naar uw
komst.
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Praktijkondersteuner
Jeugd doet het goed
WIJDEMEREN- De Praktijkondersteuners Huisartsen Jeugd
(POH) doen het goed, blijkt uit
een proef. Wethouder Betske
van Henten is zo tevreden dat
ze ermee door wil gaan.
Voor de huisartsen was het
doorverwijzen naar de Jeugdhulp nieuw, ze hebben dus behoefte aan ondersteuning. Terwijl de gemeente graag grip wil
hebben op doorverwijzingen
naar specialistische zorg. Enerzijds omdat het met een praktijkondersteuner vaak sneller
gaat en zo licht mogelijk als kan
en zo zwaar als nodig. Bovendien heeft het een positief effect
op de kosten. De proef startte
in juli 2016: per normpraktijk (2350 patiënten) wordt 1
uur POH Jeugd vergoed. Drie
praktijken deden mee: 4 uur in
Loosdrecht, 2,5 uur bij huisartsenpraktijk Hoflaan en 1 uur
bij Suijker & Siebeling te Kortenhoef. In een jaar kwamen er
ongeveer 100 jongeren tot 18
jaar langs, waarvan de helft di-

De Passion
Op 22, 23 en 24 maart gaat het
gebeuren: De Passion in Ankeveen. Het koor All Directions!
is al maanden bezig met de
voorbereidingen. Zij zullen op
geheel eigen wijze het lijdensverhaal van Jezus Christus voor
het voetlicht brengen.
In de vertrouwde Sint-Martinuskerk brengen ze een multimediaal spektakel dat u niet
wilt missen. Dit alles onder de
vertrouwde leiding van dirigent
Bruce Skinner, begeleid door
de vaste pianiste Ludmilla de
Klerk en op drums Frits Ziel-

’t Wijdehuis ook naar Loosdrecht
en Nederhorst den Berg

rect kon worden geholpen. Dat
is binnen 10 dagen. De andere
helft werd doorverwezen. Uit
de evaluatie blijkt dat de vragen
dus vroegtijdig kunnen worden
geholpen. Ook is er sprake van
de-medicaliseren. Het gaat over
het algemeen over opvoeding,
gedrag en psychische problemen. De gemeente schat dat het
niet doorverwijzen ongeveer
een kwart goedkoper is. Het
minimale tarief GGZ (geestelijke gezondheid) ligt anderhalf keer hoger en het uurtarief
ambulante hulp is anderhalf tot
twee keer zo hoog dan bij een
POH.
Wethouder Van Henten is enthousiast: “Het is succesvol. En
het voldoet aan wat wij voor
ogen hadden, namelijk laagdrempelig, dichtbij, snel, preventief en ook nog deskundig.”
In ieder geval wil Wijdemeren
de pilot omzetten in een vaste
regeling. In 2018 doet de gemeente een poging om ook andere huisartsenpraktijken erbij
te betrekken.
tjens, uitgebreid met een vijfkoppig ensemble van blazers
en gitaristen. De voorstelling is
toegankelijk en te volgen voor
iedereen vanaf 6 jaar tot ….
Voor zaterdag 24 maart zijn alle
250 plaatsen uitverkocht. Voor
vrijdag 23 maart zijn er nog
26 plaatsen vrij, maar op donderdag hebt u nog volop keuze: 160 kaarten. Ga snel naar:
www.alldirections.nl waar u op
simpele wijze kaarten à € 12,50
kunt bestellen. Mis deze unieke
voorstelling niet!

Centrum voor
Spierziekten .nl
fysiotherapie voor o.a. neuropathie,
myotonie en spierdystrofie
voor het Gooi en Eemland

tel: 06 - 308 65 64 7
APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

Rading 158 • 1231 KE Loosdrecht
tel. 035 - 622 87 07 • 06 442 118 92
Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur
za. 09.00-16.00 uur

✓ Verversen van de olie
✓ Vervangen van het oliefilter
✓ Banden op spanning brengen
✓ Resetten van het Service Interval
✓ Afstempelen van de
onderhoudsboekjes

WIJDEMEREN - Het college van
burgemeester en wethouders
heeft besloten ‘t Wijdehuis in
2018 ook uit te breiden met
Wijdehuizen voor Loosdrecht
en Nederhorst den Berg. In Kortenhoef is ‘t Wijdehuis vanaf
januari een dagdeel per week
extra open.
’t Wijdehuis is er voor iedereen
die buurtgenoten wil ontmoeten of een steuntje in de rug
nodig heeft. Er zijn wekelijke
ontmoetingsgroepen voor onder andere mensen met beginnende dementie of voor
mantelzorgers. Ook zijn er vrije
inloopochtenden. Deelname
aan de Wijdehuizen is gratis.
Wel wordt er een kleine vergoeding gevraagd voor koffie,
thee en lunch. Wethouder Van
Henten vertelt dat ze de Wijdehuizen ziet als een ‘huis van het
dorp’ waar mensen ook aan de
eenzaamheid kunnen ontsnappen. “Het is een diverse groep
mensen die eraan mee doet.
Je zou het ook een maatwerkvoorziening kunnen noemen,
want hierdoor kunnen de deelnemers ook langer thuis blijven.” Zowel de huisartsen als
consulenten van de gemeente
kunnen inwoners verwijzen
naar ’t Wijdehuis. Daarnaast

horen nogal wat mensen via via
van deze voorziening.
Kortenhoef
In Kortenhoef is ’t Wijdehuis
in
appartementencomplex
Veenstaete (ingang bruggetje
Parklaan). U bent welkom op
maandag en donderdag van
12.30 tot 16.30 uur (inclusief
lunch). Op woensdag is er tussen 10.00 en 12.30 uur een vrije
inloop.
Nederhorst den Berg
Eind januari bent u op woensdag welkom voor de vrije inloop tussen 9.30 en 12.00 uur
en van 12.30 tot 16.30 uur voor
de ontmoetingsgroep (inclusief
lunch) in de Gele Kamer van
het Sociaal Cultureel Centrum
aan de Blijklaan 1. Daar is de

Entree Wijdehuis Kortenhoef
organisatie in handen van Versa Welzijn.
Loosdrecht
De King Arthurgroep (Thuiszorg) organiseert vanaf medio
op donderdag een vrije inloop
tussen 14.00 en 16.30 uur in het
3Luik. Op de vrijdag is er een
ontmoetingsgroep tussen 9.30
en 14.30 uur; inclusief lunch.
Adres: Drieluik, Acacialaan 2.
Aanmelden
Aanmelden kan bij Herma Kleve of Iris Klarenbeek van Versa
Welzijn. Hun gegevens: iklarenbeek@versawelzijn.nl, hkleve@versawelzijn.nl of (035) 62
31 100. Zie ook www.wijdemeren.nl/wijdehuis.

PvdA/GrL deelt oliebollen uit
in de vier zorgcentra
WIJDEMEREN- Op de laatste
zaterdag van 2017 deelden
PvdA- en GroenLinks-leden
ruim 400 oliebollen uit aan bewoners van vier zorgcentra in
drie dorpen.
Aan het begin van de middag verzamelen de wethouder,
fractieleden, assistenten en bestuursleden van beide partijen
zich in de hal van de Emtinckhof in Nieuw Loosdrecht. Iets
meer rood dan groen, maar
dat mag de pret niet drukken.
Zelfs Evelyn Citroen, ook wel
bekend als clown Bijouxxx, is
vanuit het Noord-Hollandse

Koedijk afgezakt naar het plassendorp.
Het duurt even voordat iedereen weet wie op welke gang
gaat uitdelen, maar dan begint
de pret. Want dat is het, bij
elke voordeur is de verrassing
groot. Niet iedereen is gek op
de oliebollen, maar het gebaar
wordt enorm gewaardeerd. En
gelukkig maken de lokale politici er geen show van om hun
politieke idealen te etaleren.
Wel heeft Stan Poels achteloos
een bus poedersuiker in zijn
linker broekzak gestolen om
de bruine vetmonsters nog
eens extra te besproeien. De

baksels vliegen er doorheen,
regelmatig moet de voorraad
worden aangevuld. Evelyn Citroen heeft haar trekharmonica
meegenomen en twee passende
liedjes gecomponeerd. Vooral het Oliebollenlied slaat aan.
Uit volle borst zingen Sandra
van Rijkom c.s. mee met ‘Een
oliebol, dat is een ding die eet
je uit je hand. Maar komen er
vier pootjes aan, dan is het een
olifant. O ho ringe de dinge’.
Na de Emtinckhof trok de karavaan van 12 linkse personen
naar de Beukenhof, naar Veenstaete in Kortenhoef en De
Kuijer in Nederhorst den Berg.
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Nog meer nieuws uit de
gemeenteraad

2018 wordt het jaar......
WIJDEMEREN- Ons alfabet telt 26 letters. Aan 26 vrouwen en
mannen uit de vijf dorpen vroeg de redactie wat zij hopen en
verwachten van 2018. Dat levert een gevarieerd beeld op van
onze inwoners. Een mooie mêlee van wensen en verlangens,
idealistisch, praktisch, overtuigend, poëtisch, krachtig, realistisch en met visie.

WIJDEMEREN- Er waren nog
een paar leuke en minder leuke
nieuwsfeiten uit de laatste gemeenteraad van het vorig jaar.
• Na een serie installaties van
jonge of relatief jonge fractieassistenten van diverse politieke partijen de afgelopen
maanden was het nu de beurt
aan de Onafhankelijk Liberalen om een nieuwe medewerker te presenteren. Dat was
Marilyn Newalsing die zwoer
de rechten en plichten van
de plaatselijke volksvertegenwoordiging met ‘Zo waarlijk
helpe mij God’ te bevestigen.
• Financieel wethouder De
Kloet kwam op het allerlaatste
moment met een ‘winstwaarschuwing’ aan de raadsleden.
Bij de vaststelling van de
ozb-tarieven was uitgegaan
van een gemiddelde waardestijging van 8,81 %. Het gezamenlijke belastingorgaan van
Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (BSWW) heeft op
dit moment 30% van de woningen getaxeerd en komt uit
op 6,5% waardevermeerdering. Dat is 2,3% minder dan
geprognosticeerd. Dat betekent dat de opbrengst wellicht
€ 100.000,- lager uitvalt dan
verwacht. Toch wilden de
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A

raadsleden de belastingverordening niet op het laatste
moment wijzigen. Dorpsbelangen-fractievoorzitter René
Voigt reageerde laconiek:
“Ach, een tonnetje minder.”
Zekerheid is er pas als alle
woningen zijn getaxeerd, dus
de financiële tegenvaller voor
de gemeente kan nog alle kanten op.
• Veel complimenten waren
er voor de ‘Nota reserves en
voorzieningen’. Jan-Willem
Nienhuis (CDA) die goed op
de hoogte is met financiën
vond het zo’n goed stuk, met
visie, dat hij alle raadsleden
adviseerde om het te printen
en mee te nemen in de tas.
Het zou namelijk een volledig
overzicht geven van de geldstromen van de gemeente.
• De hele raad was tevreden
over de ‘Toekomstvisie kleine

Marilyn Newalsing is de eerste
fractie-assistent van OLib
(foto: Douwe van Essen // WWK)
scholen’ van wethouder Van
Rijkom. Al meenden CDArunner up Rosalie van Rijn en
D66- leider Joost Boermans
dat de term ‘visie’ niet klopte.
Ze vonden het meer een opsomming. In ieder geval was
er enig optimisme over de
lichte groei van het totaal aantal leerlingen op de basisscholen in de vijf dorpen. Hoewel
de wethouder geen garantie
wilde uitspreken voor scholen
die onder de kritische grens
van 72 leerlingen komen, zag
ze geen gevaar voor de komende vier jaar. Gezien de
getallen voor handhaving van
de scholen die de besturen
hanteren en de verhoging van
de kleinescholentoeslag.

Ambulancediensten gaan samen
REGIO - De ambulancediensten
van de GGD Flevoland en de Regio Gooi en Vechtstreek gaan
een intensieve samenwerking
aan en staan vanaf januari
2018 onder één directeur. Ook
management en staf van beide
RAV’s worden samengevoegd.
Deze samenwerking maakt de
ambulancediensten robuuster.
De samenwerking tussen beide
ambulancediensten bestaat al
langer. Begin 2017 besloten de
GGD Flevoland en de Regio
Gooi en Vechtstreek tot integratie van staf en management.
René Ton is directeur van de
beide Regionale Ambulance
Voorzieningen (RAV). Hij ziet
het samengaan tussen Flevoland en Gooi en Vechtstreek

Repair Café
Op zaterdag 6 januari is er van
10.00-13.30 uur weer een Repair Café bij Bibliotheek Gooi
en meer vestiging Loosdrecht.
De slogan van het Repair Café
is weggooien? Mooi niet! Hebt
u kapotte huishoudelijke ap-
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nneke Stokman (Nederhorst den Berg)
waarin naar ik hoop mijn Syrische bijlesvriendin slaagt voor
haar inburgering; waarin onze Syrische kleermaker in het Cultureel Centrum heel veel klantjes krijgt; waarin ik hoop dat wij,
oude Bergers, de nieuwe Bergers met open hart tegemoet zullen treden.

B

ram de Kloet (Kortenhoef)
zonder Ken Uw Dorp Quiz, maar met een gezellige Koningsdag met voorafgaand een spectaculaire OranjePop in de Fuik.
2018 wordt ook het jaar met een prachtige Sinterklaas- intocht
en een sportieve uitbreiding van onze geweldige sportruimte
Buro Sport. Al met al een vrijwilligersjaar.

C

ora Vlug (Loosdrecht)
dat ik eindelijk die mooie camera kan kopen waarmee ik vastleg hoe mijn kinderen zélf hun speelgoed opruimen, waarmee
ik selfies maak waar Doutzen jaloers op is en foto’s maak van
iedereen die mij lief is. Een album vol met mooie herinneringen. Ik ga ervoor.

D

ick ’t Hoen (’s-Graveland)
dat ik weer zal omarmen wetende dat het vreugde en verdriet
kan brengen. En om in de gemeenschap waarin ik leef kenbaar
te maken dat natuurbeheer en cultuurhistorie niet ten koste van
financieel gewin mogen verpauperen of verloren gaan.

E

veline Welle (’s-Graveland)
van de carnaval als prinses Eveline. Samen met prins Joop I en
de overige hofhouding willen we er een geweldig carnavalsweekend van maken. Wil je een avond lekker feestvieren en gezellige mensen ontmoeten, kom dan zaterdagavond 10 februari
langs in ’t Akkoord. Zondagmiddag is de middag van de optocht en het kindercarnaval.

F

rans Hendriks (Kortenhoef)
waarin ‘mijn’ S.V. ‘s-Graveland 97 jaar wordt. SVS verricht een
buitengewone sociale functie. Aan actieve ( thans 580 spelende
leden) en passieve recreatie biedt de vereniging veel (Wijdemeers) vertier. Dit alles is mede mogelijk door de vele SVS-vrijwilligers (nu 200!) die jaarlijks meerdere activiteiten voor sporters en niet-sporters organiseren. Ook in 2018 zal SVS hiermee
doorgaan.

G

met vertrouwen tegemoet: “We
groeien al een flinke periode
heel natuurlijk naar elkaar toe.
Veel onderdelen zijn al geïntegreerd. Het vertrouwen tussen
de partijen is groot. Deze samenwerking geeft vooral energie en kansen. We willen onze
patiënten ook in de toekomst

de beste zorg bieden en deze
samenwerking is daarvoor gewoon nodig.” De ambulancediensten beschikken samen
over twee meldkamers, ca. 30
ambulances, verspreid over 9
standplaatsen en ruim 200 medewerkers.

paraten of een blouse waar de
knoop vanaf is? En lukt het u
niet zelf om het te herstellen?
Dan kunt u terecht bij het Repair Café. Onze handige vrijwilligers kunnen u (kosteloos)
helpen om bijvoorbeeld uw
huishoudelijke apparaten of
kledingstuk te helpen repareren.

In de bibliotheek in Loosdrecht
is ook een verzamelpunt voor
lege cartridges en een Jekko.
Hier kunt u lege batterijen en
spaarlampen inleveren. En
kleine elektrische apparaten die
echt niet meer te repareren zijn.
Het Repair Café is iedere 1e zaterdag van de maand; Tjalk 41;
035- 582 5488.

ert Wouters (Loosdrecht)
waarin ik met het Loosdrechtse koor Fun4All uitbundig het
5-jarig bestaan ga vieren met een geweldig jubileumconcert
op 18 maart 2018 in het Muziekcentrum van de Omroep in
Hilversum en met een feestelijk koorweekend in het najaar in
Maastricht, inclusief optredens op en rond het Vrijthof. Ik heb
er zin in!

H

ans Hazes (Ankeveen)
om er 100% te zijn, om samen met anderen het mooiste ervan
te maken te maken, samen met Ilja de mooiste momenten te
beleven.

I

ngrid Kroon (Loosdrecht)
van heerlijke dagen op het water, genieten van de zonsopkomst
en -ondergang, het terugkeren van de dieren in het opgeschoonde Vuntus-natuurgebied, het lachen van kinderen tijdens hun feestjes, het verkennen van nieuwe samenwerkingen
en het zien opbloeien van jong talent, hard werken maar vooral
heel erg genieten van wat we iedere dag op die sups voor elkaar
krijgen
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50 lachgascapsules
Voor de jaarwisseling trof de
Wijdemeerse politie op de
parkeerplaats van sportpark
Hallinckveld meer dan 50 lege
capsules lachgas aan.
Uit onderzoek van het Trimbos-instituut en het Bonger
Instituut blijkt dat het gebruik
niet zonder gevaar is. Minister
Bruno Bruins van Medische
Zorg en staatssecretaris Paul
Blokhuis van Volksgezondheid
willen daarom dat de patronen
lachgas binnenkort niet meer te
koop zijn voor minderjarigen
en gaan hierover overleggen
met de detail- en groothandel,
schrijven ze aan de Tweede Kamer. Ze hopen tot vrijwillige afspraken te komen. ’Vooral voor
de groep heel jonge gebruikers,
bij wie het de vraag is of het gebruik van lachgas een opmaat
voor ander middelengebruik
kan zijn, vinden wij het belang-

rijk dat er op bepaalde punten
actie wordt ondernomen’. Uit
onderzoek van het Trimbos
Instituut blijkt dat steeds meer
jongeren en jongvolwassenen
de afgelopen jaren lachgas zijn
gaan gebruiken. Het grootste
deel gebruikt het middel af en
toe.
Lachgas geeft een kortdurende maar sterke roes. Het gas
zit in slagroompatronen. Deze
metalen capsules zijn eigenlijk
bedoeld als drijfgas om slagroom uit een cilinder mee te
kunnen spuiten. Jongeren blijken tijdens of kort na lachgasgebruik last te kunnen hebben
van hoofdpijn, duizeligheid en
tintelingen. Daarna volgen verwardheid, misselijkheid en de
hunkering om opnieuw te gebruiken. De negatieve gezondheidseffecten op lange termijn
zijn concentratieproblemen,
vermoeidheid en duizelingen.

Lezers schrijven...
Ode aan vrijwilligers
Met grote verbazing las ik
‘Wijdemeren Informeren’ in
het Weekblad Wijdemeren
van 20 december jl. In het hart
van het blad trof ik de 4 pagina tellende bijlage namens ons
gemeentebestuur. De spread
(vakterm voor de 2 middelste
pagina’s, voor reclamemakers
na de voor- of achterpagina
de mooiste positie van een
tijdschrift of krant) bestond,
ogenschijnlijk, uit een hommage aan alle vrijwilligers uit
onze dorpen. Maar als je de
tekst wat beter leest en vooral
de foto’s wat beter bestudeert,
is het eigenlijk niet meer dan
compliment aan onze bestuurders. Van de 14 foto’s staan er
op 10 alleen maar wethouders
of de burgemeester. Die dan
misschien toevallig op de Vrijwilligersdag ook een paar handen hebben uitgestoken.
Begrijp mij niet verkeerd. Ik
heb waardering voor het werk
van het college: ‘it’s a hell of
a job’ en ook al genieten de
meesten van u niet mijn politieke voork(l)eur, laten we blij
zijn dat iemand het doet.
Maar als je de vrijwilligers van
onze dorpen een veer in de
bips wil steken, begin dan niet

bij jezelf. Uit ervaring weet ik
dat deze ‘spread’ een commerciële waarde van al gauw ruim
€ 2.000,- vertegenwoordigt
(ongetwijfeld door de thesaurier van het gemeentehuis wel
wat naar beneden onderhandeld). Maar dat geld lijkt me
niet bedoeld om – met het oog
op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen – het
college nog eens van zijn beste kant te laten zien. Het ging
toch om de vrijwilligers? Het
zou u sieren als u die dan ook
centraal had gesteld. Gewoon
met naam en toenaam. En stuk
voor stuk met een mooie foto.
Een echte ‘hall-of-fame’.
Zal ik een voorzetje geven?
(Sorry, misschien wat Kortenhoefs gekleurd maar ik spreek
dan ook even uit mijn Kortenhoefse ervaring):
De kanjers van Scouting Klaas
Toxopeus (2x Sander, Gerlinde, Diederik en nog een stuk
of 15 andere staffers), toppers van ODIS volleybal (Eric
Hulshof, Sabine van Kooten,
Kirsten van de Ancker, Dennis van den Heuvel, Jaap en
Gerdie van Bijleveld en nog
vele anderen), Kees de Haan
(moge hij ruste in vrede) en

Gedateerde stacaravans

Stomerij & Schoenmakerij Loosdrecht

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

KOSTUUM € 15,00 - DEKBED vanaf € 17.00

Het Provinciaal bestuur is
mijns inziens een democratisch gekozen orgaan en vertegenwoordigt daarom de
meerderheid van de bevolking.
Hoe fout is dan ook de laatste
opmerking in uw artikel in het
Kwartaalblad getiteld: ‘Grondige opknapbeurt voor de Oostelijke Vechtplassen’. Daarin
staat letterlijk (ik citeer): ‘Het
is interessant voor ondernemers (men doelt daarmee op
het onderhoud van de huidige
vegetatie rondom de plassen),
want daarmee keert het karakteristieke uitzicht op meren en
plassen terug.’
Alhoewel ik deze stelling sterk
in twijfel trek, ga ik verder

met de volgende, voor mij nog
veel kwalijkere, uitspraak: ‘In
ruil voor hun medewerking
daaraan willen zij inspelen op
recreatietrends door verhuur
van ecolodges in plaats van de
gedateerde stacaravans. Door
deze aanpak profiteren natuur
en recreatie.’ Zoals u, als volksvertegenwoordigend orgaan,
behoort te weten, zijn de door u
en zeer waarschijnlijk ook door
de ondernemers genoemde
ecolodges financieel bereikbaar
voor slechts een klein deel van
de bevolking.
Het merendeel van de recreanten kan dergelijk accommodaties niet bekostigen en zijn
daarom afhankelijk van die

Pieter Luijer van het Akkoord,
Toine, Bert en Bianca van de
Treffers, John de Ruig, Marc
Degekamp, Frans Hendriks en
nog minstens 50 anderen bij
SV ’s-Graveland, Corrie Haselager en Gerdie van Bijleveld
(ja daar is ze weer) van ODIS
gym, Saskia Luijer van ‘van alles en nog wat’, Jan Kemphorst
en Dick Blom van de Ankeveense IJsclub, Nine de Jongh
en Bianca Roelofs van TV
Westerveld, Mariska van Wijk
en Robert-Jan Ruwers van de
ouderraad Antonius, André
Slooff en Sander de Leeuw van
Wijdemeren Beach, Ron Vos,
Ronald Kempers (e.v.a.) van
SFG. Ik kan zo nog wel even
doorgaan. En ik weet zeker
dat anderen deze lijst kunnen
aanvullen met nog veel meer
mooie namen. Laten we dat
dan ook doen! Als u echt van
mening bent dat de vrijwilligers een pluim verdienen (en
dat doen ze), geef ze die dan
ook. Maak er volgend jaar een
mooie dubbele of tweedubbele
pagina van vol met foto’s van
die vrijwilligers. Met mooie
bijschriften. Waar mensen blij
en trots van worden.
Viktor Franzen, Kortenhoef
door u zo denigrerend genoemde ‘gedateerde stacaravans’. Een
schande daarom dat u zo gemakkelijk over de belangen van
de minderdraagkrachtige recreanten heen stapt met dergelijk ondoordachte uitspraken.
Ik hoop ook oprecht op een reactie uwerzijds en eigenlijk nog
meer op een vermelding van
deze opmerking mijnerzijds in
uw kwartaalblad, zo nodig met
uw reactie daarop.
De rest van de plannen is wel
goed te noemen met wellicht
de aantekening dat omwonenden zeker niet gecharmeerd
zijn van de geplande nieuwe
vaarroutes.
Herman W. Rammers,
Loosdrecht

Stoomgoed kan eventueel in 24 uur klaar zijn. Bij ons kunnen gordijnen, vloerkleden, leer en suede
ook worden gereinigd. Ook wasgoed, lakenpakketten en dekbedovertrekken worden gedaan.

Kledingreparatie:

Adres: Rading 146
(Naast Boni Supermarkt)
Broek korter maken voor maar
Tel: 035-5828684
OOK REPARATIE VOOR AL UW SCHOENEN

€ 8,50

Openingstijden: s’maandags gesloten, dinsdag t/m vrijdag 09:00 tot 18:00, zaterdag 09:00 tot 16:00

VINCENT HAMMING
Schoonmaakbedrijf

06 23 88 25 93
schoonmaakbedrijf.hamming@gmail.com

Tweeledige gedachten over vuurwerk
Op Oudejaarsnacht zat ik om
24.00 uur met mijn zeer bange hondje Fiora op zolder en
heb zo zeer van het geweldig
mooie en grote vuurwerk boven ons kleine dorpje genoten.
Lekker warm en vooral zo veilig zat ik te kijken. Geen cent
moest ik uitgeven - dat hebben
mijn dorpsgenoten gedaan en dat massaal - ik mocht genieten. En liet mijn gedachten
gaan - wat een verspilling, milieuverontreiniging, oorlogsla-

waai in een vredig land enz.
en waarvoor? Een lichtflits een
knal, wat rook - en dan de volgende. Je moet ervan houden,
het leuk vinden en het geld
ervoor over hebben. En toch
dacht ik nog iets vreemds - ik
wil graag diegene bedanken
die dat (ook) voor mij gedaan
hebben. En de jongens, die ondanks het slechte weer - al
vroeg (maar niet zo wild) aan
het knallen waren, ja, aan hen
heb ik ook gedacht. Waarom

weet ik niet, maar onze straat
werd gespaard, het viel reuze mee. Dat vond zelfs mijn
hondje, en anderen ook - dat
heb ik ondertussen gehoord.
Dus wil ik iedereen bedanken,
die nog kan zien (vele hadden
pech) en die nog alle vingers
hebben en die - zonder het te
weten, mij een kleurrijke en
wonderschone jaarwisseling
hebben cadeau gegeven.
Doris Schmidt-Merz,
Nederhorst den Berg
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Burgerinitiatief Cabombabestrijding
heeft doelen bereikt
Vanaf 2014 is het Burgerinitiatief
Cabombabestrijding
Wijdemeren actief. Doel was
het probleem van de cabomba
en vederkruid aan te pakken
en niet af te wachten, niet te
zeggen dat het zinloos is of de
verantwoordelijkheid naar een
ander te schuiven. Samen de
Cabomba Aanpakken. En dat is
gelukt!
Op 6 december is er een Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen gesloten, waarin een
paragraaf over cabombabestrijding is opgenomen, waarin
staat dat er een driejarenplan
gemaakt en uitgevoerd zal worden onder coördinatie van de
provincie Noord-Holland. Er
is een budget van 500.000 euro
voor exotenbestrijding beschikbaar en er wordt gezocht
naar meer gelden, omdat de
kosten hoger worden ingeschat.
In 2016 heeft het Burgerinitiatief een rapport geschreven,
waarin zes verschillende methoden zijn uitgevoerd, gemonitored en geëvalueerd met als
conclusie, dat cabomba met
wortel en al dient te worden
verwijderd, bijvoorbeeld met
een harkboot, een hark-verzamelboot of handmatig harken,
de STERbak of de hydroventuri-methode. Er staan 10 aanbevelingen in, die als uitgangspunt zullen worden gebruikt
voor het toekomstige driejarenplan. Dat er op de verschillende locaties, bijvoorbeeld in
havens, recreatiegebieden en
natuurgebieden verschillende
methoden en werkwijzen worden gehanteerd is begrijpelijk.
Verspreiding voorkomen
op Wijde Blik
In oktober en november is bij
Jachthaven Kortenhoef met de
harkmethode gewerkt aan het
verwijderen van vederkruid
met wortel en al, zodat verde-

Op 25 augustus 2017 presenteerde prof. dr. J. Bossert zijn
bevindingen. Deze rapportage
is besproken met de betrokken

2018 wordt het jaar......
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J

acqueline Valkonet (Nederhorst den Berg)
waarin nieuwkomers en oudgedienden open en warm naar elkaar toe samenleven in onze dorpen.

K

ees van Oorschot (’s-Graveland)
waarin het leven zacht voor ons is, met wederzijds respect, zonder kleinheid en angst, met zin in het nieuwe, zonder bekrompenheid, juist gul en open. Een wakker, geestig en nieuwsgierig
jaar, zonder gekonkel en gedraai, behoorlijk eerlijk, vol verstand
en gevoel, met geduld en liefde. Zo’n jaar dus!

L

re verspreiding naar de Wijde
Blik voorkomen zal worden.
Ook Jachthaven Brugzicht en
bewoners aan het Moleneind
werkten mee met deze aanpak. Wekenlang is de harkboot
actief geweest, met een volgverzamelboot en drie mannen
die met handmatig harken alle
resten en in de hoekjes het vederkruid met wortel en al eruit
haalden. Juist het grondig aanpakken blijkt de meest effectieve methode.
Het Burgerinitiatief is blij, dat
het contact met Natuurmonumenten is verbeterd en dat er
gezamenlijk gewerkt zal worden aan een natuurvriendelijke
en effectieve aanpak.
Inmiddels zijn er twee voorbereidende
bijeenkomsten
geweest, waar recreatieondernemers, havenmeesters, Natuurmonumenten, gemeente
Wijdemeren, grondeigenaren
en het Burgerinitiatief onderling hebben overlegd over een
toekomstige aanpak, en daaruit is het plan ontstaan een
gezamenlijke vereniging op te
richten, die een rol zal spelen
bij de uitvoering van het driejarenplan.
Daarom heeft het Burgerinitiatief de conclusie getrokken,
dat de doelen zijn bereikt, en
dat, nu de coördinatie en uitvoerende taken bij de provincie

Noord-Holland en de Vereniging Cabombabestrijding is komen te liggen, het burgerinitiatief beëindigd kan worden per
1 januari 2018. Indien nodig
blijven Kees Blase en Ab Krook
een adviserende en stimulerende functie houden, maar zeker
niet meer de uitvoerende taken,
zoals dat de laatste twee jaren
wel is gebeurd.
In de vergaderingen van het
najaar werd voorgesteld, dat de
gereserveerde gelden van Wijdemeren en Noord-Holland
van 2017 gebruikt kunnen
worden voor het ontwikkelen van een effectief apparaat,
en dat is inderdaad gebeurd.
Door samenwerking van Peter
Bikker (de Otter), Jan van Zijtveld (Machineverhuur), Jasper Blom (het Anker) en Kees
Blase (Burgerinitiatief) is een
kleinere nieuwe STERbak met
hark ontworpen, die in de havens een rol zou kunnen spelen
(zie foto). Samenwerking blijft
van groot belang. Daarom zijn
over alle jachthavens dit najaar
borden verspreid met de tekst:
Samen Cabomba Aanpakken!
NB De Gemeente Wijdemeren
laat weten dat men nog niet op
de hoogte is van een Vereniging
Cabombabestrijding. Voorts zegt
de woordvoerder dat er 1 miljoen
beschikbaar is (ipv 5 ton).

BSWW schakelt rijksrecherche in
voor nader onderzoek
WIJDEMEREN- Naar aanleiding
van de problemen met de belastingaanslagen begin 2017
heeft het bestuur van Belastingsamenwerking
Stichtse
Vecht, Weesp en Wijdemeren
(BSWW) in het voorjaar van
2017 prof. dr. J. Bossert verzocht om onderzoek te doen
naar de governance en het
functioneren van de BSWW.
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gemeenteraden c.q. raadscommissies en gaf toen aanleiding
tot nader onderzoek. Gedurende het onderzoek is namelijk gebleken dat er verschillen
bestaan tussen de ambtelijke,
bestuurlijke en raadsversie van
het Business Plan BSWW.
Het onderzoek naar deze verschillen is afgerond en de rapportage is vastgesteld door
het bestuur van de BSWW.
Het rapport is daarna middels
een brief aan de drie colleges
voorgelegd. Aan de colleges is
gevraagd een besluit te nemen

over eventuele vervolgstappen,
omdat de feiten dateren van
vóórdat BSWW bestond. De
bevindingen in het rapport zijn
voor de drie burgemeesters –
uit hoofde van hun rol als hoeder van integriteit - aanleiding
om de rijksrecherche in overleg
met het OM te verzoeken nader
onderzoek te doen.
Vanwege het belang van de
betrokkenen en de voortgang
van het onderzoek wordt over
de inhoud op dit moment geen
mededeling gedaan.

eo Wenneker (Nederhorst den Berg)
waarin, hoop ik, de volgende wensen in vervulling gaan: Dat
alle vrijwilligers en mantelzorgers de waardering krijgen die ze
verdienen; Dat aan de Zwarte Pietendiscussie nu eindelijk eens
een einde komt; Dat u allen, die dit leest, elke dag een aangename verrassing overkomt.

M

ariska Leurs (Nederhorst den Berg)
waarin ik samen met ons koor ‘All Directions’ een heel bijzonder
evenement ga uitvoeren: Op 22, 23 en 24 maart zal ‘De Passion’
opgevoerd worden in de Ankeveense katholieke kerk. Voor informatie en kaarten: www.alldirections.nl Ik wens alle koorleden
veel succes bij de voorbereidingen in de komende maanden.

N

ick IJkhout (Nederhorst den Berg)
van een mooie persoonlijke uitdaging, namelijk starten met
mijn nieuwe baan. Daarnaast zal het in het teken staan van vrijwilligerswerk. Actieve verenigingen maken ons dorp mooi en
gezellig. Waar een klein dorp groot in kan zijn. Maar het allerbelangrijkste blijft een gezond 2018.

O

lga Ekelenkamp (Kortenhoef)
waarin ik, samen met mijn collega’s van Natuurmonumenten,
ga werken aan ruimte voor de natuur. Dat kan op grote, maar
óók op kleine schaal! Een paar terrastegels verruilen voor bloeiende planten om bijen te helpen, ruimte maken in je agenda
voor een mooie wandeling óf een natuurverbinding voor de otter aanleggen. Ik wens alle inwoners van gemeente Wijdemeren
heel veel ruimte voor de natuur toe en nodig iedereen van harte
uit om ons hierbij te helpen!

P

atrick Kreuning (Ankeveen)
waarin de puntjes op de – i - worden gezet en bestuurders (landelijk, regionaal en lokaal) naar de bevolking gaan luisteren.
Geen fusie!

Q

uirina Fokke (Kortenhoef)
waarin diverse bouwprojecten worden afgerond. Een bijdrage
aan de samenleving waar eenieder, onafhankelijk van afkomst
of geloof, van kan gaan genieten. Samen ervaren en beleven van
al dat moois wat

R

ik Jungmann (Kortenhoef)
van de helden van de lokale pers, de local heroes, de persmuskieten, die de politiek bij de les houden en misstanden aan de
kaak stellen voor een beter, eerlijker en bovenal leuker Wijdemeren. Hou vol mannen en vrouwen van het vrije woord!

S

abine Hendriks (Loosdrecht)
Actief, Buurtjes, Concerten, Drive, Eten ,Familie, Gezondheid
& Genieten, Hamburg, Inzet Jaarrekeningen , Kursusprojekt,
Liefde ,Mooie momenten & Mezelf, Nee hebben we, ja kunnen we….., Ouders, Participatie Project, acQuisitie, Rust(iger),
Stichting SLOEP, Thuis,Uitgaan, Vriendinnen & Vrienden,
Wijdemerenfonds, Xenofiel, Ysclub De Loosdrechtse Plassen,
Zomer. Ik wens iedereen een onwijs prachtig 2018!

T

jitske van Emden (Nederhorst den Berg)
van een ‘plan van aanpak Verkeersbordenbeleid’ in Nederhorst
den Berg. Als je er op let, zie je zoveel onnodige verkeersborden. Deze voegen niets toe aan de verkeersveiligheid, werken
eerder verwarrend, ontsieren het dorp en zijn een verspilling
van gemeenschapsgeld.
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Brandje bij SushiPoint in Loosdrecht

Jaarwisseling voor brandweer
relatief rustig verlopen
REGIO - Het is een relatief rustige jaarwisseling geweest
voor Brandweer Gooi en Vechtstreek. Regionaal zijn er tussen
31 december 18.00 uur en 1
januari 06.00 uur 67 meldingen
op de meldkamer binnengekomen. Ongeveer de helft van alle
meldingen kwam uit Hilversum. Regionaal ging het vooral
om buitenbrandjes, brandende
containers en afvalverbranding
maar er zijn er in de regio ook
vijf gebouwbranden geweest,
waarvan drie woningbranden,
één schuurbrand en één brand
in een horecabedrijf.
In Loosdrecht werd rond 21.00
uur een gebouwbrand gemeld.
Het bleek te gaan om een aanbouw van het hoofdkantoor

van de restaurantketen SushiPoint dat gevestigd is in het
voormalige pand van de Rabobank (hoek Nootweg- Nieuw
Loosdrechtsedijk). Toen de
brandweer arriveerde was de
brand al uitslaand. De brandweer heeft de brand snel geblust. De oorzaak is onbekend.
Er is behoorlijke rookschade.
In Hilversum is er rond 22.00
uur kort sprake geweest van
een middelbrand aan de Lindenheuvel.
Aanvankelijk leek het hier om
een woningbrand met slachtoffers te gaan en uit voorzorg
werd een Mobiel Medisch
Team ingevlogen. Al snel bleek
er niemand in de woning aanwezig en kon de helikopter
retour. De brand die op de 1e

etage woedde is veroorzaakt
door rondvliegend vuurwerk.
In de late nacht heeft er ook
een brand in een horecabedrijf
aan de Neuweg in Hilversum
plaatsgevonden. De brandweer
had het vuur snel onder controle.
Het aantal voertuigbranden is
in de regio beperkt gebleven
tot vier waarvan twee in Weesp,
één in Naarden en één in Hilversum. Al met al kende Brandweer Gooi en Vechtstreek met
deze jaarwisseling een iets
drukkere avond en nacht dan
tijdens de vorige jaarwisseling,
waar de teller op 49 bleef steken, maar nog steeds spreken
ze van een relatief rustig verlopen jaarwisseling.

CDA bezoekt Historische Kring
Op woensdagavond 20 december gingen Jan Verbruggen
en Rosalie van Rijn op bezoek
bij de Historische Kring Loosdrecht. Dit jaar betrokken zij
een nieuw pand. De CDA- fractie is benieuwd wat de vrijwilligers van de Kring zoal bezig
houdt, of het nieuwe pand al
klaar is en hoe het contact met
de gemeente is.
Bij binnenkomst werden we
ontvangen door de voorzitter
Ernst Haselhoff Lich Kasteleijn.
Er was ook een aantal mensen
druk bezig aan een bureau. Met
veel enthousiasme achterhalen
zij stukje bij beetje de geschiedenis van Loosdrecht. Altijd
blijft er uitzoekwerk. Tegelijkertijd komen er ook bezoekers
binnen met de vraag of er nog
oude foto’s zijn van hun net
gekochte woning aan de Oud
Loosdrechtsedijk. Met wat
zoekwerk komen er verschillende foto’s tevoorschijn.
In een andere ruimte zijn er
vrijwilligers bezig om in het

2018 wordt het jaar......
2018 WORDT VOOR MIJ HET JAAR …………

U

rsula Hopman (Nederhorst den Berg)
waarin alles mogelijk is! Mogelijk vind ik de baan waarin ik
van mijn passie mijn beroep kan maken. Mogelijk krijgen we
als ChristenUnie Wijdemeren onze eerste zetel bij de gemeenteraadsverkiezingen. Mogelijk ontmoeten wij elkaar voor een
goed gesprek. Ik kijk er naar uit!

V

ictor Willems Ettori (Ankeveen)
dat ik 2* Instructeur word bij mijn duikvereniging GOV-Bussum. Het jaar dat ik voor het eerst op vakantie ga met mijn gezinnetje. Ik hoop ook in het jaar 2018 meer te kunnen eten uit
mijn moestuin. Dat is nog een hobby die ik graag verder wil
uitoefenen en later mijn kind(eren) wil bijbrengen hoe planten
en voedsel zich ontwikkelen.

W illeke Veens – van der Wal (Nederhorst den Berg)
van de ‘hoopvolle verwachting’. Eind 2015 zijn mijn man Leon
en ik gestart met een adoptietraject. De afgelopen twee jaar
hebben wij de verplichte procedure doorlopen. Wij hopen begin 2018 beginseltoestemming te krijgen, waarna we naar een
adoptiebemiddelingsbureau kunnen gaan. Het adoptieproces
vraagt veel geduld en doorzettingsvermogen, maar we hopen
uiteraard dat dat geduld beloond zal worden. Vol verwachting
kijken wij uit naar het moment dat onze kinderwens in vervulling gaat en wij ons kind in onze armen kunnen sluiten.

X

antippe Enfer (Breukeleveen)
waarbij hopelijk de cabomba ons verder niet vast zal zuigen op
de bodem van de Stille Plas. Waarbij de hemelse regenboog vaker terug zal keren dan de zwarte modder en waar ik me niks
laat aannaaien. Door niemand niet!

Y

oussef Bouali (Ankeveen)
van uitdagingen en hopelijk sportief succes door te promoveren met ASV ‘65 naar de 3e klasse.

Z

ach Jansen (Melkmeent)
van de 10de grasbaanraces. Het evenement van verbroedering
tussen gemeente Hilversum en Wijdemeren. Een regionaal
spektakel met dorpse gezelligheid voor iedereen. Een samenwerking waar ik trots op ben. Mijn boodschap voor 2018: denk
buiten hokjes, zoek de verbinding, geloof in mogelijkheden en
toon lef. Er zullen dan mooie zaken ontstaan.

nieuwe pand alle voorwerpen netjes te rangschikken. Er
zijn in de loop van de tijd veel
schenkingen binnen gekomen
die met Loosdrecht te maken
hebben.
Na de rondleiding gaan we met
elkaar koffie drinken. Hier horen we hoe de ervaring is om
nu in een eigen pand te zitten.
Met hart en ziel is het pand

Jan Verbruggen vol interesse voor
het Loosdrechts porselein dat Ernst
Haselhoff showt
helemaal opgeknapt en door
een eigen pand te hebben is er
minder afhankelijkheid van de
gemeente. CDA heeft daarom
ook ingestemd met het voorstel om dit mogelijk te maken.
Er komen nog een aantal onderwerpen aan de orde. En een
leuk idee! Kijken of we hier iets
mee kunnen. Maar al snel komen de verhalen van vroeger.
Leuk om te horen dat deze vereniging met veel enthousiaste
leden ook de bewoners van de
Emtinckhof vermaken die wat
vergeetachtig zijn, maar zo
weer mee kunnen praten en de
eenzaamheid verminderen.
Een waardevol bezoek. Een
unieke vereniging (al 45 jaar)
die een mooie bijdrage levert
aan de leefbaarheid in onze
dorpen. Veel succes met jullie
interessante werkzaamheden.

Concert ‘Peter en
zijn muziekvrienden’
KORTENHOEF- Op zaterdagavond 20 januari geven Peter
de Cocq en zijn muziekvrienden
een concert in het Oude Kerkje
aan de Kortenhoefsedijk. De
aanvang is om 20:00 uur.
Het wordt een sprankelende
selectie kamermuziek met een
diversiteit aan stijlen, vormen
en componisten, onder andere: Jacob van Eyck, Vivaldi,
Mozart, Beethoven, Bruch,
Shostakovich, Doga en Bridge.
Uitgevoerd door: Peter de Cocq
(viool), Tanja Kim (viool), Lotte Grotholt (altviool), Mirjam
van der Maas (altviool), Margriet Lambour (cello), Kees Jan
Boerman (sopraan blokfluit),
Helen Mol (dwarsfluit) en Eleonora Semjonova (piano)
De toegang is vrij; een vrijwillige bijdrage wordt op zeer prijs

gesteld. Er is koffie verkrijgbaar
en in de pauze een glaasje wijn
of fris. Dit concert wordt mede
mogelijk gemaakt door: Binnenvaart onderneming v.o.f.
Leonore; Wijnkoperij/slijterij
De Meenthof; AH Landwaart
Kortenhoef; Oogzorg Briljant
Kortenhoef.

Wijdemeren
informeren

4 januari 2018

Inloopavond
Porseleinhaven
De vergunning voor de bouw van
woningen, horeca en commerciële
ruimten in de Porseleinhaven is verleend.
Op woensdag 10 januari van 18:00 tot
19:30 uur informeren we u graag over de
plannen tijdens een inloopavond in het
Princess hotel (Oud-Loosdrechtsedijk
253, Loosdrecht).

Bouwen en wonen
Aangevraagde
omgevingsvergunningen
>

Ankeveen
- Cannenburgerweg 59 d: bouwen bedrijfspand (21.12.17)

Loosdrecht
- Carl Heinrich Knorrlaan 97: plaatsen dakkapel (03.12.17)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 250 a: vervangen steiger en
golfbreker (21.12.17)
- Rading naast 36 en Molenmeent: kappen twee lindebomen en een eik (14.12.17)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 20: maken extra toegang tot machinekamer
(14.12.17)
- Rembrandt van Rijnhof 11: plaatsen dakkapel (14.12.17)
- Vreelandseweg 31: aanleggen twee houten bruggen
(19.12.17)
- Vreelandseweg 31: bouwen woning (22.12.17)
Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
tel. (035) 65 59 557. U kunt geen zienswijze of bezwaar
maken tegen een aanvraag.
> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Breukeleveen
- Herenweg 42: bouwen woning en toegangsbrug
(21.12.17)

’s-Graveland
- Zuidereinde 90: vervangen beschoeiing en vlonder
(21.12.17)

Kortenhoef
- Bernard van beeklaan 121: plaatsen dakkapel (21.12.17)
- Cornelis de Wijsstraat 8: wijzigen voorgevel (21.12.17)
- Hoflaan 7: plaatsen stalen balk (21.12.17)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 44: uitbreiden woning (22.12.17)
- Oud-Loosdrechtsedijk: bouwen zeven appartementen
en vier pakhuizen met horeca/commerciële ruimten
Porseleinhaven fase 1 (22.12.17)
- ’s-Gravelandsevaart: plaatsen oeverbescherming in
’s-Gravelandsevaart (21.12.17)
- Trekpad 11: vernieuwen beschoeiing en plankier
(15.12.17)
- Trekpad 45: vervangen beschoeiing (21.12.17)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 28: uitbreiden en verbouwen woning
(20.12.17)
- Uiterdijksehof 46: kappen drie bomen i.v.m. aanleg
riolering (18.12.17)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
>

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn
van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Kortenhoef
- Kromme Rade achter nr. 19 en 20: graven sloot, kappen
bomen en aanleggen terreinverharding

Loosdrecht
- Bloklaan 22a zg5: vervangen oude woonark
- Sectie E1628 de Drecht: plaatsen beschoeiing en steiger
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 288: plaatsen botenhuis
- Oud-Loosdrechtsedijk 52e: bouwen bedrijfspand

Bestemmingsplan Leeuwenlaan 34, Kern ‘s-Graveland en
landgoederen
>

Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Wijdemeren maakt overeenkomstig artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 3:12 van
de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het bestemmingsplan Leeuwenlaan 34 gewijzigd is vastgesteld door
de raad van gemeente Wijdemeren in zijn vergadering
van 30 november 2017.

Plan
Het bestemmingsplan Leeuwenlaan 34 ziet op het
uitvoeren van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State van 5 maart 2014. De Afdeling
heeft aangegeven dat in het bestemmingsplan ‘Kern
’s Graveland en landgoederen’ van 1 november 2012
onvoldoende naar voren komt dat de functies behorende
bij de kwekerij van Leeuwenlaan 34 ondergeschikt
zijn. De gemeente heeft deze fout nu hersteld door
de ondergeschikte functies in vierkante meters vast
te leggen in het bestemmingsplan. Tevens herstelt de
gemeente een fout die eerder onopgemerkt is gebleven.
De bestemming kwekerij bleek alleen te rusten op een
bouwvlak in het plangebied. Dat was niet onze intentie.
De bestemming kwekerij is gelijk getrokken met de
agrarische bestemming.
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd
vastgesteld met betrekking tot de toelichting. Het
betreft het opnemen van een paragraaf bedrijven en
milieuzonering.

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan Leeuwenlaan 34 met
de daarbij behorende stukken ligt vanaf 5 januari 2018
gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis
(afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van 08.30 tot 12.30
uur), Rading 1, Loosdrecht. Het bestemmingsplan is ook
in te zien via www.wijdemeren.nl/bestemmingsplannen
en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze tegen
het ontwerpbestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt
bij de gemeenteraad, alsmede een belanghebbende
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij
dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van
terinzagelegging tegen het besluit tot vaststelling beroep
instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voorts
kan een belanghebbende gedurende genoemde termijn
beroep instellen tegen de wijzigingen die door de raad
zijn aangebracht bij de vaststelling van het plan.

Compliment
mantelzorgers

#mooiWijdemeren
@ranenmoll
de heer H.J.W. van Emmerik van de afdeling ruimtelijke
ontwikkeling, telefoonnummer: (035) 65 59 444.

Kennisgeving Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht
ontwerpbesluit
>

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren maken bekend dat zij het voornemen hebben een
omgevingsvergunning beperkte milieutoets te verlenen
voor het veranderen/uitbreiden van de veehouderij aan
de Reeweg 5 in Nederhorst den Berg.
Aanvrager: Boerderij Galesloot VOF
In dit ontwerpbesluit is een ontwerpverklaring van geen
bedenkingen (vvgb) van de provincie Noord-Holland
opgenomen waarin is getoetst aan de Wet natuurbescherming.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit, de aanvraag en bijbehorende
stukken zijn vanaf donderdag
30 november 2017 tot en met woensdag 10 januari
2018 voor iedereen in te zien in het gemeentehuis van
Wijdemeren, Rading 1 in Loosdrecht. Hiervoor kunt u een
afspraak maken via telefoonnummer: (035) 65 59 557.

Zienswijzen
Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen
schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen.
Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het
bevoegd gezag p/a Omgevingsdienst Flevoland & Gooi
en Vechtstreek (OFGV), Postbus 2341, 8203 AH Lelystad.
Zienswijzen moeten worden ondertekend en ten minste
naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijzen
zijn gericht en een motivering bevatten.
Voor het geven van mondelinge zienswijzen kan via het
secretariaat van de OFGV telefoonnummer: (088) 63 33
000 een afspraak worden gemaakt.
Er kan alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit
worden ingediend door belanghebbenden die ook een
zienswijze hebben ingediend of door belanghebbenden
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de
OFGV via telefoonnummer:
(088) 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl.
Kenmerk: HZ_WABO-67427

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling
en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van
de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt
ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet
in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Meer informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met

Festiviteiten

Ruim 350 mantelzorgers vroegen
dit jaar een mantelzorgwaardering
aan bij de gemeente. Dat zijn er ruim
100 meer dan in 2016. De waardering
bestond uit een bedrag van 200 euro.

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij
cluster Vergunningen). Belanghebbenden kunnen binnen
deze termijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij degene die het besluit genomen heeft.

Overig
> Bekendmaking gewijzigde
gemeenschappelijke regeling
BSWW

De gemeenteraad van Wijdemeren heeft op 19 december
2017 het college toestemming verleend om de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking
SWW-gemeenten te wijzigen per 1 januari 2018. Het
college heeft de gewijzigde regeling vastgesteld.
Met het vaststellen van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling worden de volgende beperkingen
opgeheven:
* De te behartigen belangen ten dienste waarvan de
gemeenschappelijke regeling SWW-gemeenten
(formeel) in het leven is geroepen had geen betrekking
op belastingen.
* De bepalingen van de gemeenschappelijke regeling
boden geen grondslag om besluiten te nemen op het
gebied van gemeentelijke belastingen, zoals de vaststelling van de WOZ-beschikking en de aanslag OZB.
* De GR bood zelf geen grondslag voor delegatie van de
bevoegdheid tot het aanwijzen van een heffingsambtenaar.

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op
afspraak, inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in
Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen met
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer:
(035) 65 59 557.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit
(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD
Loosdrecht).

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.
Het indienen van een bezwaarschrift stelt dit niet uit. Is een
uitspraak van de rechter op korte termijn noodzakelijk?
Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij
de Voorzieningenrechter van de rechtbank MiddenNederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige
voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten
>

Kortenhoef
- Stichting Bevolkingsonderzoek midden-west, ideële
standplaats mobiele onderzoekswagen aan de Parklaan
van 12 januari tot en met 31 maart 2018 (19.12.17)

Binnen zes weken na het publiceren van een
ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij
burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD
Loosdrecht). U kunt uw zienswijze ook mondeling
indienen. Maak hiervoor een afspraak met afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: (035) 65
59 557. Het indienen van een zienswijze is vereist om later
beroep te kunnen instellen.

Beroep indienen

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren. Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Afspraaktijden: Dagelijks van 8.30 - 12.30 uur, extra afspraaktijden burgerzaken: maandag 16.30 - 19.30 uur, woensdag tot 15.00 uur

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht,
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).
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In Filmtheater De Dillewijn

De Rattenvanger van Hamelen in Theater De Dillewijn

Film over Ray Charles

Heb je vorig jaar naar Joris en
de Draak gekeken?

ANKEVEEN- Dit theaterseizoen
staan de ﬁlms in Theater De
Dillewijn in het teken van biograﬁeën.
Ray is een Amerikaanse biografische film uit 2004 over het leven van de blinde Amerikaanse
rhythm and blues artiest Ray
Charles. Ray werd in 1930 geboren in Albany, Georgia. Twee
tragische gebeurtenissen hebben een grote invloed gehad op
zijn carrière: hij werd blind op
zijn zevende en op zijn vijftiende verloor hij zijn ouders.
Als jongen moest de soullegende zijn moeder een belofte
doen: hij mocht zich nooit laten
behandelen als een invalide. Hij
leerde op een blindenschool
klarinet, piano en saxofoon

spelen. Nu wordt hij gezien als
een van de vaders van de soulmuziek. Ray Charles ontwikkelt zijn unieke muziekstijl en
tussendoor raakt hij verslaafd
aan vrouwen en heroïne. De
soundtrack is fraai en hoofdrolspeler Jamie Foxx is fenomenaal. Foxx, die tijdens de opnames oogprotheses droeg die
hem het zicht ontnamen, won
een Oscar voor zijn rol.

GRATIS BEZORGSERVICE
IN NIEUW LOOSDRECHT!*
Kleuren:

PMS: Reflex Blue / 123 C
CMYK:
:

dichterbij dan u denkt...
Maertensplein 98b
3738 GR Maartensdijk
Tel.: 0346 - 210 605
Fax: 0346 - 218 176

Logo kleur

Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur

* levering op dinsdag en vrijdag
Logo kleur diap

ANKEVEEN- Ida van Dril en
Michiel Schreuders komen op
7 januari terug in Ankeveen
met opnieuw een voorstelling
met live muziek, poppenspel
en heel veel humor. Maar let
op: zij brengen jullie nu naar
een stad vol …ratten.
Wat is het verhaal? Aan de rand
van Hamelen woont Luca naast
de vuilnisbelt. Als zij op haar
fluit speelt komen zelfs de ratten luisteren, zo mooi klinkt
het. Hamelen is geweldig. Alhoewel… Hamelen is in handen van burgemeester Snijder,
een ijdele alleenheerser. Iedereen in de stad moet voor hem
juichen en buigen. En alle mensen doen mee want de burge-

meester is fantastisch
en Hamelen is geweldig. Alhoewel… af
en toe verdwijnen er
mensen én er komen
steeds meer ratten in
de stad. Maar daar
kun je maar beter
niet over klagen. Op
een avond wordt er
op de deur geklopt
van het gemeentehuis. Als de burgemeester open doet
hoort hij een fluit en
staart in de ogen van
duizenden grote ratten. Een spannend
avontuur begint…
Zondag 7 januari 2018. Aan-

Fast Radio Bursts
Op donderdag 11 januari geeft
Samayra Straal, PhD student
bij het Anton Pannekoek Institute for Astronomy and Astrophysics van de Universiteit
van Amsterdam, een lezing
bij de Sterrenwacht Gooi en
Vechtstreek met als titel ‘Op
zoek naar Fast Radio Bursts

met de Westerbork Radiotelescoop’.
In 2007 vonden astronomen
een extreem korte en felle radioflits afkomstig uit het heelal
met de Parkes radiotelescoop
in Australië. Nu, tien jaar later, zijn deze Fast Radio Bursts
(FRB’s) nog steeds een van de
grootste mysteries binnen de

vang: 11.00 uur. Kaarten: € 7,50
via www.dedillewijn.nl
sterrenkunde.
In deze lezing zal Samayra
Straal ingaan op het mysterie
van de FRB’s en de diverse theorieën over hun oorsprong.
Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten, Noordereinde 54b in ’s-Graveland;
20.00 uur
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Het Kursusprojekt Loosdrecht vertelt
Allereerst wensen wij iedereen
een heel mooi, verdraagzaam
en een fantastisch 2018. Een
jaar dat nog bijna alle geheimen in zich verbergt. Geheimen, leuk en naar, die je overkomen, maar ook geheimen
die deels stuurbaar en regelbaar zijn. Stuurbaar en regelbaar? Ja natuurlijk, schrijf u in
voor een cursus, workshop of
lezing. U zult verrast zijn, welke
leuke dingen er nog te doen of
te leren zijn. Dit is niet gebonden aan leeftijd en het is een
feest om mee te maken.
Ik, als culinair onbenul, heb
laatst een cursus ‘Limoncello
maken’ gevolgd. Met mijn overheerlijke drankje heb ik met de
feestdagen wel de show gestolen. Het was zelfs lekkerder dan
die uit de winkel.
Op 10 januari is er nog plaats
bij een workshop voor de Italiaanse fijnproevers, waar de
basis van de Italiaanse kookprincipes worden bijgebracht.
Aanmelden bij de begeleider
Wat natuurlijk voor kinderen

en ouders een uniek evenement
is, is de workshop “Samen koken met je mama (of papa).
Hier leren de kinderen tussen 8
en 13 jaar samen met één van
de ouders (opvoeders) heerlijke Italiaanse gerechten maken,
waarmee ze de familie en kennissen thuis kunnen verrassen.
Deze workshop is op woensdagmiddag 7 februari. Aanmelden bij de begeleider.
De feestdagen zijn weer achter
de rug en bij velen van ons hebben deze calorierijke periode
weer het nodige probleem veroorzaakt. Bij de bewegingscursussen kunt u in het algemeen
ook bij de lopende cursussen
nog moeiteloos in schuiven.
Gewoon even contact opnemen met de begeleider.
De bewegingscursus “Valpreventie met elementen uit de Tai
Chi” die op 8 januari van start
gaat is een wel heel bijzondere. Het is voor mensen die een
gewone bewegingscursus te
zwaar vinden en voor diegene
die moeilijkheden hebben met
hun balans of evenwicht. Deze

bijzondere cursus wordt
dan ook gegeven door
een bekende Loosdrechtse
gediplomeerd Cesar-oefentherapeut en in-balans-docent. Aanmelden
bij de begeleider.
Lezingen zijn veelal een
avond van verwondering
en prikkeling om meer te
weten over redelijk onbekende zaken of over
andere plaatsen en culturen. Extra verrassend
is dan ook de reprise van
de lezing/filmavond door
Cor Lam, ‘Een wandeling
in Oud-Loosdrecht’. Het is het
feest der herkenning voor de
meeste ouderen onder ons en
voor de jongeren een beeld uit
het nabije verleden dat ze nog
lang zal bijblijven. Deze extra
avond is op 17 januari in het
3-Luik.
De ongetwijfeld smeuïge lezing
‘Schaatsverhalen van Angelo Damo’ is er zeker een die u
ook niet wilt missen. Het zijn
verhalen van en door de (inter)
nationaal bekende Kortenhoef-

se schaatser Angelo Damo die
door hem op een aangrijpende,
maar meestal hilarische wijze
verteld worden. De lezing vindt
plaats op 24 januari.
In de lezing/proeverij ‘Welkom
in de wondere wereld van de
olijfolie’ hoort u alles over de
verschillen in olijfolie en leert
u deze ook herkennen met een
proeverij. Ook wordt er verteld
over de duistere kanten van
olijfolie waarbij fraude aan de
orde van de dag is. Deze lezing

is ook een reprise en wordt gegeven op 7 februari. Materiaalkosten €5 extra.
Voor bovenstaande 3 lezingen
kunt u zich nog opgeven bij
de begeleider of als u het risico
wilt nemen dat het vol is, dan
kunt u zich op de avond zelf
aanmelden in het 3-Luik tegen
betaling van €8.
Alle informatie en begeleiders
kunt u natuurlijk altijd vinden
op www.kploosdrecht.nl

sledehonden in de buurt van
Alta. “Een geweldige ervaring
om dat een keer mee te maken.
En we vonden het niet eens
echt moeilijk” zegt Bert.
Eenmaal op de Noordkaap
was er niet al teveel te beleven.
“Natuurlijk, daar deden we het
voor. Dat was ons eindpunt.
Maar het was er dag en nacht
pikkedonker. Dus we zagen
helemaal niets. Zelfs op die rotspunt kon je Barentsz Zee niet
zien” zegt Mark. Die nog even
het middelpunt was van een
uurtje spanning. Op een vrije
dag deden vader en zoon mee
aan een quad-race. Zoon nam
de verkeerde afslag en was tijdens de 24 uurs poolnacht een
tijdje onvindbaar.
Bert en Mark zijn uitermate tevreden over hun Volvo die zonder problemen duizenden kilometers dienst deed. “Je moet
weten dat we ellenlange afstanden reden over besneeuwde
wegen met slecht zicht, maar
de grip en de stabiliteit waren
prima. Vóór ons gaven een paar
maatjes steeds signalen als het
gladder werd. Dan konden we
daar rekening mee houden in
verband met de remweg” vertelt Bert. En Mark voegt eraan
toe: “En zonder vierwielaandrijving. Wij konden in feite de
auto beter aanvoelen dan al die
wagens met apparatuur die het
voor je regelt.”
Het avontuur van de Loosdrechtse Boys is door honderden op de voet gevolgd. Hun

vlogs en andere uitingen op de
sociale media kregen soms zelfs
6000 views. Waar ze komen op
straat, worden ze aangesproken
door meelevende dorpsgenoten. Nog een keer? “Nou, over
een tijdje misschien. Maar dan
naar Afrika of zo” roepen ze in
koor. Want Bert en Mark Schipper zijn en blijven koukleumen.

Loosdrechtse Boys blij met zonsopgang
Het is de mooiste foto van Bert
Schipper, een prachtige zonsopkomst met een rode gloed
aan de horizon. “Dat moment
zal ik nooit meer vergeten na
zes dagen in het donker. Eindelijk weer de zon” zegt Bert
die samen met zoon Mark in
12 dagen op en neer naar de
Noordkaap reed. Op 20 december was de glorieuze terugkeer
op de Oud Loosdrechtsedijk.
Door: Herman Stuijver
Het team deed als Loosdrechtse Boys mee aan de Noordkaap
Challenge voor 3FM Serious
Request, 7500 km. in een Volvo 740 door Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden,
Finland en Noorwegen om zich
om zich in te zetten voor een
goed doel: de Stille Ramp waarbij kinderen door oorlogen en
natuurrampen gescheiden leven van hun familieleden.

“Een geweldige ervaring
om dat een keer mee te
maken. En we vonden het
niet eens echt moeilijk”
Mark en Bert zamelden maar
liefst € 6360,- in voor het goede
doel. “Het was een machtige ervaring” vervolgt Bert op de een
na laatste dag van 2017 “het is
eigenlijk nog niet geheel tot me
doorgedrongen. Ben ik er wel
geweest?” “We hebben ook zo
veel meegemaakt, het was een

vol programma” vult Mark
aan. Die ook individueel een
topprestatie leverde. Onderweg kon je door iedereen worden uitgedaagd, zo’n challenge
werd dan gesponsord door je
uitdagers. Mark Schipper was
de enige van de 101 deelnemers
die het in Midden-Finland
aandurfde om een nacht door
te brengen in een daktentje bij
-13° C. Op een filmpje zie je een
niet al te vrolijke Mark die op
een bevroren matrasje ’s ochtends zijn voeten warm wrijft.
“Oh, het was zo koud, maar het
was wel weer 260 euro” zegt hij

Mark en Bert Schipper op de
Noordkaap (foto: Bastiaan Miché)
nu nuchter.
Onderweg waren er meer
mooie ervaringen. De mannen
raceten op sneeuwscooters,
maakten een sneeuwengel in
een dik pak verse sneeuw, bezochten een spookstadje met
69 inwoners, zongen een André
Hazes-liedje op blote voeten bij
een sneeuwpop en passeerden
een attractiepark waar de enige echte Kerstman schijnt te
wonen. Wat het meeste indruk
maakte, was een ritje achter zes

Zondagochtendwandeling
na verlies
Op zondag 7 januari organiseert Miranda van den Eijnden van Artesia weer een
wandeling door het bos en
over de hei. De wandeling is
voor iedereen die verlieservaring(en) door overlijden
kent en hier aandacht aan wil
geven. Hoe kort of lang geleden dit verlies ook geweest is.
Ze vertrekt in de wintermaanden om 11.00 uur vanuit Brasserie Zonnestraal
(op landgoed Zonnestraal),
Loosdrechtsebos 15 te Hilversum.
Deze maand is het thema
‘terugblik op de feestdagen’.
Kosten: € 10,00 (contant).
We wandelen ongeveer een
uur. Na afloop praten en
drinken we nog wat bij de
brasserie.
Aanmelden: info@praktijkartesia.nl of bel naar 0623665687. Zie ook www.
praktijkartesia.nl .
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LAMME
Vertrouwd dichtbij voor:
• APK
• Onderhoud
• Reparatie

• Airco service
• Banden service + opslag
• Verkoop occasions

WWW.VAKGARAGELAMME.NL
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 167 - LOOSDRECHT
TELEFOON: 035 - 582 62 32
INFO@VAKGARAGELAMME.NL

Restaurant
Gespecialiseerd in elke
“ feest ” gelegenheid
Voor meer informatie of uw reservering
Noodweg 35  1213 PW Hilversum  tel. 035-5771267
www.restaurantfloyds.nl

ADVERTEREN? WWW.NIEUWSSTER.NL

Jazzdiva Fay Claassen opent Nieuwjaar
KORTENHOEF- Jazzzangeres
Fay Claassen is onlosmakelijk
verbonden met de in 2013
overleden jazzdiva Rita Reys.
‘Ze legt zoveel liefde in haar
stem, en geeft blijk van zo’n
enorme muzikaliteit, dat het
echt een genot is om naar
haar te luisteren’ aldus de immer kritische Rita Reys die
Fay Claassen haar opvolgster
noemde. Op donderdag 11 januari treedt Fay Claassen op
in het met kaarsen verlichte
Oude Kerkje in Kortenhoef. Dat
wordt een swingend begin van
het nieuwe jaar!
Fay Claassen (Nijmegen, 1969)
studeerde van 1990 tot 1994
jazzzang aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag.
Al tijdens haar studie werd ze
twee maal onderscheiden met
de ‘Onderscheiding voor Uitmuntendheid’. Claassen staat
op vele internationale podia en
werd eerder begeleid door onder meer het Jazz Orchestra of
the Concertgebouw, de WDR
Bigband, het Metropole Orkest
en de Danish Radio Big Band. In
2009 won ze haar eerste Edison
voor haar Shakespeare Album
waarop ze te horen is met het
Ilja Reijngoud Quartet. In 2006
was ze winnares van de Chet
Baker Award voor haar album
Two Portraits Of Chet Baker.
Vrijer veld
Sinds 2016 beweegt Claassen
zich in een breder en vrijer
veld dan jazz alleen. Nieuwe
muzikale interesses zoals klassiek, filmmuziek en het Nederlandse lied leveren een andere
klankwereld dan alleen pure

jazz. Haar nieuwste cd, Luck
Child, is opgedragen aan haar
dochtertje Inga. De cd vormt
de afsluiting van een periode
vol lesgeven en podiumangst
en is het startschot voor een
nieuw geluid. Het album kent
titels die Claassen al langer op
haar repertoire had staan maar
nooit opgenomen heeft en ook
nummers van Paul McCartney,
Paul Simon, Burt Bacharach
en Ennio Morricone. Met In a
sentimental mood, God bless
the child en werken van Fred
Hersch en Cedar Walton is de
jazz vertegenwoordigd met als
hoogtepunt de compositie Fay
die wijlen trompettist Kenny
Wheeler speciaal voor Claassen schreef. De Volkskrant
omschreef in een vier-sterren-recensie Claassens album
Luck Child als ‘Even intiem
als intens’. Claassen wordt geroemd om haar timing en haar
loepzuivere stem met een prettig schurend randje. Ze wordt
begeleid door Karel Boehlee
(piano), Peter Tiehuis (gitaar),
Theo de Jong (bas) en Toon
Roos (saxen).
Verder
Kunst aan de Dijk Kortenhoef
schenkt na afloop van het concert in Brasserie Geesje aan de
overkant van Het Oude Kerkje
op de Kortenhoefsedijk een
feestelijk glas op het Nieuw Jaar.
Kaarten zijn verkrijgbaar via
www.kunstaandedijk.nl of via
de vaste voorverkoopadressen: Wijnkoperij en Slijterij De
Meenthof in Kortenhoef en Libris Boekhandel Voorhoeve in
Hilversum.
Entree: € 21. Donateurs van

Kunst aan de Dijk Kortenhoef:
€ 17. Het Oude Kerkje is open
vanaf 19:30 uur. Er is vrije zitplaatskeuze. Een drankje is bij
de prijs inbegrepen.
Start autogene training
Op maandag 8 januari start
er bij Viore weer een autogene training. Viore is het
centrum voor mensen die
kanker hebben (gehad), hun
naasten en nabestaanden.
Tijdens de cursus, die bestaat uit acht bijeenkomsten,
leer je jezelf ontspannen. De
cursus is zeer laagdrempelig
en aangenaam, helemaal niet
‘zweverig’. Het wordt ook wel
de yoga van het westen genoemd. Voor een optimaal
resultaat is het belangrijk dat
u alle 8 bijeenkomsten bijwoont. Meer info: programma@viore.org of bellen naar
035-6853532. De kosten voor
deelname bedragen € 5,- per
keer.

NieuwJaarsReceptie SV Loosdrecht
zaterdag 6 januari 2018 vanaf 15.30 uur

SVL APRES SKi Hut
Wedstrijd
Spon sor V etbal leeft
’ ’ in Loosdrecht!
u bent van harte welkom
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Spannend Kersttoernooi Bowling 60+
Op donderdag 21 december
speelden de 60-plussers van
de bowlingclub Loosdrecht het
jaarlijkse Kersttoernooi in de
Bowling Almere. Vol enthousiasme werd er losjes gescoord
en na aﬂoop van de wedstrijd
werden de 2 beste games bij
elkaar geteld en met een persoonlijke handicap verhoogd.
Op deze manier heeft iedereen
evenveel kans de hoogste (serie)score te behalen.
Dat leverde de volgende verrassende winnaars op. Dames
hoogste game met medaille,
fles wijn en boeketje kerstbloemen: 1.Nel Beerendonk
(195.5) en wisselbeker; 2.Joke
Pouw (188.1); 3.Ati Valkenburg
(187). Met de hoogste seriescore van 2 games bij de dames
mocht een trotse Nel Beerendonk (385 punten) de ‘Tiny
Weeland - Wolfrat Wisseltrofee’ in ontvangst nemen om die
een jaar lang te koesteren.
Heren hoogste game met me-

Begin januari- activiteiten
Natuurmonumenten
’s-GRAVELAND- Deze winter
kun jij de vogels een handje helpen de winter door te
komen. Kom naar de vette-vogel-activiteiten in het
Bezoekerscentrum Gooi en
Vechtstreek en maak de lekkerste vogelsnacks. Of breng
samen met de boswachters op
zondag 7 januari tussen 11.00
en 15.30 uur een toost uit op
een mooi, nieuw natuurjaar.

daille, fles wijn en boeketje
kerstbloemen: 1.Evert Jan van
de Water (231.7) en wisselbeker; 2. Peter Sinke (203.7); 3.Jan
Veldhuizen (200.9). De hoogste
seriescore bij de heren was met
380.8 punten voor Jan Veldhuizen, die voor deze prestatie
de glanzende ‘Tiny Weeland
– Wolfrat Wisseltrofee’ kreeg
uitgereikt.
Wokken
Na de prijsuitreiking met een
drankje en een kerstcadeautje

voor allemaal werd de enerverende middag voortgezet bij het
nieuwe wokrestaurant Atlantis
in Almere, waar we gezamenlijk aan tafel gingen voor een
overheerlijk buffet van allerlei
voorgerechtjes, uitgebreide visen vleesgerechten en super lekkere nagerechten. Na een heerlijk kopje koffie ging eenieder
voldaan huiswaarts om zich te
gaan richten op de naderende
feestdagen. Een geslaagd evenement in gezellige sfeer. Zeker
voor herhaling vatbaar!

Op donderdag 4 en vrijdag 5
januari kunnen volwassenen
van 13.00 uur tot 14.30 uur
mee knutselen aan vogelsnacks
die ze mee naar huis mogen nemen. De vogels die hier blijven
moeten extra hun best doen
om te overwinteren. Vriest het
buiten en ligt er een dik pak
sneeuw? Dan kunnen de overwinteraars wel wat hulp gebruiken bij het vinden van eten.
Voor deze activiteit moet je je
aanmelden.

Themaochtend ‘Russische poëzie’
Op woensdag 17 januari is er
van 10.00-12.00 uur in Bibliotheek Gooi en meer vestiging
Loosdrecht een Themaochtend
over de veelzijdige Russische
poëzie
Willibrord Ruigrok laat ons
kennismaken met deze grote
en veelzijdige poëzie, met gedichten, dichters, anekdotes en
verhalen. Over Poesjkin gaat
het, natuurlijk, en over Brodski, Pasternak, Achmatova en
andere bekende en minder bekende dichters. Er klinkt af en
toe een flard Russisch, en constant worden teksten en afbeeldingen geprojecteerd.

Er komen gedichten aan bod
over liefde, natuur, het lot, geluk
en ongeluk, humor, maatschappijkritiek. We horen waarom
het zo lang duurde voordat
de literatuur in Rusland überhaupt zo laat op gang kwam,
we horen over dada-achtige
experimenten, over Poesjkins
gedicht van 4404 regels en over
zijn dodelijke duel, en: over
het treurig lot van dichters in
de Stalin-tijd. Want meer dan
in andere landen laat de Rus-

sische poëzie zien hoe groot
en dramatisch de invloed van
een onderdrukkend bewind
kan zijn op dichters en hun
werk. Brodski moest concluderen: “Waarom kan mijn oor
geen waarheid meer van leugen
onderscheiden?” Een andere
dichter zei eens cynisch dat de
waardering voor dichters in
dit land zó groot is dat ze zelfs

ter dood worden gebracht. Het
komt allemaal aan bod.
Willibrord Ruigrok heeft grote
belangstelling voor de Russische taal en cultuur, is diverse
keren in Rusland geweest en
heeft Russisch gestudeerd.
Iedereen is van harte welkom,
de entree is vrij!
Bibliotheek Gooi en meer; vestiging Loosdrecht, Tjalk 41-
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Foto: © Natuurmonumenten –
Linda van der Veeken

De boswachters trakteren tijdens een warm welkom op
zondag 7 januari alle grote en
kleine wandelaars op een heerlijke kop warme chocolademelk en marshmallows. Voor
deze activiteit hoef je je niet aan
te melden. Kom gewoon naar
Bezoekerscentrum!
Combineer je warme chocolademelk met een winterse
wandeling door het bos. Op de
‘s-Gravelandse Buitenplaatsen
zijn prachtige wandelroutes
van verschillende lengtes uitgezet. Voor deze dag is er speciaal een egelroute uitgezet voor
gezinnen. Vanaf het bezoekerscentrum starten verschillende
gemarkeerde routes van 2,5 tot
17 km.
Bezoekerscentrum Gooi en
Vechtstreek,
Noordereinde
54-b; 1243 JJ ’s-Graveland; 035
- 656 30 80; www.natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek
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'Schaken'

Toch 2 scholen naar regioﬁnale Schoolschaken
WIJDEMEREN - Op 22 november was de ﬁnale van het
schoolschaaktoernooi, waarbij
de Warinschool uit Nederhorst
den Berg haar titel prolongeerde en de St. Antonius met
het derde team knap tweede
werd. Sedert een jaar of tien
gaan we met twee teams naar
de regionale ﬁnales en ik deelde de kinderen van de St. Antoniusschool dan ook mee dat zij
ook naar de ﬁnale gingen.
Door: Patrick Kreuning

Helaas bleek het heel lang te
duren voor de datum van de
regionale finales op de site
van de SGS-schaakbond verscheen. Uiteindelijk maar
mijn vraag naar de organisatie
gestuurd. Na een week kreeg
ik antwoord. De datum is 10
maart, maar we mochten maar
met 1 team komen.
Reden voor mij om te vragen
hoe dat kwam en of zij dat aan
de kinderen van de St. Antoniusschool wilden uitleggen.

Daar ik weer geen antwoord
kreeg, heb ik het toch maar aan
meester Jan verteld. Die mocht
de kinderen teleur gaan stellen.
Uiteindelijk kreeg ik toch nog
antwoord. De organisatie erkende fouten te hebben gemaakt, ik kon de criteria niet
weten en daarom heeft men
in al zijn wijsheid besloten de
St. Antoniusschool toch mee
te laten doen. Uiteraard heb ik
meteen meester Jan gebeld met
het goede nieuws. Drie van de
vier kinderen zaten naast hem

en er brak spontaan gejuich uit.
Ik heb de organisatie nog wel
de vraag gesteld om mij de
criteria voor volgend jaar te
laten weten opdat we niet weer
dit soort toestanden krijgen.
Voorlopig ga ik er van uit dat
we volgend jaar met 1 team
mogen meedoen, het zal wel
een week duren voor we antwoord krijgen.
Hoewel in onze gemeente elk
jaar 50% van de scholen of
meer deelneemt aan het lokale
toernooi, lijkt Hilversum toch

een voorkeur te hebben hoewel
daar dit jaar maar 8 scholen
meededen. Terwijl er volgens
mij in Hilversum ruim 30 basisscholen zijn.
Wat dat betreft kunnen we
trots zijn op het basisonderwijs
in de Wijdemeren. En mogelijk
dat Loosdrecht na wat fusies in
het onderwijs ook met meer
scholen mee gaan doen. Voor
volgend jaar moet de organisatie nog eens onder de loep
genomen worden, daar er toch
steeds meer scholen met een
continurooster werken.

'Judo'

Ontmoeting met The Legend Teddy Riner
LOOSDRECHT – Het zal je maar
gebeuren wat judoka Maarten
van de Pas en zijn kinderen
overkwam. Oog in oog met je
held: Teddy Riner. Het is geen
droom, maar werkelijkheid.
Bijgaand zijn relaas.
Ik sta met Julie in de rij bij de
Theekopjes in Euro Disney.
Julie zegt: “Hee, dat lijkt Teddy
Riner wel.” Ik zie een man in
de Theekopjes zitten met een
vrouw en een klein kind. Ik
maak de opmerking dat Teddy
Riner groter moet zijn (ik moet
ook wijdbeens in deze attractie
zitten, anders pas ik er niet in).
Als zijn rondje is afgelopen en
hij uit stapt, lijkt hij toch wel
erg op Teddy. Er overvalt ons
een gevoel van grootse opwinding en onrust. Zou het hem
echt zijn?
Held
Er is een Teddy Riner op onze
planeet. Deze gigant van 2.05
meter en 145 kilo aan spieren is 10-voudig Wereldkampioen (achter elkaar!) en 2x
Olympisch kampioen bij de
zwaargewichten. Oké, hij is
Fransman, maar ik verzeker u,
hij kan gewoon niet van deze
planeet zijn (hij speelt vast ook
mee in de volgende film van
Man in Black). Hij speelt met
superzwaargewichten van 160

kilo of ze 80 kilo wegen. Dit is
niet normaal, dit is een held!
Ik hou helemaal niet van heldenverering. Ik ben Nederlander, ‘Doe maar gewoon dan
doe je al gek genoeg’. Wij, Nederlanders, kunnen net Cruijff
pruimen als held. Maar bij deze
man krijg ik van binnen een
gevoel van opwinding, ik ben
trots op deze man, ik volg hem
al decennia. Ik weet dat hij een
lange tijd helemaal boven aan
de top staat en hij kan alleen
nog maar naar beneden. Iedereen wil hem verslaan, maar het
lukt ze niet.
Het is hem!
Terug naar Euro Disney. Julie
en ik keken elkaar aan; als het
hem echt is, willen wij met
hem op de foto. De volgende
dag splitsen we op, ik wil nog
wat kerstcadeautjes kopen en
de anderen gaan in wat attracties. Als ik op een bankje zit
mijn hobby te beleven, namelijk mensen observeren en kijken naar hoe iedereen beweegt
in combinatie met lichaamshouding, komen Julie en Ram
naar me toe. “Pa”, zegt Julie vol
opwinding, “Het is hem. Het
is hem 100 procent. Hij heeft
een blauw vest aan en nu zag
ik hoe groot hij is.” Ze maakt
Teddy steeds groter. Maar dat
kan, want hij is niet van deze

planeet en aliens kunnen groot
zijn. Ik vraag haar nuchter of ze
hem heeft benaderd voor een
foto. Julie zegt: “Nee, er lopen
bewakers mee, ik durfde niet.”
Ze moppert wat en vindt zichzelf een pussy.
Ram vraagt: “Pa, als jij hem
ziet, durf jij dan?” Ik zeg ‘ja’
met bravoure. Ik voel ergens
van binnen mijn drive van
handelen. Voor de mensen die
mij niet kennen, dat is mijn
modus van doen en niet denken,
Er niet omheen, maar doorheen. (ergens voel ik dat dit bij
Teddy niet zal lukken, haha).
Vervolgens maak ik de opmerking dat de kans dat we hem
nog een keer tegenkomen heel
klein is en tegen Julie: “Jammer, je hebt je kans gehad.”
An exception
We luisteren op het bankje naar
muziek van een big band in de
hal van Walt Disney Studio
Park. Ik hoor Julie en Ram nog
steeds klagen over dat ze zich
wel voor hun hoofd kunnen
slaan dat ze het niet gedaan
hebben, Teddy aanhouden. Ik
zeg nog als wijze les: “Tsja, als
je kampioen wil worden, moet
je het moment pakken.” Ze
negeren me. We zitten zo’n 10
minuten op het bankje, als Julie
hem tegen alle verwachtingen

in toch weer ziet. “Daar is hij,
dat is hem! Wat ga je doen?”
Ik zie dat hij met zijn gevolg
een restaurant inloopt.
Ik sta op en loop naar hem toe
met drie kinderen achter mij
aan. Hij loopt voor me, ik benader hem van achter en pak
hem bij zijn bovenarm. Ik voel
wat ik al vermoedde, een arm
van meer dan 55 centimeter
dik. Hij draait zijn hoofd om,
alles is nu mogelijk. De bewakers reageren of ik de president
aanval en dat zij mij over het
hoofd hebben gezien. Ik geef
toe ik was snel en doortastend!
Ik begon met de beste zin die je
tegen een Fransman kan zeggen. “Do you speak English.”
Teddy kijkt mij aan en zegt:
“Yes, I do.” We kijken in een
splitsecond naar elkaars lichaamshouding. Hij herkent

die van mij, ‘een stier in een
porseleinkast’ en ik zeg: “We
want a foto with you. My whole family practices judo.” De
bewakers staan om ons heen
en zeggen dat het niet kan.
Teddy neemt het over en zegt:
“We can make an exception.”
Nieuwsgierig vraagt hij waar
we vandaan komen. Een van
de bewakers maakt met Julie’s
telefoon een foto en we vervolgen allemaal onze eigen weg.
En ik denk, wat een geweldig
cadeau uit onverwachte hoek
is dit. Een teken voor een knallend 2018 judo-jaar.

tje zonder wetsuits, maar wel
allebei in een prachtige glitter
jas achter de boot hingen.
Daarnaast was ook IKsup actief op deze eerste dag van het
jaar en ging met een enthou-

siaste groep het water op voor
een gratis tocht door het natuurgebied bij de Funtus.
Hierna was het nog gezellig
na borrelen bij Cafe De Serre
die speciaal voor deze dag was

open gegaan.
Paul van Jachthaven De Uitkijk
zorgde er weer voor dat aan het
eind van de dag de boot weer
hoog en droog in de loods
stond.

Maarten van de Pas,
Ryu ’t Gooi Sport
PS: Teddy is toch geen alien, hij
is een (teddy)beer

'Wakeboarden'

New Year wakeboarding
Op 1 januari organiseerde
Waterskischool Loosdrecht alweer voor de achttiende keer
de Loosdrechtse vorm van de
nieuwjaarsduik.
De omstandigheden waren dit
jaar veel gunstiger dan in 2017
en met zelfs heel af en toe een
zonnetje erbij, hebben ca 20
deelnemers de harde wind en

het koude water getrotseerd.
De spits werd afgebeten door
Luc Lindeman, gevolgd door
Sam en Roos Lindeman en
daarmee waren zij de eerste
wakeboarders in 2018. Isa was
dit jaar, met 12 jaar de jongste
om op 1 januari het water op te
gaan. De middag werd net als
2 jaar geleden weer afgesloten,
door Sander die met zijn ma-

NIEUWSSTER

Donderdag  januari 

STERRETJES
Te Huur: Garagebox /
Opslagruimte 21m2
Info: Pijnaker Beheer BV
06 53 26 53 36

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

*Retro*Vintage*Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
Loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef

Van Riebeeckweg 45
1212 EH Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Bedrijfsruimte te huur
Oud Loosdrecht
tel.: 06-53 30 35 79
Plaats hier uw Sterretje
voor meer info
kijk op onze site
www.nieuwsster.nl

Hiep Hiep Hoera

Adri Meijers

50 Jaar
Van Harte Gefeliciteerd
René en Corrie
Naomi en Max
Alex en Maria

COLOFON
Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing B.V.
Aanlevering Kopij:
redactie@dunnebier.nl
Aanlevering Advertenties:
advertentie@dunnebier.nl
Advertenties Info & prijzen,
Tel. 0294 25 62 00,
advertentie@dunnebier.nl
Redactie: Herman Stuijver
h.stuijver@hetnet.nl
Kijk voor meer informatie op:
www.nieuwsster.nl

De redactie wenst
u 12 maanden
gezondheid,
52 weken van
stil geluk
en nog
361 kommerloze
dagen in 2018

Branchevereniging Gecertificeerde
Nederlandse Uitvaartondernemingen
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Nieuwjaarsrecepties
De ouderenbonden ANBO,
KBO en PCOB organiseren
zoals ieder jaar in alle drie de
dorpskernen een nieuwjaarsreceptie voor hun leden en
belangstellenden.
Deze zullen worden gehouden op:
Dinsdag 9 januari: Bergplaats in Nederhorst; aanvang 14.00 uur. Woensdag
10 januari: Emtinckhof in
Loosdrecht; aanvang 15.00
uur. Donderdag 11 januari:
‘t Achterom in Kortenhoef;
aanvang 14.00 uur.
Wij stellen het op prijs om
met u te toosten op het nieuwe jaar.

ADVERTEREN? WWW.NIEUWSSTER.NL

Activiteiten agenda
WANNEER TIJD
WAT
WAAR
04/ 05 jan. 13.00 u. Vogelsnacks maken (volw.)
Bez. Centrum NM ’s-Grav.
za. 06 jan. 10.00 u. Repair Café
Bieb, Tjalk 41
zo. 07 jan. 11.00 u. Kindervoorstelling: ‘De Rattenvanger’ Dillewijn, Ankeveen
zo. 07 jan. 11.00 u. Warm welkom Natuurmonumenten
Bez. Centrum NM ’s-Grav.
ma. 08 jan. 19.30 u. Nieuwjaarsreceptie Wijdemeren
Dillewijn, Ankeveen
wo. 10 jan. 14.30 u. Ouderenmiddag: natuur- en dieren
Wijkgebouw, Eikenlaan
wo. 10 jan. 15.00 u. Nieuwjaarsreceptie ouderenbonden
Emtinckhof, Eikenlaan
wo. 10 jan. 19.30 u. Film: Ray
Dillewijn, Ankeveen
do. 11 jan. 20.00 u. Lezing sterrenkunde: Fast Radio Bursts Bez. Centrum NM ’s-Grav.
do. 11 jan. 20.15 u. Jazzdiva Fay Claassen
Oude Kerkje, Kortenhoef
wo. 17 jan. 10.00 u. Themaochtend: Russische poëzie
Bieb, Tjalk 41
zo. 21 jan. 15.30 u. Concert: Jeroen Zijlstra en band
Dillewijn, Ankeveen
di. 23 jan.
20.00 u. Commissie Maatsch. en Sociale Zkn.
Rading 1, Loosdrecht
wo. 24 jan. 20.00 u. Commissie Ruimte en Economie
Rading 1, Loosdrecht
do. 25 jan. 20.00 u. Commissie Bestuur en Middelen
Rading 1, Loosdrecht
zo. 28 jan. 11.00 u. Kindervoorstelling: over kamermuziek Dillewijn, Ankeveen
do. 08 feb. 20.00 u. Gemeenteraad
Rading 1, Loosdrecht
Als u een eenmalige activiteit hebt, graag melden aan: redactie@dunnebier.nl

MEDISCHE DIENSTEN

Huisartsen
De huisartsenpraktijk Loosdrecht is open op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur. Mensen kunnen worden gezien op afspraak. Buiten kantooruren is de dienstdoend huisarts te
bereiken op de huisartsenpost in Gooi-Noord.
Afspraken maken
8-17 uur
588 90 60
Huisbezoek aanvragen
8-11 uur
588 90 60
Receptenlijn
24 uur
588 90 60
Spoedlijn
8-17 uur
588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen
8-17 uur
588 90 60
Telefonisch advies
8-17 uur
588 90 60
Buiten de kantoortijden en in het weekend, avond, nacht en op feestdagen
Huisartsenpost Gooi en Vechtstreek
0900-9359
Verza Welzijn
Ouderen adviseurs en maatschappelijk werk
035 - 582 16 95
Mantelzorgondersteuning
035 - 697 00 50
Lindelaan 98, 1231 CN Loosdrecht
Apotheek
Nw. Loosdrechtsedijk 28,
582 65 50.
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur, zaterdag, zon- en feestdagen gesloten.
Apotheek spoedtelefoon tel.
035 - 533 06 07
Thuiszorg Inovum
035 - 588 82 00
Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:
Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten,
fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek
035 -692 49 24
Eén telefoonnr. voor alle diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten kantooruren!
Kraamzorg:
035 - 692 49 22
Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum:
035 - 692 46 92
(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur).
Vivium Zorggroep
035 - 692 49 24
Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden,
Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
Diëtisten
DPS Dieetkunde,
085-210 05 75
Eikenlaan 49a, 1231 AT Loosdrecht, info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl
Amaris Thuis locatie Zuiderheide
035-6254150 of 06-12740786
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht
(met of zonder indicatie), www.amaristhuis.nl
Buurtzorg Loosdrecht
06-23670078
thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding
in Loosdrecht e.o. loosdrechteo@buurtzorgnederland.com
Tandartsen Buiten praktijkuren,
0900 - 15 15
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212,
088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO): 24 uur per dag/7 dagen per week.
Dierenarts Acacialaan 2a,
035 - 582 44 93

GEZOCHT!
NieuwsSter bezorgers om op woensdag ons
bezorgteam in Loosdrecht te komen versterken
Ben je geïnteresseerd om bij ons te komen bezorgen
neem dan contact op per telefoon: 06- 22 800 777
of per e-mail naar; p.j.masmeijer@online.nl

KERKDIENSTEN
Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
7 jan. 11.00 uur: Diaken R. Simileer, m.m.v. Gemengd
koor en na afloop: Nieuwjaarsreceptie
Beukenhof
7 jan. 11.15 uur: Geen opgave ontvangen
Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
7 jan. 10.00 uur: Ds. M. Roelofse
18.30 uur: Ds. J. Meertens
Gereformeerde kerk
7 jan. 10.00 uur: Ds. H.M. Ploeger

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
7 jan. 09.30 uur: Ds. A. van Duinen
18.30 uur: Gezamelijke dienst in de Sypekerk
Nederlands Gereformeerde kerk
7 jan. 09.30 uur: Geen opgave ontvangen

