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Verreweg de meeste kinde-
ren, vaders, moeders, opa’s en 
oma’s bleven stoer wachten 
achter de dranghekken toen 
Sinterklaas om exact 12 uur op 
jachtwerf Wetterwille arriveer-
de in de stromende regen.  

Door: Herman Stuijver

Burgemeester Ossel en de 
Goedheiligman vonden nau-

welijks beschutting onder 
hun paraplu’s toen vanuit de 
gitzwarte hemel de regen met 
bakken neerkwam. En toch 
was de stemming opperbest. 
Misschien kwam het omdat 
St.-Nicolaas vergeleken met de 
editie van 2016 iets jeugdiger 
oogde, waarschijnlijk had-ie de 
afgelopen zomer hard getraind 
met zijn personal trainer-Piet. 
De waarnemend burgemeester 

keek zijn ogen uit, zo’n en-
thousiaste ontvangst had hij 
in zijn vorige gemeente Bever-
wijk nimmer ervaren. Al ruim 
van tevoren is het al een druk-
ke bedoening op de jachtwerf.  
De sup-pietjes peddelen zich 
warm in de havenkom en 
Ole laat zijn op afstand be-
stuurbare mini- pakjesboot 
rondjes varen. De Praatpiet 
lukt het om de kinderen 
luidkeels mee te laten zingen. 
En zowaar straalt even voor 
twaalven zelfs het zonnetje. 
Of de papa’s blij zijn met het 
schoenzetadvies van de licht 
ondeugende Praatpiet valt te 
betwijfelen. Hij stelt voor dat 
de kinderen de grote schoen 
van hun vader gebruiken, wel 
gevuld met water voor Ameri-
go. Uit telefonisch contact met 
de Sint blijkt dat de reis vanuit 
Spanje prima is verlopen. Het 
Pakjeshuis is stampvol en het 
verloren boek van Sinterklaas 
is ook terecht. Dat heeft  een 
Piet-koerier helemaal vanuit 

Dokkum naar Loosdrecht 
gebracht. Dat is handig voor 
Sints administratie. Er is wel 
een beetje pech met een van 
de Pieten die wat pakjes op zijn 
been kreeg, maar gelukkig staat 

de ambulance klaar.  
Dan is het noen, midden van de 
dag. De stampvolle Pakjesboot 
komt aan, omringd door een 
armada van kleine boten. 

Lees verder op pagina 2
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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

Een glimlach is de goedkoopste manier 
om je uiterlijk te veranderen

Welkom Sint in stromende regen

Lindelaan 102 Loosdrecht     tel. 035-5823223     www.slagerijgerarddenooij.nl
 Openingstijden: maandag en dinsdag 8.30 tot 17.30 uur, woensdag gesloten

donderdag en vrijdag 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag 8.00 tot 15.00 uur.

5,5050

5,9595 

Winterrollade
Een winters gekruide schouderfi let-
rollade voor twee personen

vleeswarentrio
100 gram gebraden rosbief
100 gram boterhamworst
Bakje 4 seizoensalade

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke

slagerij

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

Ingezonden brief  

Wijdemeren moet niet fuseren 
met Hilversum maar Wijde-
meren heeft  zich als fusiekan-
didaat rijp gemaakt voor over-
name door Hilversum.
Voorgekookt door GS van 
Noord-Holland. Ondanks ech-
te onafh ankelijke rapporten 
van echte wetenschappers met 
expertise op het gebied van 
gemeentelijke herindelingen 
waarin duidelijk werd gemaakt 
dat begrotingsdruk op natio-
naal niveau de drijfveer was 
voor samenvoeging, werd op 
basis van ‘gestuurde’ rapporten 
het geschut gevonden voor het 
afschieten van Wijdemeren.
De aanpak van B&W, daarin 
niet tegen gehouden door de 
raad, met het uit handen ge-
ven van het onderzoek naar 
de bestuurskracht heeft  mij 
van stond af aan verbaasd. Het 
was immers overduidelijk dat 
door het uit handen geven van 
de opdracht aan de provincie 
N-H de gewenste uitkomst zou 
zijn dat Wijdemeren samenge-
voegd moest worden met bij 
voorkeur Hilversum. Het werd 
de provincie bovendien nog 
gemakkelijker gemaakt door 
het eigen ingenomen stand-
punt dat het Wijdemeren ont-
brak aan voldoende bestuurs-

kracht. Mits schouder aan 
schouder staande had de raad 
voldoende tegenwicht kunnen 
opbrengen om tenminste tot 
het maximum de voorkeur van 
de eigen kiezers over het voet-
licht te krijgen. Dat is helaas 
niet gelukt.
Dat het niet is gelukt, komt 
goed uit de verf in de diverse 
artikelen in ons Weekblad Wij-
demeren. Ook de editie van 
15 november maakt het over-
duidelijk. Martin Vuyk gaat er 
met gestrekt been in. Esther 
Kaper daarentegen toont een 
ontmoedigende naïviteit, alsof 
Wijdemeren t.o.v. het ruim 3 x 
zo grote Hilversum nog iets in 
te brengen heeft . Het enige wat 
ons inwoners nog rest, is de 
goede keuze bij de gemeente-
raadsverkiezingen op basis van 
verkiezingsprogramma’s die 
duidelijk maken dat de keuze 
moet vallen op Gooise Me-
ren. In die nieuwe combinatie 
vormt Wijdemeren na Bussum 
het grootste onderdeel. Hilver-
sum is zonder Wijdemeren al 
groot genoeg en heeft  voldoen-
de eigen problemen om op te 
lossen.

Hans Hof
Horstermeerpolder, 

Nederhorst den Berg

De fusiemaat is vol

Het is te hopen voor wethou-
der De Kloet dat hij bij de 
provincie het document vindt 
waarin de spelregels staan 
over de besluitvorming bij het 
Gebiedsakkoord. Unaniem of 
niet, was de kwestie bij de in-
spraak in de commissie Ruimte 
en Economie. 

Door: Herman Stuijver

De Werkgroep Behoud Loen-
derveense Plas is mordicus 
tegen een vaarverbinding met 
dijk die de Wijde Blik verbindt 
met de Eerste Plas in Loos-
drecht. In het raadsdebat over 
het Gebiedsakkoord over de 
78 miljoen die meer dan 20 or-
ganisaties (het leeuwendeel is 
voor de provincie Noord-Hol-
land) willen steken in betere 
natuur en recreatie speelde de 
kwestie van de besluitvorming 
een bepalende rol. De werk-
groep zou bij een zogenaamde 
‘integratiesessie’ vóór de on-
dertekening mogen meepraten 
over een alternatieve route. 

Daarbij zei de wethouder dui-
delijk dat beslissingen worden 
genomen met unanimiteit, 
iedereen was voor of tegen. In 
een brief aan de raad schreef 
Jan-Jaap de Kloet dat hij zich 
tijdens de vergadering heeft  
laten meeslepen in het debat 
en dat hij de bestaande spel-
regels bij de integratiesessies 
verkeerd heeft  geïnterpreteerd. 
Besluiten worden genomen 
met zoveel mogelijk stemmen, 
niet unaniem. Dat schoot in 
het verkeerde keelgat van de 
werkgroep die hierdoor de 
kans om het kanaal langs de 
Horndijk tegen te houden, zag 
slinken. Inspreker Linssen van 
de Horndijk noemde het een 
‘verstoord sprookje’. Daarnaast 
vroeg hij zich af op welke spel-
regels De Kloet zich baseerde. 
Linssen had een offi  cieel stuk 
uit 2014 in handen waarin staat 
dat ‘iedere partij een blokkeer-
macht (….) heeft  over stand-
punten van andere partijen’. 
Het verweer van de wethouder 
dat er bij de integratiesessie op 

23 november urenlang gepro-
beerd wordt tot gezamenlijke 
overeenstemming te komen, 
deed niets af aan het feit dat de 
unanimiteit niet noodzakelijk 
is. Waar de spelregels staan 
over de besluitvorming, wist de 
wethouder niet. En zelfs niet of 
dat schrift elijk is vastgelegd. Hij 
zou navraag doen in Haarlem 
of er een notitie is.  
Voor diverse politieke partijen 
was de fout van de wethouder 
pijnlijk. Bij het debat over het 
Gebiedsakkoord hadden ze 
drie amendementen waarin 
waarborgen werden gevraagd 
tegen de vaarverbinding inge-
trokken. Ze vertrouwden op 
het vetorecht van de werkgroep 
die bij unanieme stemming het 
besluit kon blokkeren. VVD, 
D66 en OLib zouden eigenlijk 
willen dat de amendementen 
weer op tafel komen. CDA ‘er 
Verbruggen hoopte van harte 
dat de bewoners alsnog hun 
punt kunnen maken. Maar 
woordvoerder Linssen zei dat 
de spelregels tussentijds zijn 
veranderd en dat de werkgroep 
op 23 november geen gelijk-
waardige partner is.  

per stuk

Unaniem of niet? 

Vervolg van pagina 1

Zelfs de politie is present, ter-
wijl er toch geen Witte Pieten- 
beweging in het plassendorp 
actief is. De steigers zijn alle-
maal bezet, de kinderen zingen 
zich de longen uit het lijf als de 
hoogbejaarde met soepele tred 
het podium bestijgt. Gevolgd 
door een vriendelijk welkom 
door de burgemeester. Daarna 

schudt St.-Nicolaas honderden 
handjes, veel kinderen met 
een zelf gefabriceerde roet-
muts, een beetje nat maar wel 
kleurrijk. Omzichtig wordt het 
gewonde Pietje (met verlichte 
wimpers) met de brancard 
naar de ambulance vervoerd. 
Het wordt een lange weg, want 
iedereen wil deze Piet groeten. 
Die trouwens vergezeld wordt 
door tientallen Pieten die niet 

scheutig zijn met pepernoten 
en grappige vouwballonnen. 
Dat is de stichting SLOEP wel 
toevertrouwd. Dan rijdt de sta-
tige landauer over de dijk naar 
de tweede ontvangst, want ook 
op het nu eens volle Lindeplein 
wordt St.-Nicolaas opnieuw 
welkom geheten door hon-
derden Nieuw-Loosdrechtse 
kinderen.   
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KORTENHOEF - Dat de Dob-
ber gesloopt wordt en wordt 
vervangen door woningbouw 
op die plek en een Cultureel 
Centrum Kortenhoef op de Par-
klaan houdt de Kortenhoefse 
gemoederen aardig bezig.  

Door: Herman Stuijver

Ties Hagen van de Vrienden van 
Veenstaete blijft  zijn kruistocht 
voor een horecagelegenheid op 
winkelcentrum De Meenthof 
voortzetten. Hij meende dat de 
gemeente een tikkeltje pro-ac-
tiever zou mogen zijn. Gezien 
de fi nanciële bijdragen aan de 
Loosdrechtse bibliotheek en 
de Bergse sportvoorzieningen 
verdient Kortenhoef ook een 
duwtje in de rug. Douwe van 
Essen zei namens toneelver-
eniging DSO dat deze club blij 
is met het Cultureel Centrum 
met 72 plaatsen. Het was het 
meest haalbare. Andere plan-
nen bij ’t Akkoord, de Fuik, de 
gemeentewerf, De Drie Dorpen 
en de Dillewijn hadden het 
om diverse redenen niet gered. 
DSO heeft  de bezieling om het 
beheer van het minitheater 
(met andere gebruikers) tot een 
succes te maken. Partijloze Ben 
Steenvoorden greep terug op 
het verleden. Van een bloeiende 
Dobber naar een theater De 

Huiskamer vond hij afb raakpo-
litiek. Wel geld voor 20 nieuwe 
functies op het gemeentehuis 
en geen ruimte voor betere 
initiatieven op cultureel ge-
bied, meende hij. Namens 
muziekverenigingen Amicitia 
en BMOL voelde Pieter Luijer 
zich ‘afgescheept’ met 1250 euro 
jaarlijks per vereniging voor po-
diumhuur in de Fuik. Tenslotte 
moeten de muziekverenigingen 
ook weg uit de Dobber. Hij vond 
het bedrag ‘schrijnend’. Wethou-
der Reijn verbaasde zich over 
Luijers reactie, omdat de clubs 
in 2016 akkoord waren gegaan 
met deze regeling. Ze hadden 
zelfs gebeld of ze het bedrag al 
konden ontvangen. Op Gerda 
van Deutekoms oproep waar 
de Kledingbank, nu tijdelijk in 
de foyer van de Dobber, moet 
blijven, had de wethouder geen 
antwoord. Waar vind je een gra-
tis ruimte? Dat het in winkelcen-
trum de Kerkelanden gezelliger 
is zoals Ties Hagen had betoogd, 
wilde Reijn wel beamen, maar 
hij meende dat een vergelijking 
met de Meenthof nergens op 
sloeg. Ook wees hij op het feit 
dat er vier bedrijven zijn met 
een horecavergunning, blijkbaar 
is het niet commercieel om een 
koffi  ebar of terras te openen.  
Op vragen van raadsleden zei de 
wethouder dat er afspraken zijn 

gemaakt over het beheer van het 
Cultureel Centrum. Dus zal het 
CCK theater De Dillewijn niet 
in de wielen rijden. Ook wordt 
de geluidsoverlast door de aard 
van de activiteiten beperkt. Er 
komen extra parkeerplaatsen. 
Het gebouw is tijdelijk, dus kan 
het redelijk snel gedemonteerd 
worden, al hadden Rob Koedij-
ker (D66) en Sieta Vermeulen 
(VVD) daar vragen bij. Het 
voorstel voor verkoop van de 
Dobber en de bouw van het 
Cultureel Centrum, plus het 
totale fi nanciële plaatje komt op 
30 november in de gemeente-
raad.  

Informatieavond 
longkanker bij Viore 
Op donderdag 30 november 
organiseert Viore, in samen-
werking met Tergooi en 
Longkanker Nederland, een 
informatieavond over long-
kanker. De avond is bedoeld 
voor iedereen die te maken 
heeft  met longkanker en op 
zoek is naar informatie over 
de ziekte en de behandelmo-
gelijkheden, en voor andere 
belangstellenden. De presen-
taties op deze avond worden 
verzorgd door dr. J. van 
Haarst, longarts in Tergooi, 
en door mevrouw L. Barberio, 
van Longkanker Nederland. 
De avond start om half 8. 
Oostereind 115, 1212 VH 
Hilversum; tel. 035 685 35 32; 
info@viore.org  
 
 
 

Rik Jungmann van de Wijde-
meerse Webkrant kwam met 
een ongeloofl ijke politieke 
kater thuis. Was hij kort tevoren 
door Marianne Zwagerman op 
GooiTV op het schild gehesen 
als ‘Local Hero’ die al decennia 
het lokale nieuws verslaat en 
becommentarieert, na de be-
handeling die de eigenaresse 
van Cannenburgerweg 59A de 
afgelopen zeven jaar ten deel 
viel, is zijn lust om de lokale 
politiek te volgen tot een mini-
mum beperkt.  

Door: Herman Stuijver

Hij schreef een kritische ‘In de 
Zijlijn’. Naar aanleiding van de 
revindicatie, het terugvorderen 
van gemeentegrond. Het totale 
‘Landje Pik’ archief is te lezen in 
66 artikelen op www.wijdeme-
ren.com.  
Rik vervolgt: ‘Het komt erop 
neer dat zij , net als bij al haar bu-
ren, een stuk tuin langs de kant 
van de weg heeft  waar vroeger 
een sloot lag. Die sloot werd 
in 1959 gedempt, waarna alle 
aanwonenden hun hek of haag 
tegen de weg aan zetten, zonder 
dat de gemeente Ankeveen er 
wat tegen deed of het vastlegde 
in het kadaster. Zo ging dat toen. 

In december 2011 zond Wijde-
meren aan 609 huishoudens 
een brief waarin werd gesteld 
dat zij grond van de gemeente 
ingepikt hadden. Zij mochten 
kiezen. De grond huren, kopen 
of ontruimen. Sommigen koch-
ten of huurden uit angst voor de 
gemeente. Er werd ook hier en 
daar ontruimd. Inwoners die de 
claim onterecht vonden werden 
voor de rechter gesleept. Ton-
nen kostte dat. Driekwart van 
de zaken verloor de gemeente. 
Dan ontaardde zo’n zaak in een 
guerrilla-oorlog tussen de derde 
macht, de ambtenaren van de 
gemeente en de burger. 
Dankzij de diepe zakken van de 
gemeente hield die het wel vol, 
terwijl de burger op de knieën 
gedwongen werd en de gemeen-
te fout op fout stapelde. 
Een groot aantal inwoners was 
heel verstandig. Zij dachten in 
2011: ‘Ik zie wel. Laat maar’. De 
brief werd weggegooid of opge-
borgen. In 2015 en 2016 bleek 
dat die inwoners héél erg ver-
standig waren geweest. Vijf wet-
houders stonden erbij en keken 
er naar. Zagt, Van Waveren, Frij-
dal, Smit en nu De Kloet, terwijl 
de derde macht de wethouders 
in het gareel hield. In de raad 
was het Martin Vuyk die al die 

jaren probeerde de zaak kritisch 
te volgen. Bijval kreeg hij niet. 
De inwoners die de brief had-
den weggegooid kregen later 
twee leuke dames van Bureau 
Eiff el op bezoek aan de keuken-
tafel. In veel gevallen (15 aan 
de Cannenburgerweg) leidde 
dat kosteloos tot erkenning van 
verjaring. Hoe anders verging 
het de inwoners waar Eiff el 
niet kwam, omdat zij kochten, 
huurden, ontruimden of voor 
de rechter gesleept werden. Be-
talen, betalen, betalen. Vooral 
de inwoners die juridisch uitge-
kleed werden door Wijdemeren 
waren slecht af. 
En zo kon het gebeuren dat 
twee buren naast elkaar op de 
Cannenburgerweg met dezelfde 
tuin, dezelfde haag en dezelfde 
strook ‘ingepikte’ grond, totaal 
verschillend behandeld werden. 
De ene buur sprak met Eiff el 
aan de keukentafel en kreeg het, 
door Wijdemeren geclaimde, 
stuk grond gratis met de com-
plimenten van Eiff el, omdat het 
verjaard was. De andere buur 
maakte bezwaar, ging naar de 
kantonrechter (en won door 
verjaring), maar werd door 
Wijdemeren in hoger beroep 
door een juridische truc alsnog 
te pakken genomen en verloor. 
De ene buur mag de strook zijn 
eigendom noemen, de andere 

(foto: Douwe van Essen//WWK)

Dobber houdt gemoederen bezig

Local Hero met een kater buur was 12.500 euro aan juri-
dische kosten kwijt, had voor 
580 euro het kadaster laten ko-
men en stond alsnog met lege 
handen. Zij mag de strook ko-
pen voor 7.500 euro. Bij elkaar 
ruim 20.000 euro voor wat de 
buurman voor niets, gratis had 
gekregen van Wijdemeren. 
Daar ging het in de commis-
sie over. Martin Vuyk (OLib), 
Alette Zandbergen (DLP) en 
Nanne Roosenschoon (D66) 
(zeven zetels) vonden dat ook 
de buurvrouw die voor de rech-
ter stond, nogmaals door Eiff el 
beoordeeld zou moeten worden 
om een gelijk oordeel te krijgen.  
Jan Verbruggen (CDA), René 
Voigt (DB), Dirk Vroegindeweij 
(GL) en Sieta Vermeulen (VVD) 
steunden wethouder Jan-Jaap 
de Kloet die geen gebruik mag 
(of wil) maken van zijn discre-
tionaire beslissingsbevoegdheid 
om in dit en vergelijkbare geval-
len iets te onderzoeken. “Ik ben 
gebonden aan de rechterlijke 
uitspraak. Punt” zo verklaarde 
hij keer op keer. 
En dat is niet zo. In een civiele 
zaak mogen partijen wel afwij-
ken van de uitspraak als zij daar 
beiden samen toe besluiten. 
Maar dat begrip is nog niet 
doorgedrongen tot de Rading 
1 (want de burger is de vijand, 
die bestreden moet worden). U 
mag natuurlijk, na de uitspraak 
van de rechter, altijd nog samen, 
met elkaar, afspreken dat u het 
anders doet dan wat de rechter 
besloot. Dat kan de wethouder 
hier ook, maar hij wil of mag 
niet. Gesteund door de coalitie 
(CDA, PvdA/GL en DB), de 
VVD en het college van B&W. 
De schaamte voorbij. En daar 
houd ik een kudde, wat zeg ik, 
een roedel katers aan over, want 
ik kan niet tegen onrecht. Zo-
veel jaar en zoveel geld. Wat is 
de moraal van dit verhaal? Als 
u een brief ontvangt van Wijde-
meren, gooi hem weg! Verbrand 

hem! Maak hem niet open! Dat 
is verreweg het beste. Ze komen 
wel over vijf jaar weer langs 
met een aanbod dat het ook 
gratis kan. Heb ik nog zin om 
in de WWK (www.wijdemeren.
com) over de lokale politiek te 
schrijven? Nou op dit moment 
helemaal niet, of minimaal. Het 
kost veel tijd en het draagt niets 
bij. Local heroes zijn wel goed, 
maar niet gek’.  
 

Douwe van Essen 
(foto: Rik Jungmann // WWK)
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Deze drie dames kregen op 
16 november uit handen 
van burgemeester Ossel hun 
fi etsdiploma. Samen met 
Sportservice ’t Gooi en Veilig 
Verkeer Wijdemeren organi-
seerde de gemeente dit jaar 
voor het eerst fi etslessen voor 
statushouders. Doel is om de 
mobiliteit en zelfredzaamheid 
te vergroten.  

De drie dames op de foto zijn 
sinds 19 september bezig ge-
weest met het leren fi etsen. Op 
dinsdag- en woensdagochtend 
kregen zij les bij de bibliotheek 
en op het Lindeplein in Loos-
drecht. De lessen bestonden 
uit een theoriegedeelte (in de 
bibliotheek) en een praktijk-
gedeelte (bij de bieb en op het 
Lindeplein). De twee theorie-
gedeeltes werden gegeven in 
het Nederlands, vertaald naar 

het Engels en vertaald naar 
het Arabisch. Maar er is vooral 
heel veel in de praktijk geoe-
fend; de trapbeweging, sturen, 
evenwicht bewaren, opstap-
pen, remmen en stoppen. De 
praktijkbegeleiding was één op 
één. Eén deelnemer op de fi ets 

en een vrijwilliger van Veilig 
Verkeer Wijdemeren of mede-
werker van Team Sportservice 
ernaast om te begeleiden. In to-
taal hebben ze zes lessen gehad. 
Daarna zijn ze zelf aan de slag 
gegaan met het oefenen op de 
fi ets. 

Als je de provincie en de kran-
tenkoppen mag geloven is het 
klaar: Wijdemeren moet fuseren 
met Hilversum. Maar dit klopt 
niet. Er is namelijk nog geen be-
sluit. De race is nog niet gelopen 
en Wijdemeren2020 heeft de 
strijdbijl nog niet begraven.  

Wat is er tot nu toe gebeurd? 
De provincie heeft  een herinde-
lingsprocedure gestart (ARHI), 
maar gooit er met de pet naar:   
Het zogenaamde open overleg 
van 6 maanden was een aan-
fl uiting. De gedeputeerde is een 
avond bij de gemeenteraad ge-
weest om zijn standpunt toe te 
lichten en dat was het. Een van 
de belangrijkste criteria voor 
een herindeling is draagvlak. 
Dat de provincie de bijna 8000 
handtekeningen van de petitie 
negeert, getuigt niet van enige 

realiteitszin. Een referendum 
werd ons niet gegund en de 
provincie wilde alles er voor 
de gemeenteraadsverkiezingen 
even doorheen drukken. Zo 
gaat dat niet. Alternatieven zijn 
nauwelijks bekeken. Iets waar 
Wijdemeren2020 altijd op 
aangedrongen heeft . Want als 
er al gefuseerd moet worden, 
kijk dan bijvoorbeeld ook naar 
Gooise Meren in plaats van 
Hilversum. De gemeenteraad is 
eindelijk in actie gekomen en 
heeft  in overgrote meerderheid 
een motie over de gewenste 
toekomst aangenomen. Maar 
de provincie reageert er nauwe-
lijks op en wil gewoon een fusie 
met Hilversum opleggen. Dat 
kan niet. Op 7 november liep 
de wettelijke termijn af voor de 
provincie om met een besluit 
en een herindelingsontwerp 

te komen. Zonder enige mo-
tivering heeft  de Provincie de 
termijn hiervoor verlengd tot 1 
september 2018. Er ligt dus nog 
geen formeel besluit of herinde-
lingsontwerp! Dat betekent dus 
ook dat er nog geen bezwaar 
gemaakt kan worden. In de brief 
van de provincie wordt alleen 
gesteld dat ze ‘de ARHI-proce-
dure voortzetten’ en een herin-
delingsontwerp voorbereiden. 
 
Hoe nu verder? 
Dit non-besluit van de provin-
cie betekent dat we nu opeens 
bijna tien maanden extra tijd 
hebben om een goede oplossing 
te vinden voor de toekomst van 
Wijdemeren. Gemeenteraad, 
gebruik de extra tijd nu snel om 
goede alternatieven uit te wer-
ken. Dan kunt u straks in maart 
2018 bij de gemeenteraadsver-
kiezingen de kiezer recht in de 
ogen kijken. 
 

www.wijdemeren2020.nl

Geen fusie met Hilversum! 

Het woord is aan de kiezer 

Speculaascake

Fietsdiploma voor statushouders 

Het is nu zeker dat Robby Israel 
en Martin Vuyk meedoen met 
de Wijdemeerse gemeente-
raadsverkiezingen op 21 maart 
volgend jaar.  

Samen vormen ze in de hui-
dige raad de tweemansfractie 
O-Lib (Onafh ankelijk Liberaal) 
Wijdemeren. Begin dit jaar 
hebben ze zich losgemaakt van 
de VVD vanwege de kwalijke 
manier waarop de VVD-top 
met de veelvuldige integriteits-
schendingen binnen de partij 
omging. 
“Deze gemeenteraad kan wel 
wat realiteitszin gebruiken” 
stelt Robby, wijzend op de kwa-
lijke manier waarop een groot 

deel van de raad is omgegaan 
met het fusievraagstuk. “…en 
die gaan wij zeker leveren” vult 
Martin hem aan. Nu duidelijk 
is dat een fusie onvermijdelijk 
is, zal er hard gewerkt moeten 
worden om de Wijdemeerse 
kernen hier op de juiste wijze 
doorheen te loodsen. 
O-Lib staat voor een heldere 
aanpak van zaken, 
waarbij niet een 
ideologie leidend 
is, maar voor elk 
raadsstuk een ra-
tionele afweging 
geldt (kan het, mag 
het, is het goed voor 
de inwoners én is 
het betaalbaar) op 

basis van liberale beginselen.  
Inmiddels is er een groeiende 
groep mensen die zich bij hen 
aansluit om O-Lib verder vorm 
te geven. Heeft  ook u interesse, 
neem dan a.u.b. contact op via 
www.olib.nl. 
 
Foto:(links) Martin Vuyk en  Rob-
by Israel (Foto: Douwe van Essen)

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

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

VANAF 59 euro
ALLE  MERKEN  AUTO'S✓

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

OLib doet mee met verkiezingen

Ingezonden brief  

Waarschijnlijk vind ik na de 
verkiezingen mijn broek terug 
rond mijn enkels maar dan heb 
ik me wel kostelijk vermaakt. Er 
komen verkiezingen en dus zijn 
de politieke partijen begonnen 
met het winnen van zieltjes, 
ons kiezers. De tijd om ons te 
bespelen is begonnen. Men uit 
zich over de afwezigheid van 
bestuurskracht, een woord wat 
al maanden van zich laat horen. 
Hier worden zienswijzen over 
ingediend, teleurstellingen, 
boosheid en verwachte acties 
over geuit. Maar haalt u adem, 
we kunnen alle weerstand te-
gen de fusie rustig laten varen, 
Hilversum gaat ons verwennen! 
Verwennen met betere dienst-
verlening, zelfs ons karakter 
verbeteren en als klap op de 
vuurpijl (want die tijd komt er 
ook weer aan) ons ook nog ster-
ker maken naar de oprukkende 
randsteden. Het gaat gewoon 
goed komen, dat kan ik aan 
mijn ‘plassengebied’ voelen. 
Onze CDA-koploper gaat 
zich nu vol enthousiasme en 
overtuiging inzetten mits hij 

het vertrouwen van zijn leden 
krijgt. En als hij dat nou niet 
krijgt, stapt hij dan op of gaat 
hij dan mokkend verder binnen 
zijn partij?  
De CU-politica heeft  het zwaar 
met de bestuurskracht en maakt 
zich druk om de afstand naar 
het gemeentehuis in Hilversum. 
Ze let wel op de kleintjes en uit 
haar standpunten in een inge-
zonden brief waarmee ze haar 
partijkas spaart. 
Ik heb daar overigens nooit bij 
stil gestaan, zoals de CU- poli-
tica dat verwoordt, dat het aan 
mij als kiezer is dat al onze poli-
tici hun werk verantwoordelijk 
kunnen doen. Zal ik het woord 
referendum eens laten vallen? 
Wel zijn ze goed in bestuurs-
krachtige bestuurstaal met 
woorden als: een slag maken, 
dwarsverbanden leggen, ge-
borgde afspraken en afgetikte 
nota’s.  Nu graag nog een iet-
sie-pietsie omzetten in daden 
graag. Verantwoordelijke daden 
dan wel hè! 

 Marianne van den Heuvel
Violisteschrijft .com

Het elastiek in mijn broek 
begint al losser te worden

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

Schoonmaakbedrijf
VINCENT HAMMING

WEEKENDAANBIEDING
(don,vrij,zat)

€3,00



 Samen tegen 
 ‘onzichtbare’
 criminaliteit 

Wijdemeren
informeren

Houd uw hond
aan de lijn

Dat is niet alleen verplicht, het voorkomt 

ook ergernis en angst 

bij mensen die niet van 

honden houden. 

   8 november 2017   

Kort

Offi  ciële
bekendmakingen

Laatste kans:
mantelzorgwaardering!

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren (06) 12 79 45 41 www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:

#mooiWijdemeren

@selma.van.dijk

Hennepteelt in een rijtjeswoning, 
het witwassen van geld, een xtc-
lab in een leegstaand bedrijfspand. 
Voorbeelden van onzichtbare 
criminaliteit die in elk dorp of elke 
stad kunnen voorkomen. De ge-
meente Wijdemeren werkt samen 
met onder meer politie, Openbaar 
Ministerie en Belastingdienst om 
deze zogenoemde ondermijnende 
criminaliteit tegen te gaan.

U ziet het vast wel eens… een woning met 

afgeplakte zolderramen of busjes die af en 

aan rijden van een bedrijventerrein op rare 

tijden. Een restaurant waarbij u zich afvraagt 

komt er wel eens iemand, waar haalt de 

eigenaar zijn geld vandaan?  Zomaar wat 

voorbeelden die kunnen wijzen op crimina-

liteit. Bij ondermijnende criminaliteit gaat het 

om criminaliteit die niet meteen zichtbaar 

is, maar die bij u een niet-pluis gevoel op-

roepen. 

Aanpak
De gemeente heeft diverse mogelijkheden 

om het criminelen of criminele organisa-

ties moeilijker te maken. Bijvoorbeeld door 

te voorkomen dat zij gemeentelijke facili-

teiten en regelgeving misbruiken. Een team 

van medewerkers houdt zich hiermee bezig. 

Ook is het een vast onderwerp bij het over-

leg  tussen burgemeester en betrokken par-

tijen. Naast het feit dat onze medewerkers 

zijn getraind op het signaleren van criminele 

activiteiten, houden we toezicht en treden 

we op als we zaken constateren die niet in 

de haak zijn. Ook zijn er regelmatig integrale 

controles.

Uw hulp
Natuurlijk kunt u ook helpen. Ziet of hoort 

u iets waarvan u denkt dat het niet pluis is? 

Aarzel dan niet en maak er melding van. 

U kunt uw melding doen bij de politie via 

telefoonnummer 0900-8844 of anoniem 

via Meld Misdaad Anoniem via telefoonnum-

mer 0800-7000. Uiteraard kunt u 

ook meldingen bij de gemeente doen 

via veilig@wijdemeren.nl. 

#mooiWijdemeren

@selma.van.dijk

>   Week tegen Kinder-
 mishandeling

Of het nu gaat om seksueel misbruik, 

een vechtscheiding, fysiek of emoti-

oneel geweld; in Nederland groeien 

ruim 118.000 kinderen op in onveili-

ge gezinssituaties. Van 20 tot en met 

26 november is het de Week tegen 

Kindermishandeling. Maakt u zich zor-

gen over het welzijn van een kind in uw 

omgeving? U kunt altijd anoniem terecht 

bij Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek via 

telefoonnummer 0800-2000 of 

www.vooreenveiligthuis.nl.

>    Sinterklaasintocht

Oeps…op de laatste gemeentepagina 

stond een fout in de aankomsttijd van 

Sinterklaas in Kortenhoef/’s-Graveland. 

Sinterklaas en zijn pieten arriveren niet 

om 11:30 uur in winkelcentrum De 

Meenthof, maar om 12:00 uur. Tot dan!  

>    Energieconferentie 

In de afgelopen periode hebben 

verschillende partijen, zoals netbeheer-

ders, woningcorporaties, energiecoöpe-

raties en regiogemeenten gewerkt aan 

een regionale energiestrategie voor de 

Gooi en Vechtstreek. Hoe zorgen we 

ervoor dat we in 2050 energieneutraal 

zijn? Een regionale energieconferentie 

op 24 november vormt de feestelijke 

start van de gezamenlijke aanpak: Samen 

op pad naar een energieneutrale Gooi en 

Vechtstreek. 

>   Ontwerpen speelplaatsen

Heeft u in de zomer langs onze speel-

plaatsen gelopen en gereageerd op de 

plannen? Dan bent u vast benieuwd naar 

de uiteindelijke ontwerpen. Die staan in-

middels op onze website. We geven per 

speelplaats een toelichting op de keuzes 

die gemaakt zijn. Bekijk de ontwerpen 

op www.wijdemeren.nl/herinrichting-

speelplaatsen. 

Is uw slaap- of zolderkamer koud 
tijdens de wintermaanden? Het 
isoleren van uw dak is een relatief 
goedkope maatregel waarmee u 
warmte vasthoudt en veel energie 
bespaart. Het is bovendien een 
makkelijke klus voor doe-het-
zelvers.

Warme lucht stijgt op, maar veel bestaande 

woningen hebben een dak dat niet  (goed)

geïsoleerd is. Dit betekent dat veel warme 

lucht verloren gaat. Hoe staat het met uw 

dak? 

Binnen of buiten
Zowel schuine daken als platte daken kunt u 

aan de binnenkant of de buitenkant isoleren. 

Op www.duurzaambouwloket vindt u meer 

informatie over alle mogelijkheden. Ook 

staan er klustips en vindt u er informatie over 

eventuele vergunningen. 

Vloerisolatie
Gebruikt u uw zolder zelden? Dan kunt u er 

ook voor kiezen om de zoldervloer te isole-

ren. Een relatief makkelijke ingreep waarmee 

u warmteverlies voorkomt en meer comfort 

krijgt in uw woning. Zowel voor een houten 

als een betonnen zoldervloer zijn er moge-

lijkheden. Ook hierover vindt u meer infor-

matie op www.duurzaambouwloket.nl. 

Is uw dak winterproof?



>  Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

Ankeveen
-  Stichts End 17: maken uitweg en plaatsen dakkapel 

(07.11.17)

Breukeleveen
-  Herenweg 42: bouwen woning en toegangsbrug 

(06.11.17)

Loosdrecht
-  Bloklaan 22a: sectie E 1819: vernieuwen opslagloods/

werkplaats (02.11.17)

-  Boshoek 6: vernieuwen beschoeiing en slipway 

(02.11.17)

-  De Drecht sectie E 1628: plaatsen beschoeiing en 

steiger (06.11.17)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 146: bouwen vier woningen 

(31.10.17)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 288: plaatsen botenhuis 

(02.11.17)

-  ’t Laantje 1 sectie C 5312: bouwen drie woningen 

(02.11.17)

-  Trekpad 11: vernieuwen beschoeiing en plankier 

(02.11.17)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 62a: plaatsen botenhelling (15.11.17)

-  Uiterdijksehof 46: kappen drie bomen in verband met 

aanleggen riolering (14.11.17)

- Sectie C4405: verplaatsen en realiseren dam (02.11.17)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 

tel. (035) 65 59 557. U kunt geen zienswijze of bezwaar 

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Kortenhoef
- De Kwakel 24: plaatsen tijdelijke woonunit (08.1.17)

-  J.C. Ritsemalaan 21: kappen esdoorn aan straatzijde 

(09.1.17)

- Kortenhoefsedijk 95: vervangen kerkbrug (15.11.17)

Loosdrecht
- Acacialaan 28: plaatsen dakkapel (07.11.17)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 173: ophogen land (10.11.17)

- Oud-Loosdrechtsedijk 204: uitbreiden woning (15.11.17)

- Rembrandtlaan 23b: plaatsen dakkapel (08.11.17)

-  Sectie E 1625, 1626, 1544, 1634 en 1783: plaatsen be-

schoeiing, verleggen sloten en verbeteren dijken langs 

waterleidingkanaal (07.11.17)

- Vermeerlaan 38: plaatsen dakkapel (07.11.17) 

Nederhorst den Berg
-  Jacob van Ruysdaelstraat (in speeltuin): kappen twee 

elzen (09.11.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Horndijk 17: vervangen steiger

- Laan van Eikenrode 5: plaatsen dakkapel

-  Porseleinhaven: bouwen zeven appartementen en vier 

pakhuizen

>  Gewijzigde vaststelling be-
stemmingsplan Nieuw-Loos-
drechtsedijk 225-237 in 
Nieuw-Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 

juncto artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht 

bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 

oktober 2017 het bestemmingsplan Nieuw-Loosdrecht-

sedijk 225-237 gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plangebied ziet op het gebied met de bestemming 

Wonen waar de woningen Nieuw-Loosdrechtsedijk 

225-237 in zijn gelegen. Het doel van de herziening is 

het aantal toegestane woningen binnen dit gebied in 

overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie. 

Daartoe wordt het getal “8” vervangen door “7”.

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd 

vastgesteld met betrekking tot de verbeelding bij de 

percelen Nieuw-Loosdrechtsedijk 227 en 237.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij beho-

rende stukken liggen vanaf 23 november 2017 gedurende 

zes weken ter inzage in het gemeentehuis (afdeling 

Ruimtelijke Ontwikkeling van 08.30 tot 12.30 uur), Rading 

1, Loosdrecht. Het bestemmingsplan met bijbehorende 

stukken is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Een belanghebbende die zijn zienswijze tegen het 

ontwerp-bestemmingsplan tijdig bij de gemeenteraad 

kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende 

aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij 

dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van 

terinzageligging 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.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een 

verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voor-

zitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling, 

en daarmee het bestemmingsplan, treden na afloop van 

de beroepstermijn in werking. Tenzij binnen de beroep-

stermijn 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 

de heer H.J.W. van Emmerik van de afdeling ruimtelijke 

ontwikkeling. Telefoonnummer: (035) 65 59 444.

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

’s-Graveland
-  Café Zomerlust, Zuidereinde 2, ontheffing sluitingstijd 

Oud en Nieuw (15.11.17)

Kortenhoef
-  Stichting Dierenambulance Gooi en Vechtstreek, 

collecteren in winkelcentrum De Meenthof van 27 tot en 

met 30 december 2017 (08.11.17)

-  Comité Sint Nicolaas Intocht, Intocht Sinterklaas Korten-

hoef op 25 november 2017 (16.11.17)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzend-

datum (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. 

>  Kennisgeving incidentele 
festiviteiten

Loosdrecht
-  Bar Bistro ’t Bruggetje, Oud-Loosdrechtsedijk 52, op 8 

december 2017

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Ontwerpbesluit paracom-
merciële vergunning Drank- en 
Horecawet

’s-Graveland
- Sportvereniging ’s-Graveland, Kininelaantje 1

Bovengenoemd(e) ontwerpbesluit(en) liggen vanaf 

vandaag zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen 

binnen deze termijn schriftelijk hun zienswijze indienen 

bij de burgemeester van Wijdemeren. 

>  Verkeersbesluiten 

Kortenhoef
-  Oranjeweg t.h.v. huisnr. 110: aanleggen gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap 

belanghebbende (07.11.17)

Nederhorst den Berg
- Lijsterlaan t.h.v. huisnr. 63: aanleggen gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap 

belanghebbende (07.11.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

 >  Voornemen ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
personen (BRP)

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de wet 

Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht 

hun verhuizing door te geven en inlichtingen te ver-

strekken. Van onderstaande personen hebben wij geen 

aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond van artikel 

2.22 van de wet BRP heeft het college van burgemeester 

en wethouders het voornemen het adres ambtshalve te 

wijzigen in de Basisregistratie.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht 

geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen 

tot “ambtshalve” uitschrijving uit de Basisregistratie te 

publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden 

door toezending aan de belanghebbende.

Het betreft de volgende personen:

P.G. Koenders, geboren 20-12-1987, per 31-10-2017 uit te 

schrijven Land Onbekend

H.V. De Lange, geboren 1 januari 1963, per 06-10-2017 uit 

te schrijven Land Onbekend

>  Beschikking ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
personen (BRP)

Het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Wijdemeren maakt bekend dat op grond  van 

artikel 2.21 en 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen 

besloten is de bijhouding van de persoonslijst van onder-

staande personen definitief op te schorten:

R. Tuccio , geboren 13-02-1995, per 11-09-2017 uit te 

schrijven naar Land Onbekend 

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande 

personen verblijven, neem dan contact op de gemeente 

Wijdemeren via 14035 of mail naar burgerzaken@

wijdemeren.nl

>  Mandaatregeling

Op 7 november 2017 heeft het college van burge-

meester en wethouders de mandaatregeling gemeente 

Wijdemeren 2017 vastgesteld. U kunt de mandaatregeling 

raadplegen via www.wijdemeren.nl. 

Offi  ciële bekendmakingen

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 Midden-

Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 

voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
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
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-

den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 

bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 

o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

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

Bouwen en wonen

Festiviteiten

Verkeer Overig
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Persoonsregistratie
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Voor een geordend leven is de kalender 
belangrijk. De kalender verdeelt het 
jaar in twaalf maanden, ze kadert de 
dagen van de week in. De kalender zegt 
ons ook dat er op 1 januari een nieuw 
jaar begint en dat het oude jaar eindigt 
op 31 december.  

In de kerken bedienen wij ons ook van 
een kalender. Maar die kalender is wat 
anders ingedeeld. Op de kerkelijke ka-
lender eindigt het oude jaar niet op 31 
december. Dit jaar eindigt het kerkelijk 
jaar op 26 november. Daarna gaan wij 
ons voorbereiden op het kerstfeest, 
het feest van de geboorte van Jezus, de 
Zoon van God. De kerkelijke kalender 
is ingedeeld rondom gebeurtenissen 
die in het kerkelijk leven belangrijk zijn.  
Belangrijke gebeurtenissen op de kerke-
lijke kalender zijn de geboorte, dood en 
opstanding van Jezus Christus, de Zoon 
van God.  

In veel protestantse kerken worden op 
26 november, de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar, de gemeenteleden her-
dacht die in het voorbij gegane kerkelij-
ke jaar zijn overleden. Zo willen wij de 
namen van de overledenen ons blijven 
herinneren. Hierna begint de periode 
van advent. We kennen vier advents-
zondagen. Zij vormen een opmaat voor 
de viering van het kerstfeest op 25 en 26 
december.  
 
Verwachting 
Advent is daarmee een periode van 
verwachten en vooruit zien. Wij zijn 
uit naar het kerstfeest om te vieren dat 
Jezus, eeuwen geleden, in de wereld 
gekomen is. Jezus is daarna weer naar 
de hemel gegaan. Maar in de kerken 
geloven wij dat Jezus ook weer terug-
komt. In de adventstijd staan wij stil bij 
vragen als: verwachten wij ook echt dat 
Jezus terug komt? En wat verwachten 

wij in afwachting van zijn komst van 
ons leven en van de wereld? In de we-
reld is zoveel aan de hand, er is zoveel 
onrust en onvrede. Er is ook veel pes-
simisme. Gaan wij niet onze ondergang 
tegemoet, want het wil maar niet lukken 
met de klimaatdoelen. Wij zitten zo vast 
aan een hoog energieverbruik. Het valt 
niet mee om echte stappen te zetten 
die leiden tot vermindering van ener-
giegebruik. En het gaat maar door met 
oorlog voeren, waardoor mensen zich 
zo onveilig voelen dat zij op de vlucht 
slaan. Ook kunnen er in ons eigen leven 
dingen zijn die je onzeker maken of je 
zelfvertrouwen ondermijnen. Het leven 
kan zo vol stress zitten, je wordt zo op-
gejaagd, dat je nauwelijks tot rust komt. 
Vakanties zijn te kort om je die rust te 
brengen. Tijd om na te denken over de 
levensvragen schiet er bij in. Wat is mijn 
toekomst, wat voor perspectief biedt het 
leven mij?  

Op de zondagen van advent komen in 
kerkdiensten vragen als hierboven ver-
woord, aan de orde. Deze vragen pro-
beren we te plaatsen in het perspectief 
van het evangelie, waarbij we onze blik 
richten richting op het kerstfeest.  Jezus, 
het Kind van kerstfeest,  werd ook in 
een onrustige tijd geboren. De Romei-
nen heersten in grote delen rondom de 
Middellandse Zee, ook in Israël waar 
Jezus geleefd heeft . Waar de Romeinse 
keizer heerst, wordt een Kind geboren, 
waarvan wij geloven dat Hij Koning 
is. Deze geboren Koning is onze hoop. 
Door dit Koningskind mogen wij met 
andere ogen naar het leven kijken en 
naar de toekomst. Het leven is in zijn 
handen. De toekomst is in zijn handen. 
Het is de moeite waard om ons de ad-
ventsgedachte eigen te maken. Het Kind 
van kerstfeest houdt onze hoop levend.

Adventsverwachting  KERKEN VAN 
LOOSDRECHT

door A. van Duinen (predikant Hervormde Gemeente Oud-Loosdrecht)

Restaurant

Gespecialiseerd in elke 
“ feest ” gelegenheid

Voor meer informatie of uw reservering
Noodweg 35  1213 PW  Hilversum  tel. 035-5771267

www.restaurantfloyds.nl

De Beukenlaan in Loosdrecht 
ligt er, op deze novemberoch-
tend, adventerig, dus verwach-
tend, bij. De oude bomen zijn 
gerooid en de nieuwe moeten 
nog geplant worden. Hier en 
daar is al te zien dat het, zoals 
Maja Roodveldt zegt ‘de mooi-
ste straat van Loosdrecht’ zal 
worden. 

Door: Karin van Hoorn 

Wat vroeger een vrij donkere, 
tamelijk sombere, maar wel 
min of meer bewoonbare gara-
ge was, is nu omgetoverd tot een 
lichte ruimte die je al meteen 
een warm welkom toeroept. 
Dáár studeert Maja Roodveldt 
haar professionele zangpartijen 
in, dáár geeft  ze haar zangles-
sen, dáár is ze coach en bege-
leidt mensen in hun persoon-
lijke ontwikkeling. Maja: “Ik 
hoor aan iemands stem of hij/
zij ergens geblokkeerd wordt. 
Dan kan de stem worden inge-
zet als creatief middel om meer 
duidelijkheid te krijgen over 
wat er in iemands binnenwe-
reld speelt. Kán. Hoeft  niet. Of 
niet onmiddellijk”. Een stem is 
immers emotie. Denk maar aan 
‘een stem van een roepende in 
de woestijn’.  Of ‘een stem als 
een klok’. Om Studio Klank-
bord te starten, is Maja een 
lange weg gegaan, vol bochten 
en obstakels, maar een logische 
en volstrekt natuurlijke weg.  Ze 
vroeg niet ‘wat wil ik eigenlijk’, 
maar ‘wat ben ik al aan het 
doen en hoe kan ik dat vorm 
geven’. 

Terugblik
Maja Roodveldt is zangeres van 
beroep: sopraan in het Groot 

Omroepkoor. Daarnaast af en 
toe een solo-optreden (‘steeds 
minder hoor’) en soms met 
het vocaal ensemble ‘La Dama’. 
Haar lijst zangleerlingen is aan-
zienlijk. Bovendien geeft  ze met 
regelmaat workshops ‘Zingen 
met Hart en Ziel’. Voor (ama-
teur)zangers en –zangeressen, 
maar ook voor ‘maarikkanhe-
lemaalnietzingen’-mensen: een 
bevrijdende ervaring. 
Zingen is haar passie. “Ik zong 
altijd. Als ik naar bed moest, 
vroeg ik ‘Mag ik nog even 
zingen?’ Dan zong ik mijzelf 
in slaap met ‘onder hele hoge 
bomen’ of met zelfgemaakte 
liedjes. Met mijn vriendinnetjes 
speelde ik ook altijd songfesti-
valletje.”
Zingen zit in de genen. Vader 
Roodveldt was tenor in de 
Amsterdamse operettevereni-
ging Th alia.  Haar Joodse ooms 
woonden in de Joodse buurt 
in Amsterdam. Vaak gingen 
de ramen van hun huizen wa-
genwijd open, en dan zongen 
de ooms met en naar elkaar 
uit volle borst alle aria’s die ze 
kenden. 
Met warme waardering denkt 
Maja terug aan Barend Smit, 
oud-wethouder, oud-fractie-
voorzitter voor D66 in Hilver-
sum, maar ook oud-onderwij-
zer.  Ze vertelt: “Eindmusical op 
de basisschool. Alle kinderen 
mochten een paar regels zin-
gen, en meester Smit liep dan 
luisterend langs de banken. Hij 
hoorde mij en zei: “Jij bent een 
zangeresje.” 
Ze lacht hartelijk: “In feite heeft  
hij mij ontdekt. Maar voor je 
beroep zingen? Nee toch! Daar 
dacht ik helemaal niet aan.”
Na de middelbare school stu-

deerde Maja Nederlands maar 
uiteindelijk koos ze toch voor 
de zangstudie aan het Con-
servatorium. Nu is ze sopraan 
bij het Groot Omroepkoor. 
Heerlijk, maar ook lastig!  “Dan 
wordt zingen je beroep, dan 
moet het technisch perfect zijn. 
Zingen is ook emotie. Soms 
wordt de techniek belangrij-
ker dan de emotie en moet ik 
mezelf weer afvragen: Wat was 
ook weer mijn motivatie om te 
gaan zingen? Zeker, technische 
perfectie is nodig en belangrijk, 
maar bezieling óók. Die balans, 
die zoek ik steeds.” 

Ontstaan Studio Klankbord
“Al sinds het begin van mijn 
solocarrière werk ik graag met 
amateurkoren. Tijdens een 
korenreis, een aantal jaren ge-
leden, werd ik ineens geraakt 
door dat enorme enthousiasme. 
Die mensen werden helemaal 
niet geremd door techniek, ze 
zongen onbelemmerd en geno-
ten daarvan. En daar genoot ik 
weer van”. Toen wist Maja dat 
ze iets wilde doen waarbij het 
zingen, de stem, gebruikt kon 
worden om je weer te verbin-
den, met jezelf en met elkaar. 
Er gebeurde meer. Ook het 
Groot Omroepkoor werd ge-
troff en door de fi nanciële crisis 
en moest zoeken naar manie-
ren om inkomsten te genereren 
en om zichzelf duidelijker in de 
markt te zetten. “Zo kwamen we 
terecht bij bedrijfstrainingen, 
bijeenkomsten waarbij mana-
gers zich trainen in leiderschap. 
Hoe geef ik stem aan mijn lei-
derschap.  Dát vond ik zo inte-
ressant, het beïnvloeden van je 
persoonlijke ontwikkeling juist 
door je stem te gebruiken.”

Bezieling en techniek bij Studio Klankbord

“Toen ik zeker wist dat ik op 
die manier met stem en per-
soonlijke ontwikkeling door 
de stem wilde bezig zijn, ben 
ik gaan zoeken naar een oplei-
ding tot coach. Ik wil kunnen 
verantwoorden wat ik doe. 
Uiteindelijk kwam ik terecht 
bij ‘Coachen met Ziel en Za-
kelijkheid’ van het Instituut 
Blankenstijn en Partners. Nu 
ben ik gediplomeerd coach bij 
Studio Klankbord.” Ze zegt het 
blij en trots. 

Zwangerzang
Verwachting. Hoop. Zo is Studio 
Klankbord geboren, uit liefde 
voor zang, voor stem en stem-
gebruik, voor verbinding met 
jezelf en je omgeving. Een van 
de disciplines is ‘Zwangerzang’.

“Als je zingt, gebruik je vooral 
dit gedeelte van je lijf”. Haar 
handen ronden zich rond haar 
buik. “Het is toch heerlijk als je 
zingend contact kunt maken 
met het kind in je buik, het 
geeft  een mooie band met je 
kind. Dat weet ik uit ervaring.” 
Ze lacht. “Bovendien helpen de 
ademhalingsoefeningen ook 
bij de bevalling.”
En omdat Studio Klankbord 
vol verwachting is, biedt Maja 
Roodveldt alle zwangere vrou-
wen bij de aanmelding voor 
een workshop, of als een groep-
je, of privé, een kennismakings-
korting aan.

www.studioklankbord.nl; 
mail naar: maja@studioklank-
bord.nl of bel: 06 29362921
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Sinds vorige week kunt u bij 
Bruna op de Noodweg en 
bij Andy’s Super het boekje 
‘Dorpsleven’ van Cor Lam voor 
een luttel bedrag meekrijgen. 
En dat is zeker de moeite 
waard. De Loosdrechter kijkt 
terug op het leven van het 
midden van de vorige eeuw in 
Loosdrecht.

Door: Herman Stuijver

Toen je nog zonder vergunning 
met de roeiboot door het Ster-
gebied naar de Drecht mocht 
varen om bramen te plukken. 
Toen aanzegger Marinus Mas-
meijer nog aan de deur kwam 
om te melden wie er gestorven 
was. Toen je nog leerde zwem-
men in een boerensloot die Bad 
Hemelwater werd genoemd. 
Het boekje van 89 pagina’s 
staat vol verhalen uit de jeugd 
van Cor, zoon van boer Goijert 
Lam die zijn melkveebedrijf 
moest opheff en, omdat hij niet 

kon uitbreiden. 
Zoon Cor bleef 
min of meer in de 
agrarische sector, 
want hij was ruim 
40 jaar leraar op de 
landbouwschool 
in Maartensdijk. 
Eigenlijk bepaalde 
de natuur in die 
tijd grotendeels 
wat er gebeurde. 
Veel hing af van 
het weer, het jaar-
getijde, de dag 
van de week. “Het is een schets 
van een andere tijd. Gebaseerd 
op eigen herinneringen, niet 
precies geordend met jaartal-
len. De gemoedelijkheid en de 
eenheid die er vroeger heerste, 
kun je waarnemen als je het 
leest. Je had toen tijd voor een 
praatje. Het is nu harder en za-
kelijker” zegt Cor Lam die nog 
meer boeken schreef. Ook is hij 
een actief lid van de plaatselijke 
Historische Kring. Toen hij een 

oude super 8 mm. fi lm over 
het dorp terugvond, was dat 
een aanleiding om de pen ter 
hand te nemen. De Pliessie, de 
botenbouwers, de schillenboer, 
de watersport, het komt er al-
lemaal in voor. Eindigend met 
een gedicht uit 1970 van Lam 
zelf waarin hij Loosdrecht als 
‘de bloem der natie’ neerzet.
Dorpsleven, midden vorige 
eeuw; uitgeverij Plas en Duin; 
ISBN: 978-90-826668-3-0.

Cor Lam beschreef ‘Dorpsleven’

ANKEVEEN- Na zijn eerdere 
programma ‘Daglicht’ is Johan 
Goossens nu op zaterdag 25 
november terug in Theater De 
Dillewijn met de try-out van 
zijn nieuwe show. En hoe! Per-
soonlijk en onweerstaanbaar 
grappig!

Het vuur van de liefde, de pas-
sie, en natuurlijk: seks. Daar-
over gaat de nieuwe show van 
Johan Goossens. En waar je het 
over seks hebt, heb je het na-
tuurlijk over schaamte. Daar-
om deed hij zijn eerste try-outs 
in Engeland, waar hij niemand 

kent. Toen een paar 
voorzichtige avonden 
in Amsterdam. Maar 
de reacties waren zo 
unaniem lovend dat 
hij niet meer terug 
kan. Hij vindt het ook 
belangrijk: “Seks is 
een lastig onderwerp, 
waar eigenlijk niemand eerlijk 
over durft  te praten. Dat ga ik 
wel proberen.” Persoonlijk en 
kwetsbaar. Over seks en over 
schaamte. Over man- vrouw 
verhoudingen. Over homo’s en 
hetero’s en je plek in de maat-
schappij. En natuurlijk over de 

liefde. Vol vieze verhalen en 
mooie liedjes. Met pianist Eelco 
Menkveld. Adviesleeft ijd: 16 +. 
Wees er snel bij; er is nog maar 
een beperkt aantal kaarten ver-
krijgbaar. Aanvang: 20.15 uur. 
Kaarten  à € 15,00 te bestellen 
via www.dedillewijn.nl

Johan Goossens zet 
De Dillewijn in VLAM

Ingezonden brief  

Misschien wat te druk geweest  
maar ach er zijn zoveel dingen 
fi jn, goed en leuk om te doen 
voor een ander of voor jezelf. 
Vakantie zou vast goed doen. 
Helaas bleek het niet het geval. 
Door adequaat handelen van 
Dr. Sedelaar zaten we twee 
weken na onze vakantie bij de 
neuroloog. Daar bleek op de 
scan iets in mijn kleine herse-
nen te zitten wat de klachten 
veroorzaakte. Verder onder-
zoek volgde en het bleek geluk-
kig operabel te zijn. Inmiddels 
was Marco ook voor een week 
opgenomen in het ziekenhuis 
en stond ons gezinsleven echt 
op z’n kop. Vanuit ons geloof 
mochten we vertrouwen niet 
alleen te gaan. God zou met 
ons mee gaan. Maar wat heeft  
Hij veel mensen gebruikt om 
zijn liefde voor ons te tonen. 
En wat waren er enorm veel 
lieve mensen! Echt om stil van 
te worden. Mensen die ons 
op mogelijke, en onmogelijke 
tijden naar ziekenhuizen re-
den. Mensen die zorgde voor 
de boodschappen, eten en dat 
het huis werd schoongemaakt. 
Mensen die er waren voor 
de kinderen en ze opvingen 
als wij er niet waren. Enorm 
veel lieve, leuke, lekkere en 

ruikende attenties. Ik won een 
horloge, terwijl ik zelf nog geen 
benul van tijd had. Een lieve 
buurvrouw die zorgde voor 
alle medicijnen en uitleg gaf 
als we zelf het overzicht kwijt 
waren. Mensen die met ons 
meeleefde persoonlijk of via 
een berichtje. Onvoorstelbaar 
veel lieve kaarten. Er was ooit 
een slogan: ‘Een kaartje , kleine 
moeite groot plezier’. Maar als 
je wereld niet veel groter is als 
je slaapkamer is dat zo waar. 
Het zal misschien waar zijn dat 
steeds meer mensen voor zich-
zelf leven en minder omkijken 
naar anderen. Toch willen wij 
ook een ander geluid laten 
horen! We zijn stil en dankbaar 
voor zoveel medeleven. Marco 
is gelukkig weer begonnen met 
re-integreren. Mijn weg terug 
zal meer tijd nodig hebben. 
Toch hoop ook ik op termijn 
de dagelijkse dingen weer op te 
kunnen gaan pakken en weer 
te werken tussen de bloemen, 
want dat blijft  een prachtig vak. 
Omdat het echt niet mogelijk 
is iedereen persoonlijk te be-
danken willen we het op deze 
manier doen. Lieve mensen 
enorm bedankt! 

 Hartelijke groet, 
Marco en Hanneke Doekes 

Lieve mensen bestaan nog

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Schoenmakerij LoosdrechtStomerij &

Adres: Rading 146 
(Naast Boni Supermarkt) 

Tel: 035-5828684 

KOSTUUM € 15,00  -  DEKBED vanaf € 17.00
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:

Broek korter maken voor maar € 8,50
OOK REPARATIE VOOR AL UW SCHOENEN
Openingstijden: s’maandags gesloten, dinsdag t/m vrijdag 09:00 tot 18:00, zaterdag 09:00 tot 16:00
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MS Collecteweek  
Van 20 t/m 25 november 
organiseert het Nationaal 
MS Fonds de landelijke 
huis-aan-huiscollecte om geld 
in te zamelen voor onderzoek 
naar de ziekte Multiple Scle-
rose. MS is een chronische 
ziekte van het centrale zenuw-
stelsel. In Nederland hebben 
meer dan 17.000 mensen MS, 
en jaarlijks krijgen 800 men-
sen de diagnose. Collectant 
gemist? Ga naar www.mscol-
lecte.nl en doneer online om 
alsnog een donatie te doen. 
Het is ook mogelijk om een 
donatie over te maken op giro 
5057 (NL 92 INGB 000000 
5057) of sms STOPMS naar 
4333 en doneer eenmalig €2.
 

De bekende Loosdrechtse 
fotografe Marjolijn Lamme ex-
poseert momenteel in restau-
rant Bleu in Hilversum, aan de 
Vaartweg 7. Dat Marjolijn in 25 
jaar een uitstekende reputatie 
heeft opgebouwd, blijkt ook 
het feit dat zij is uitverkoren 
om namens Nederland deel te 
nemen aan de Europese Live 
Portrait Contest, volgend jaar 
in Duitsland. 

“Ik geloof niet in specialismen” 
opent Marjolijn Lamme in 
het sfeervolle restaurant Bleu 
“ik zie fotograferen als kunst 
waarbij je beelden creëert. Of 
het nu mensen, landschappen, 
situaties zijn, het gaat erom dat 
je op creatieve  manier de wer-
kelijkheid vastlegt. En nu is dat 
met voedsel.” In het restaurant 

hangen 15 kleurenfoto’s die de 
uitstraling van een schilderij 
hebben. “Een aantal heb ik bui-
ten gemaakt tijdens een werk-
vakantie in de Provence en een 
deel in mijn studio.”  In de na-
tuur ontdekte ze een paar een 
oude houten luiken die bleken 
uitermate geschikt als onder-
grond voor fraaie natuurlijke 
composities. Je ziet foto’s met 
appels, peren, vijgen, aardbei-
en, artisjokken, enzovoort. “Op 
plaatselijke markten zocht ik 
wat accessoires zoals een oude 
pot. En dan is het een kwestie 
van rangschikken, met kleu-
rencombinaties. Geduld heb-
ben tot je de ultieme lichtval 
hebt en dan het beeld maken.” 
Daarnaast arrangeerde ze in 
haar fotostudio op dezelfde 
ondergrond beelden van pro-

ducten die ook op het menu 
van Bleu voorkomen. Een 
machtig grote zeeduivel of een 
kabeljauw, een aanlokkelijke 
bout vlees of een verzameling 
zilte oesters. 
U kunt de Fine Art Photo -ex-
positie dagelijks bezoeken in 
restaurant Bleu. 

Veiling
Het oester- ‘schilderij’ werd 
geveild tijdens een sponsordi-
ner voor een goed doel, waar 
ook de musicalster Mariska 
van Kolck acte de présence 
gaf. De opbrengt ging naar de 
stichting MalnuCure. Volgens 
Unicef is 1 op de 7 kinderen 
in ontwikkelingslanden on-
dervoed. Gelukkig zijn er veel 
organisaties die zich richten 
op het verstrekken van voedsel 

aan deze kin-
deren. Maar 
zelfs als deze 
kinderen weer 
v o l d o e n d e 
voedsel krij-
gen, verliest 
het lichaam het 
vermogen om 
voedsel goed 
te verwerken. 
Dat resulteert 
in continue 
geestelijke en 
l i chamel i jke 
vermoeidheid. Het voedings-
supplement MalnuForte geeft 
deze kinderen weer de energie 
om normaal te leven.
MalnuForte is opgebouwd met 
een extract uit oesters. Van-
daar dat Marjolijn Lamme die 
foto ter beschikking stelde.  

Live Portrait Contest
Volgend jaar is Marjolijn Lam-
me als Silver Qualified Master 
Photographer uitgekozen om 
als Nederlandse vertegen-
woordiger mee te doen aan 
de Europese verkiezing van 
de Beste Portret fotograaf. ”Je 
moet het zien als een soort 
Eurovisie Songfestival voor 
fotografen. Voor een zaal met 
500 man moet je voor een in-
ternationale jury live een pho-
toshoot doen. Je moet jezelf 
presenteren en uitleggen hoe 
je het doet en waarom je be-
paalde keuzes maakt. Je krijgt 
een uur voor zeven à acht mo-
dellen. Heel spannend, maar 
ook een geweldige eer om mee 
te mogen doen.”

Van 20 november tot 10 de-
cember is Amnesty’s Schrijfma-
rathon. Ook in Bibliotheek Gooi 
en Meer, vestiging Loosdrecht 
kunt u meedoen.

Wereldwijd klimmen mensen 
massaal in de pen om brieven 
te schrijven voor mensen die 
bijvoorbeeld onterecht gevan-
gen zitten. Ze schrijven brieven 
aan de autoriteiten om aan te 
dringen op de naleving van de 

rechten van de mens. Ze schrij-
ven groetenkaarten aan gevan-
genen om ze een hart onder 
de riem te steken. En dit heeft  
eff ect! Zo is Albert Woodfox, 
voor wie vorig jaar geschreven 
is na 43 jaar eindelijk vrijgela-
ten.  
Er worden brieven geschreven 
voor mensen die gediscrimi-
neerd worden om wie ze zijn, 
die vastzitten omdat ze voor 
hun mening uitkwamen of 

vermoord werden terwijl de 
daders vrijuit gaan. Ook sturen 
de brievenschrijvers de mensen 
die dit jaar centraal staan groe-
tenkaarten, zodat ze weten dat 
ze niet vergeten zijn.

Tijdens de Schrijfmarathon 
van vorig jaar werd in Ne-
derland een recordaantal van 
166.000 brieven geschreven. 
Wereldwijd werden 4,7 miljoen 
brieven, kaarten, handtekenin-

gen, sms’jes en WhatsApp’jes 
verstuurd. Hoe groter die vuist, 
hoe groter de druk op autori-
teiten om te zorgen voor ge-
rechtigheid. Brieven schrijven 
werkt. Een lawine aan brieven 
maakt indruk en dwingt wet-
shandhavers mensen eerlijker 
te behandelen. Dus kom naar 
de bibliotheek en schrijf mee! 
Kijk voor openingsuren op 
www.bibliotheekgooienmeer.
nl 

Wie op de Frans Halslaan de 
winkel van Dorothy Dress 
Damesmode binnenkijkt, ziet 
daar nog wat losse spullen 
staan, een enkel kledingrek en 
uiteraard Ellen de Wit die nog 
steeds de gasten welkom heet 
met een praatje en soms een 
kopje koffi  e. Ze heeft treurig 
nieuws voor menig Loosdrech-
ter en bezoeker uit de regio: 
Dorothy Dress sluit per 25 no-
vember. 

Door: Herman Stuijver

“Het is wel jammer” vertelt El-
len “we zijn de enige modezaak, 
gericht op het oudere publiek 
in Loosdrecht. Veel trouwe 
klanten vragen zich af waar ze 
heen moeten.” Toch is Ellen de 
Wit blij dat na ampele overwe-
gingen besloten is om de zaak 
te sluiten. “We kregen een goed 
bod van de plaatselijke apothe-
ker op dit pand. Dat was een 
mooie gelegenheid om het te 
verkopen. Plus het feit dat mijn 
schoonmoeder na 52 jaar hard 
werken met pensioen gaat. Dan 
is het een uitgelezen moment 
om te stoppen.”

In 1965 openden Louis en 
Dorothea Krijger een kleine 
winkel op de Frank Halslaan 
die steeds meer uitbreidde. Na 
de plotselinge dood van haar 
schoonvader 14 jaar geleden 
besloot Ellen om met haar 
partner Patrick, samen met 
haar schoonmoeder, de zaak 
voort te zetten. “De zaak be-
staat dus 52 jaar, daar kun je 
bijna een boek over schrijven” 
meent Ellen. 
Dorothy Dress Exclusieve Da-
mesmode, Bijoux en Mode-
accessoires was een zaak waar 
veel klanten zich thuis voelden. 
“We zaten in de iets hogere 

prijsklasse, maar we namen de 
tijd voor onze klanten. Service 
was bij ons nummer één. Bo-
vendien waren we in onze ad-
viezen ook altijd eerlijk. Je hebt 
er niks aan als je iets verkoopt 
waar iemand niemand mee 
gebaat is. Meedenken is heel 
belangrijk, we vonden het ook 
niet erg om thuis bij iemand 
iets te passen of spullen af te le-
veren. Die mentaliteit van om-
gaan met je klanten zie je haast 
niet meer.”
Al weken lang komen bezoe-
kers af en aan, met een bloeme-
tje, een kaartje of een persoon-
lijk bedankje. Met het woord 

‘Opheffingsverkoop’ (40- 80%) 
op de deur stromen de jurken, 
pantalons, rokken, blouses en 
tal van andere kledingstukken 
de deur uit. Er is nog één scha-
mel kledingrekje over. Maar 
ook de winkelinventaris vindt 
gretig aftrek, kunstkerstbo-
men, spiegels, lampen, vazen, 
een poef en zelfs de koffiekop-
jes, alles is te koop. En het gaat 
vlot. De etalagepoppen staan te 
pronken bij Anne Goed-Hart 
op de Noodweg, tegenover de 
Jumbo.
Toch is Ellen de Wit niet pes-
simistisch over de toekomst 
van de middenstanders met 
winkels: “Ik denk dat die hype 
met webwinkels op een gege-
ven moment zal ophouden. Er 
komt weer belangstelling voor 
stenen winkels, omdat mensen 
hechten aan service en aan de 
‘feel good’ belevenis, het gevoel 
om spullen te zien en aan te ra-
ken, in een gezellige omgeving.” 
Na 14 jaar hard werken nemen 
Patrick Krijger en Ellen de Wit 
een maandje om even bij te ko-
men. Vanaf 2 januari 2018 be-
gint Ellen aan een nieuwe baan. 
Wanneer de apotheek van de 
Nieuw Loosdrechtsedijk zal 
verhuizen naar de Frans Hal-
slaan is nog niet bekend. 

Dorothy Dress sluit na 52 jaar de deur

Brieven schrijven tegen onrecht in bibliotheek 
Kerstsamenzang
Vrijdag 15 december - 20.00 
uur - Sijpekerk. U komt toch 
ook? In de warmte van de 
kerstsfeer en elkaar!
Kerstsamenzang met Mu-
ziekvereniging Nieuw Leven 
& Friends,  Vocaal ensemble 
Voices en organist Bart van 
Loenen.

Marjolijn Lamme exposeert in restaurant Bleu
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Boek Bibian 
BILTHOVEN – De Wijdemeerse 
topsporter Bibian Mentel lan-
ceerde dinsdag 7 november 
haar boek ‘Kut Kanker!’ met 
ondertitel ‘Door jou laat ik mijn 
leven niet verpesten!’ Haar 
verhaal is er een van leven, 
overleven, positiviteit, topsport 
en liefde. Haar zoon opperde 
weer te gaan schrijven na een 
turbulente periode.

Door: Niels van der Horst

Haar carrière op de piste start-
te in 1993. Een scheuring van 
haar enkelbanden in 1999 wilde 
maar niet genezen. Oorzaak 
van het uitblijvende herstel 
bleek botkanker in haar been. 
De plek werd weggehaald maar 
toen ze haar training wilde her-
vatten, bleek de tumor al weer 
terug te zijn. Met alleen het 
weghalen van het kwaadaar-
dige weefsel, was het risico op 

uitzaaiing via het bloed groot. 
Bibian koos voor haar gezond-
heid en besloot te kiezen voor 
het amputeren van haar been. 
Vier maanden na haar amputa-
tie stond ze voor het eerst weer 
op een snowboard. Weer drie 
maanden verder (begin 2002) 
besloot ze mee te doen met het 
Nederlands kampioenschap 
snowboardcross, en won de ti-
tel. In 2013 kwalifi ceerde Men-
tel zich voor de Paralympische 
Winterspelen 2014 in Sotsji en 
won goud op het onderdeel 
snowboardcross.

Overleven
De kanker is helaas altijd in de 
buurt gebleven. Kort geleden is 
ze weer schoon verklaard nadat 
er voor de negende (!) keer be-
handelingen nodig waren van-
wege hernieuwde aantasting 
van weefsel. Is er dan sprake van 
een afsluiting met weer schoon 
zijn en deze boekpresentatie? 
“Nou, een beetje wel misschien 

BREUKELEVEEN- Vorige 
week dinsdag overleed Leo 
van Veen na een slopende 
ziekte op 75-jarige leeft ijd. De 
verslagenheid is groot in Breu-
keleveen. Van Veen was een 
markante Breukelevener die 
in 1963 Jachthaven Doornbos 
aan de Herenweg overnam. Op 
deze plek was al in de dertiger 
jaren van de vorige eeuw een 
jachthaven gevestigd, een van 
de oudste van de gemeente 
Loosdrecht. Van Veens zaken-
partner Piet Hogenbrik typeert 

hem als ‘een rustig, fi jn mens, 
wijd en zijd bekend in de wa-
tersportwereld’. Zijn liefde voor 
de watersport was zo groot dat 
hij tot relatief kort voor zijn 
dood regelmatig langs kwam 
om even te buurten. Leo van 
Veen laat een vrouw en drie 
kinderen na. De crematie was 
op woensdag 22 november in 
crematorium Daelwijck, met 
aansluitend een condolean-
cebijeenkomst bij Finley/ Het 
Witte Huis.

Leo van Veen overleden

Als iets liefs je verlaat, blijft nog altijd de liefde.

Verdrietig en dankbaar, omringd door onze liefde, hebben 
wij afscheid moeten nemen van mijn lieve, dappere man, 
trotse papa, schoonvader en opa. 

Marinus Cornelis de Bruin
Rinus

9 februari 1951                                  19 november 2017

We hadden nog zoveel plannen!

 Rick de Bruin - Molenaar
 Meddy, Roberto, Fleur & Lotte
 Mirjam, Mladen, Lara & Mila

Prinses Beatrixstraat 11
1231 XP Loosdrecht

Rinus is thuis, alwaar geen bezoek.

De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 24 november om 
15.30 uur bij het Crematorium Hilversum, Kolhornseweg 
13, 1213 RS te Hilversum.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij Brasserie 
Zonnestraal, Loosdrechtsebos 15, 1213 RH te Hilversum en 
het glas te heffen op zijn leven!

gezien ik vorige week vrijdag 
de laatste bestraling heb gehad. 
Die behandeling begon in de 
zomer. Daar ben ik natuurlijk 
wel blij mee. Maar ik denk niet 
echt in afsluitingen of begin-
nen. Ik leid mijn leven zoals ik 
dat het leukste vind en probeer 
er zoveel mogelijk van te genie-
ten.” Dat betekent in haar geval 
telkens op de hielen gezeten 
worden door een nare ziekte en 
bij elke volgende situatie bepa-
len hoe er mee om te gaan. De 
rode draad daarbij is de wil om 
te overleven en te genieten van 
het leven. 

Liefde
Man Ronald en Bibian groeiden 
op een gegeven moment uit el-
kaar. Hun liefde was pril toen de 
ziekte de kop opstak. Hierdoor 
hebben ze nooit een stabiele re-
latie met elkaar kunnen opbou-
wen. Een jaar later kwam haar 
huidige grote liefde Edwin in 
beeld. Ze kenden elkaar al lange 
tijd via dezelfde vrienden, maar 
na een afspraakje werden ze pas 
verliefd. Ook hij werd in het 

diepe gegooid, want in die pe-
riode werd voor de tweede keer 
kanker geconstateerd in een 
van haar longen. Ze genieten 
veel van elkaar en hun kinderen 
en van hun hectische, drukke 
en soms moeilijke leven. Maar 
Edwin staat net als Bibian ook 
vol in het leven. En er blijft  na-
tuurlijk de liefde voor de sport. 
Tijdens de boekpresentatie 
werd champagne met vergruisd 
bladgoud geserveerd. Als voor-
schot op een gouden plak in 
Pyeongchang, Zuid-Korea. Je 
zou bijna vergeten dat ze (ook) 
in haar sport van uitzonderlijke 

klasse is. “Snowboarden is echt 
een manier van leven en niet 
alleen een sport die ik beoefen. 
Dus na mijn gezin en vrienden 
en familie is dat heel belangrijk 
voor me.” In het voorwoord 
staat daarover: ‘Als ik sport hoef 
ik niet aan kanker te denken’.

Kut Kanker
Uitgever: Splint Media B.V; 
€ 19,99; ISBN: 9789082417753. 

(v.l.n.r.) Edwin Spee, Dennis Krijnen, 

Bianca Krijnen-Splint, Bibian Mentel, 

Barbara Barend en dr. Max Dahele

FAMILIEBERICHTEN
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'Volleybal'

LoVoC dames naar volle winst

'Schaatsen'

Op maandagmorgen 13 no-
vember stroomde sporthal 
Eikenrode al vroeg vol met alle 
leerlingen van groep 7/ 8 van 
de Terpstra- en de groepen 8 
van de Rehobothschool. 

Alle kinderen waren ver-
deeld in 8 kleurenteams. Met 
het team werden er eerst 3 
poulewedstrijden gespeeld. 
Hier vloeiden kruisfinales uit 
voort, gevolgd door de finale 
wedstrijden. Het was gezellig 
druk in de sporthal, 
(groot)ouders en 
leerlingen uit ande-
re groepen waren 
er om de spelers 
aan te moedigen 
en te ondersteu-
nen. Ook had ieder 
team een coach om 
de groep vanaf de 
kant zo nodig nog 
wat extra aanwij-
zingen te geven en 
de teamspirit hoog 
te houden. 
Voor in de pau-
ze hadden de 
AC-moeders voor 
‘koek en zopie’ ge-

zorgd en dat ging er wel in na 
zoveel activiteit op de vroege 
ochtend. De uiteindelijke fina-
le werd gespeeld tussen team 
groen en oranje, waarbij team 
oranje na een spannende strijd 
toch met de eer ging strijken 
en er vandoor ging met goud! 
Team groen behaalde een 
mooie tweede plaats en kreeg 
het zilver om gehangen. Ook 
was er een troetelprijs voor het 
rode team dat als laatste was 
geëindigd, zij gingen naar huis 

met een snoepmedaille, wat 
het verlies direct deed verge-
ten.
Mede door de hulp van de 
AC- moeders, begeleidende 
ouders, de juffen van groep 8  
en de scheidsrechters kunnen 
we terugkijken op een gezellig 
en sportief toernooi wat zeker 
een plaatsje op onze jaarplan-
ning gaat verdienen

Het winnende oranje team

1e Trefbaltoernooi van Rehoboth 
& Terpstraschool

Voor het 9e achtereenvolgen-
de jaar organiseert Lions Club 
Loosdrecht e.o. het evenement 
‘Bridge aan de Dijk’ op zaterdag 
3 februari 2018. De opbrengst 
van dit toernooi is elk jaar voor 
een goed doel. Het doel voor 
2018 is de Stichting Tante Joy. 

De Stichting Tante Joy zet zich 
in voor jonge mantelzorgers. 
Een jonge mantelzorger is 
een kind onder de 18 jaar dat 
opgroeit met een chronisch 
zieke broer/zus en/of ouder(s). 
Men moet dan denken aan een 
psychisch ziek, verslaafd, ver-
standelijk beperkt of chronisch 
lichamelijk ziek familielid. 
In de vorm van een kroegen-
tocht langs verschillende loca-
ties van de Oud Loosdrecht-
sedijk in Loosdrecht spelen de 
paren 24 spellen in 6 rondes. 
De start is om 10:45 uur.  
 
Stichting Tante Joy 
De Stichting Tante Joy zet zich 
in voor jonge mantelzorgers. 
Een jonge mantelzorger is 
een kind onder de 18 jaar dat 
opgroeit met een chronisch 
zieke broer/zus en/of ouder(s). 
Men moet dan denken aan een 
psychisch ziek, verslaafd, ver-
standelijk beperkt of chronisch 
lichamelijk ziek familielid. Ook 
kinderen die getuige zijn ge-
weest van huiselijk geweld of 
kindermishandeling behoren 
tot deze doelgroep. De ziekte 
van een gezinslid kan overbe-
lasting veroorzaken omdat het 
kind verantwoordelijkheden 
krijgt die niet bij de leeft ijd past. 

Inschrijven 
bridgetoernooi 
Deelname aan het toernooi 
kost € 65,- per paar. In dit be-
drag zit inbegrepen een kopje 
koffi  e of thee bij de start op de 
eerste locatie, een eenvoudige 
lunch op de locatie van de 3e 
ronde en borrelhapjes bij de 
prijsuitreiking bij KWVL ‘de 
Vereeniging’ aan de Oud Loos-
drechtsedijk 151153.  
Aanmelden kan nu al via de 
website www.loosdrecht.lions.
nl. Deelname is uitsluitend 
mogelijk per paar. Inschrijving 
vindt plaats op basis van volg-
orde van betaling en is defi nitief 
na ontvangst van het inschrijf-
geld op rekeningnummer: NL-
78RABO033.69.37.075 t.n.v. 
Lionsclub Loosdrecht e.o, met 
vermelding van de achterna-
men van het bridgepaar. 
 
Lions Club Loosdrecht e.o. 
LC Loosdrecht is een dames-
club en is opgericht in 1992. De 
huidige leden komen uit  
Loosdrecht, Hilversum, Ne-
derhorst den Berg, Loenen, 
Breukelen, Tienhoven en 
Maarssen. Om het wereldwijde 
motto van de Lions Club ‘We 
serve’ inhoud te geven kiest LC 
Loosdrecht elk jaar een goed 
doel om geld in te zamelen. 
De club organiseert hiervoor 
o.a. het jaarlijks  terugkerende 
evenement  ‘Bridge aan de Dijk’. 
Naast fondsenwerving organi-
seert de club ook activiteiten 
die geen geld opleveren, maar 
wel het motto van de club on-
dersteunen. 

Het ging niet allemaal vanzelf 
in de ontmoeting met concur-
rent vv Amsterdam-3, maar 
LoVoC dames-1 pakte in deze 
cruciale wedstrijd 5 belangrij-
ke punten. De dames maken 
direct een fl inke sprong op de 
ranglijst en ruilen de laatste 
plaats in voor een gedeelde 
zevende plek.

In de eerste set nam LoVoC 
direct het initiatief en leek af 
te gaan op een gemakkelijke 
avond. LoVoC  liep uit naar 
een 23-11 voorsprong, maar 
toen werd het spel erg slordig 
en vv Amsterdam kwam te-
rug in de wedstrijd. Gelukkig 
schoot de tegenstander LoVoC 
te hulp en zorgde met twee 
aanvallende fouten ervoor dat 
de set met 25-18 naar LoVoC 
ging. LoVoC bleef ook in de 
tweede set volharden in on-
verzorgd spel en liep lange 
tijd achter de feiten aan. Am-

sterdam kwam op een 10-17 
voorsprong en leek op weg 
naar setwinst. LoVoC knokte 
zich echter terug en met veel 
inzet kwam het weer naast 
Amsterdam. In een spannende 
eindfase waar het op 24-22 
nog bijna fout ging werd de 
set met 26-24 toch binnen 
gesleept. Ook in de derde set 
moest LoVoC achter de tegen-
stander aan. Amsterdam dat 
inmiddels zeer succesvol werd 
met de middenaanval kwam 
op een 14-20 voorsprong. 
LoVoC rechtte opnieuw de 
rug en zette onder aanvoering 
van Jolien Baas de achtervol-
ging in. De buitenaanvalster 
werd steeds sterker aan het 
net. Toch kwam Amsterdam 
op 21-24 setpoint. Maar toen 
Jolien Baas ook uiterst koel 
aan de service bleef, ging de 
winst met 26-24 naar LoVoC. 
De vierde set startte LoVoC 
sterk en zag het spel er  goed. 

Bij 19-14 echter viel LoVoC 
ver terug en leek het erop dat 
het bonuspunt dat te beha-
len viel verlammend werkte. 
Amsterdam kwam langszij 
op 23-23. Maar dankzij sterk 
verdedigend werk en goede 
aanvallende acties van Sandra 
Zwarthoed en opnieuw Jolien 
Baas bleef LoVoC in de race. 
Na een bloedstollende fi nale 
waren de laatste twee punten 
op 26-26 voor LoVoC via een 
slimme prikbal en blok van 
Melissa Spaans.

LoVoc heren
LoVoC heren-1 verloor mid-
weeks met 1-3 van nummer 
2 Sovoco-2 uit Soest, maar 
wist zich vrijdag ten koste van 
VCH-3 te plaatsen voor de 
derde bekerronde. De heren 
moeten hiervoor wel naar Den 
Helder afreizen.
 

Jacob van der Meulen, voorzit-
ter van IJsclub ‘de Loosdrecht-
se Plassen’, roept zijn leden op 
tot het bijwonen van de 114e 

jaarlijkse Algemene Ledenver-
gadering op vrijdag 24 novem-
ber a.s. om 20.00 uur in Hotel 
Café Restaurant Heineke aan 

de Oud Loosdrechtsedijk 166 
te Loosdrecht.

Algemene Ledenvergadering IJLP

'Trefbal'

Bridge aan de Dijk
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Hondentrimsalon 
FANCYPETS

Rading 50, Loosdrecht
www.fancypets.nl

06-28786091

Ervaren schilder 

biedt zich aan.

Voor al uw binnen 

en buiten klussen.

Voor meer info:

Raymond Altena

06 - 215 876 84

 

Huisartsen

De huisartsenpraktijk Loosdrecht is open op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.  Men-

sen 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

MEDISCHE DIENSTEN

KERKDIENSTEN

Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel 
26 november 11.00 uur pastor E. Kaak
  m.m.v. Golden Voices

Beukenhof
26 november geen dienst 

Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
26 november 11.00 uur Ds. M. Roelofse
 18.30 uur Ds. A.B. van Campen

Gereformeerde kerk
26 november 10.00 uur Ds. H.M. Ploeger 

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
26 november 09.30 uur Ds. A. van Duinen
 18.30 uur Gez. dienst in de Sijpkerk 

Nederlands Gereformeerde kerk
26 november 09.30 uur Ds. A. Siebenga

STERRETJES

Te Huur: Garagebox /
Opslagruimte 21 m2

Info: Pijnaker beheer bv
0653265336

WANNEER TIJD WAT WAAR
vr. 24 nov. 20.00 u. ALV IJsvereniging IJLP Café Heineke
za. 25 nov. 20.15 u. Cabaretier Johan Goossens ‘Vlam’ Dillewijn, Ankeveen
di. 28 nov. 17.30 u. Vrijwilligersdag Wijdemeren  Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
do. 30 nov. 20.00 u. Gemeenteraad Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
vr. 01 dec. 20.00 u. ALV IJsclub Ldr. (De Lange Akker) Kantine SV Loosdrecht
di. 05 dec. 16.00 u. Meet & Greet Amerigo en Sint Hallinckveld, Nw. Ldr.dijk 133
vr. 08 dec. 20.00 u. COM Concert met Th e Musix Sijpekerk, Nw. Loosdrecht
wo. 13 dec. 20.00 u. Lezing ‘Essentiële oliën’ 3Luik, Acacialaan 2
vr. 15 dec. 20.00 u. Kerstsamenzang Nieuw Leven&Friends Sijpekerk. Nw. Loosdrecht

Als u een eenmalige activiteit hebt, graag melden aan: redactie@dunnebier.nl 

Activiteiten agenda

GOOI TV

dichterbij dan u denkt...
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur

 
Fax:  0346 - 218 176 * levering op dinsdag en vrijdag

Maertensplein 98b
3738 GR  Maartensdijk
Tel.: 0346 - 210 605

Kleuren:

PMS: Reflex Blue / 123 C

CMYK: 
: 

Logo kleur

Logo kleur diap

GRATIS BEZORGSERVICE 
IN NIEUW LOOSDRECHT!* 

 

Vanaf 22 november zendt GooiTV de volgende programma’s uit: 

TV Magazine met o.a. de intocht van Sinterklaas in Nederhorst den Berg en het 

nieuwe appartementencomplex van de woongroep Bussum; RegioHub gaat over 

kindermishandeling; In In Derde Termijn Jan Portengen (GroenLinks Gooise Meren) 

over de rookoverlast van houtkachels en Gert Zagt (DLP Wijdemeren) over de fusie 

van Wijdemeren met Hilversum; BussumsNieuws en GooiTV presenteren het twee-

wekelijks gesprek met Han ter Heegde, burgemeester van Gooise Meren. 

GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

LAMME

Vertrouwd dichtbij voor:

• Airco service

• Banden service + opslag

• Verkoop occasions

WWW.VAKGARAGELAMME.NL

NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 167 - LOOSDRECHT

TELEFOON: 035 - 582 62 32

INFO@VAKGARAGELAMME.NL

• APK

• Onderhoud

• Reparatie

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

Op donderdag 16 november 
ondertekenden Joost Mulder, 
adjunct-directeur Heijmans 
en Theo Reijn, wethouder ge-
meente Wijdemeren de koopo-
vereenkomst voor de grond 
waarop het eerste deelplan 
van De Porseleinhaven komt. 
Ontwikkelaar Heijmans reali-
seert hier zeven appartemen-
ten, vier pakhuizen, horeca en 
commerciële ruimten.

Wethouder Th eo Reijn: “Het 
tekenen van deze overeen-
komst betekent een volgende 
stap op weg naar de bouw in 
2018. Mensen die zich hebben 
ingeschreven voor een woning 
kunnen de voor hen gereser-
veerde woning nu ook gaan 
vastleggen.”  Mensen hebben 
na een loting de woningen 
verkregen en aan de hand van 
deze uitslag zijn de woningen 
toegewezen. De contracten 
kunnen nu met deze mensen 
ondertekend worden.
Naast woningen is in het eerste 
deelplan ook voorzien in een 
horecagelegenheid en com-

merciële ruimten. De gesprek-
ken over de invulling hiervan 
verlopen positief en zijn in 
volle gang.
 
Start bouw
De vergunning voor het bou-
wen van het eerste deelplan is 
aangevraagd. De verwachting 
is dat de bouw medio 2018 zal 
starten. In december is er een 
inloopavond voor omwonen-
den. Hier is volop gelegenheid 
de plannen te bekijken en vra-
gen hierover te stellen.
 
Fase 2
Op donderdag 7 december 
gaat fase 2 in verkoop met 8 
prachtige pakhuizen uitkijkend 
over de Loosdrechtse plassen. 
Geïnteresseerden kunnen zich 
inschrijven via onderstaande 
www.porseleinhaven.nl.web-
site.
 
Het project bevat in totaal vier 
deelplannen die resulteren in 
14 appartementen en 23 grach-
tenpanden en een plint voor 
winkels en horeca.

Koopovereenkomst Por-
seleinhaven ondertekend

Naamsverandering 
van architectenbureau 
Sinds kort zijn wij Architec-
tenburo de Vries & Th eu-
nissen. Ons bureau aan de 
Oud Loosdrechtsedijk 254 in 
Loosdrecht bestaat al 16 jaar 
met René de Vries als eigenaar 
en nu met Bart Th eunissen als 
mede aandeelhouder. 
Na jarenlange samenwerking 
op freelance basis hebben 
we besloten onze krachten 
te bundelen. Wij zijn beide 
ervaren architecten en samen 
willen wij het kantoor verder 
laten groeien in omvang en 
kwaliteit. Op onze vernieuw-
de website is een overzicht 
van onze projecten te zien of 
loop gerust even binnen om 
kennis met ons te maken. 
www.architectenburo-de-
vries-theunissen.nl




