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Hij had een oogje op haar. Zij sprong bij met de kerstdrukte bij 
de kassa van V&D in Den Bosch. Normaliter werkte ze daar op 
de administratie. Hij trok de stoute schoenen aan en ging sa-
men met zijn kornuiten een tabaksdoosje van 89 cent afrekenen 
om haar over te halen voor een afspraakje. Nu meer dan zestig 
jaar later is het tabaksdoosje nog altijd in huis en beleefden de 
heer van Driel en mevrouw van Driel – Schelke hun diamanten 
huwelijk. Meneer; “Ik vond haar uitstraling prachtig.” Mevrouw; 
“Het voelde gewoon goed, hij zag er goed uit, een degelijke jon-
gen uit een goed milieu, en ik wilde wel met hem mee.”

De heer van Driel (86 jr) werd 
na tien jaar als tweede zoon 
geboren in Buurmalsen, bijna 
letterlijk tussen de postzak-
ken. Zijn moeder was een van 
de eerste werkende vrouwen, 
en runde samen met zijn 
vader een postkantoor aan 
huis. Het gezin verhuisde naar 
Den Bosch en het postkantoor 
werd door zijn tante overge-
nomen. De heer van Driel 
herinnert zich nog goed dat 
hij vele telegrammen als jon-
gen heeft rondgebracht in de 
vakanties die hij bij zijn oom 
en tante logeerde, als ook de 

grote hoeveelheid fruitpakket-
ten die in de oorlog vanuit de 
Betuwe werden verstuurd. De 
jongeman van Driel ging naar 
De Klokkenberg kweekschool 
en is vele jaren onderwijzer 
en directeur op verschillende 
basisscholen geweest, ook nog 
op de Wilhelminaschool op de 
Gijsbrecht van Amstelstraat in 
Hilversum. Na zijn pensioen 
ging het echtpaar terug naar 
Den Bosch om tien jaar ge-
leden weer naar Loosdrecht 
te komen. Meneer vervulde 
nog vele jaren functies als 
voorzitter in het bestuur van 

basisscholen, van het PCOB 
en de seniorenraad. Mevrouw 
van Driel – Schelke (86 jr) is 
in Leiden geboren als oudste 
van een broertje en zusje. Als 
jong meisje groeide ze op in 
Katwijk waar haar ouders 
een pensionbedrijf hadden. 
Heerlijk aan zee en een gewel-
dige tijd totdat ze in de oorlog 
werden geëvacueerd en het 
pension afbrandde, waarna 
ook dit gezin in Den Bosch 
terecht kwam. Ze zette na de 
werkzaamheden bij V&D haar 
carrière voort als directie se-
cretaresse, zat bij de VAC vrou-
wen, een adviescommissie 
in Den Bosch, werkte bij het 
oude Gooiland in Hilversum 
en tot haar zestigste jaar bij 
AKZO, ook is ze vrijwilligster 
geweest in het winkeltje van 
de Emtinckhof en in het zie-
kenhuis.

Op 20 december 1956 trouwde 
het echtpaar in Den Bosch. Ze 
waren allebei nog geen dertig 
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Bent u nog wel 
op tijd? 

NVM aankoop-
expert nodig? 
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Huiswerkbegeleiding 
dichtbij huis? 

In Bibliotheek Gooi 
en meer vestiging 

Loosdrecht!
Er is professionele 

begeleiding aanwezig.

www.bibliotheekgooienmeer.nl
035 - 5825488

OOK UW WONING
VERKOPEN?
Neem vrijblijvend contact
op voor een gratis
waardebepaling en
verkoopadvies

Op dinsdagavond 15 november werd de balans opgemaakt van 
de actie Sparen voor je School van de Jumbo. Bij Jumbo Van de 
Bunt op de nootweg kwamen de vertegenwoordigers van de 
Loosdrechtse scholen verwachtingsvol bijeen. 

SPAREN VOOR 
SCHOOL 

SPAREN VOOR 
SCHOOL 

De afgelopen weken hebben 
klanten aankooppunten 
gekregen bij de kassa met 
het afrekenen van hun bood-
schappen, die zij daarop in 

de spaarbox van de school 
naar keuze konden doen. 
Naar gelang het aantal ge-
spaarde punten ontvingen 
de scholen een bedrag dat zij 

kunnen besteden aan spel- 
en leermaterialen.

De Sparen voor je School 
actie past bij de maatschap-
pelijke doelstellingen van 
de Jumbo. Als familiebedrijf 
en toonaangevende super-
marktketen staat Jumbo 

midden in de samenleving 
en voelen zich mede verant-
woordelijk voor de wereld 
om zich heen.
Namens Jumbo Loosdrecht, 
Jeroen van de Bunt; “Goed 
dat we dit met z’n allen in 
het dorp voor de scholen 
kunnen doen. Het leefde 

echt bij de mensen. Ook via 
sociale media werd er flink 
aandacht aan besteed, en ie-
dereen aangespoord om mee 
te doen.”
Voor de Rehoboth- en de 
Terpstraschool nam Rob Salij 

VEERMANMAKELAARS.NL T 035 582 53 33

VEERMAN MAKELAARS

Wenst u een 

heel GELUKKIG 

en VOORSPOEDIG 

2017!

DIAMANTEN HUWELIJK 
VAN DRIEL – SCHELKE
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Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

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

Een Gelukkig, Gezond en Fantastisch 2017!

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

9,95 
750 gram runderlappen & 

500 gram gehakt (naar keuze)

aanbieding geldig van donderdag 5-1 t/m zaterdag 8-1

Aanbieding voor deze week:

ambachtelijke
slagerij

samen

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!* 

 

Schoenmakerij Loosdrecht

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Schoenmakerij Loosdrecht

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Stomerij &

OOK REPARATIE VOOR AL UW SCHOENEN

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

Restaurant

Gespecialiseerd in elke 
“ feest ” gelegenheid

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

www.restaurantfloyds.nl

Ondanks de straffe windkracht 
5 pal uit het zuiden en de grau-
we mist waarin de plas al dagen 
gehuld was, hadden op 1 janu-
ari aan het begin van de middag 
toch al zo’n 15 man zich aange-
meld om te gaan boarden.

Ted Timman ging als eerste on-
der barre omstandigheden het 

water op. Helaas bleek bij de 
tweede deelnemer al dat er een 
technisch probleem was met 
de wakeboardboot dus zijn er 
helaas maar twee boarders ook 
echt het water op geweest. 
De overige deelnemers waren 
diep in hun hart eigenlijk erg 
opgelucht dat ze niet daadwer-
kelijk het water op hoefden. 

Daarna was het dankzij Valerie 
Hendriks en Amber Linders 
gezellig napraten bij cafe de 
Serre en werd het toch een 
super gezellige middag.
 
1 Januari 2018 daagt de wake-
boardschool iedereen weer uit 
bij de Uitkijk voor de Nieuw-
jaarsduik! 

Op 18 januari 2017 vanaf 19:00 
uur bent u van harte welkom in 
het Kursus project Loosdrecht, 
3-luik Acacialaan 2.

Gastspreker Pieter Hasenaar, 
ontwikkelde samen met zijn 
broer de dementia-App toen 
zij hoorde dat hun moeder 
de diagnose dementie kreeg.  
De app is gemaakt voor de 
mantelzorger(s) én zijn of haar 
naaste met dementie. Een log-
boek bijhouden, agenda be-
heer, beeldbellen, geheugen-
spelletjes en foto’s bekijken, 
met de app is het allemaal 
mogelijk. Familie en vrienden 
en zorgprofessionals hebben 
op een prettige manier con-
tact en stemmen de zorg mét 

Woensdag 11 januari a.s. is 
er weer een ouderenmiddag 
in het Wijkgebouw aan de Ei-
kenlaan, aanvang 14.30 uur. 

De koffie of thee staan voor 
u klaar. Mevrouw Hennie 

van de Wilt vertelt over de 
Utrechtse Vecht en haar 
buitenplaatsen aan de hand 
van prachtige dia's. U bent 
allen weer van harte wel-
kom. Het organisatieteam 
ziet uit naar uw komst.

Korte Nieuwjaars’duik’ 
Wakeboardschool

Het 5e ZZP Zorg Café met als 
thema de dementia-App

en rondom de persoon met 
dementie eenvoudig af. De 
app wordt door de Gemeente 
Wijdemeren gratis aangebo-
den aan mantelzorgers. De 
avond is bedoeld voor mensen 
die als zzp-er werken in de 
zorg of diegene die een switch 
willen maken en als zzp-er in 

de zorg aan de slag willen. 
Noteer woensdagavond 18 
januari in uw agenda en kom 
naar Loosdrecht. Programma: 
Ontvangst 19:00 uur, aanvang 
lezing 19:30 uur, netwerken 
vanaf 20:30 uur. Aanmelden? 
Stuur een mail naar Info@
kingarthurgroep.nl 

Ouderenmiddag

✓ Verversen van de olie
✓ Vervangen van het oliefilter
✓ 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
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morpheus.nl

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

Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

• MATRASSEN

• BEDBODEMS

• BOXSPRINGS

• LEDIKANTEN

• BEDTEXTIEL

•  KUSSENS 

• DEKBEDDEN

• LINNENKASTEN

•  KINDERBEDDEN

EN MEER...

T/M ZATERDAG 7 JANUARI

OPRUIMINGS
10-DAAGSE

ZATERDAG 7 JANUARI

TOT

 70%
KORTING

U bent van harte welkom
op de nieuwjaarsreceptie!  

Maandag 9 januari 20.00 uur   
 
Gemeentehuis, Rading 1  
in Loosdrecht

www.wijdemeren.nl

jaar oud en dan moest je in 
die tijd nog handtekeningen 
van beide ouders hebben. Het 
was het jaar van de Hongaarse 
opstand en mensen moesten 
gedwongen hun huis opgeven 
en uit Nederland weg. Een 
gelukkige omstandigheid voor 
het echtpaar waardoor in deze 
tijd van woningnood een huis-
je vrijkwam. De heer van Driel 
was gekleed op de trouwdag 
in een driedelig pak met een 
streepjes broek, lange jas en 
handschoenen, zoals het offici-
eel hoorde in die tijd. Mevrouw 
droeg een prachtige witte jurk 
met sluier. Dhr van Driel weet 
het nog goed; “De bloemen 
werden speciaal in Aalsmeer 
besteld, met van Gend & Loos 
vervoerd en toen kon ik ze om 
05.00 uur in de ochtend op 
het station ophalen.” Het pro-
testants Christelijke echtpaar 
kreeg twee kinderen, dochter 
Désirée en zoon Jan-Ernst. 
Kleinzoon Nick is dol op zijn 
grootouders en is vaak bij hen 
te vinden. Huiswerk maakt hij 
met oma, want daar is opa te 
ouderwets voor. Nick; “Opa 
heeft me eens een nog half 

bevroren pizza als lunch ge-
geven, ik heb hem opgegeten, 
maar ik vergeet het nooit.”  Het 
zijn niet altijd makkelijke tij-
den voor het echtpaar geweest. 
Tien jaar lang hebben zij de 
moeder van Dhr van Driel 
in hun huis opgenomen, dat 
was niet altijd leuk maar ging 
eigenlijk heel goed. Daarnaast 
kende het stel door diverse 
omstandigheden turbulente 
tijden die ze samen maar mooi 
hebben weten te doorstaan.

Het diamanten huwelijk werd 
op 17 december met een re-
ceptie en dinerbuffet gevierd 
in Floyds. Door de betrokken-
heid van Dhr van Driel bij het 
CDA waren de wethouders 
Betske van Henten en Theo 
Reijn persoonlijk aanwezig op 
deze bijzondere dag, tot groot 
genoegen van het jubilerende 
echtpaar. Ook kwamen er 
speciale felicitaties per brief 
van de secretaris van Zijne 
Majesteit de Koning en Hare 
Majesteit de Koningin. Door de 
afwezigheid van de door griep 
gevelde burgemeester Smit, 
kwam op 20 december Theo 

Reijn (voor de gelegenheid 
gekleed in CDA overhemd en 
stropdas) in de hoedanigheid 
van loco-burgemeester het 
echtpaar nogmaals officieel 
feliciteren. De twee heren raak-
ten onmiddellijk in gesprek 
over gezamenlijke kennissen, 
politiek, en de toekomst van de 
Loosdrechtse scholen. De heer 
en mevrouw van Driel zijn 
gezond, wonen zelfstandig en 
genieten per dag, ze puzzelen 
en lezen graag en meneer 
gaat nog twee keer per week 
sporten bij het fysioprakticum. 
Nu na zestig jaar huwelijk zegt 
meneer; “Mijn hart komt nog 
altijd in beweging door haar. 
We ontvangen ook veel goeds 
van onze kinderen. Ik vind dat 
we als echtpaar begenadigd 
zijn. Mijn vrouw is lief, zelf-
standig, een goede organisator 
en kok. Ook heeft ze duidelijk 
een eigen willetje.” Mevrouw; 
“Ik vind het moeilijk om te 
benoemen wat nou zo mooi is 
aan mijn man. Klein minpunt-
je; hij is een beetje eigenwijs. 
De tijd is voorbij gevlogen. Het 
is gewoon het grenzeloos ver-
trouwen in elkaar.”

De provincie Noord-Holland 
verzamelt de noodzakelijke 
gegevens voor actuele glad-
heidsinformatie al langer. 
Dat gebeurt op 31 stations 
verspreid over de hele provin-
cie. Daar meten de sensoren 
van het gladheidmeldsysteem 
onder meer de temperatuur, 
vochtigheid van lucht en 
wegdek en eventuele neerslag. 
Ook gegevens van de strooiwa-
gens worden verzameld: hoe-
veel zout of pekel er aan boord 
is, hoeveel er wordt gestrooid, 
in welk tempo de strooier rijdt 

en hoeveel kilometer er waar 
is gereden. De website is verge-
lijkbaar met buienradar.nl.
 
Weggebruikers kunnen ook 
zelf gladheid melden
Gedeputeerde Elisabeth Post is 
blij met strooit.nu: "Wij doen 
er alles aan om de wegen ook 
in de winter zo veilig mogelijk 
te houden. Niet alleen voor 
onze inwoners, maar voor alle 
weggebruikers. Deze website 
maakt het nu ook mogelijk 
om te zien waar en hoe wij dat 
doen. Op strooit.nu kunnen 

Weten of er al gestrooid is, waar de strooiers nu aan het werk 
zijn en of er op een van de Noord-Hollandse provinciale we-
gen nog winterse neerslag ligt is te vinden op strooit.nu. Deze 
website geeft actuele gladheidsinformatie over de provinciale 
wegen in Noord-Holland. Weggebruikers kunnen bovendien via 
de website zelf gladheid melden.

‘Strooit.nu’

Actuele gladheidsinformatie 
in Noord-Holland

Het is een rustige jaarwisseling 
geweest voor Brandweer Gooi 
en Vechtstreek. Regionaal zijn 
er tussen 31 december 18.00 
uur en 1 januari 06.00 uur 49 
meldingen op de meldkamer 
binnengekomen, die veelal bui-
tenbrandjes betroffen.

Hierbij ging het vooral om 
in de brandende containers, 

kerstbomen en uit de hand 
gelopen vuurtjes. Ongeveer 
de helft van alle meldingen 
kwam uit Hilversum. Daar-
naast moest brandweer en 
politie veelal in actie komen 
in Huizen en Weesp waarbij 
een groep van 40 jongeren 
met vuurwerk naar de brand-
weer gooide. In Wijdemeren 
bleef het rustig.

Brandweer Gooi en Vechtstreek

Jaarwisseling 
rustig verlopen

vervolg van pagina 1

mensen ook zelf aangeven 
waar het glad is. Dat lijken mij 
waardevolle toevoegingen." 
Zoals gebruikelijk stuurt de 
provincie bij gladheid ook 
berichten via @ProvincieNH 
op Twitter.
 
Platform geschikt voor 
uitbreiding
De website strooit.nu is een 
initiatief van de provincie 
Noord - Holland. De provincie 
is eigenaar van het platform 
waarop de gegevens worden 
verzameld. De verwachting is 
dat andere overheden op dit 
initiatief aanhaken. Een web-
site van Rijkswaterstaat voor de 
rijkswegen is er al langer. Nu is 
vergelijkbare informatie ook 
beschikbaar voor de provinci-
ale wegen in Noord-Holland.
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Ingezonden brief

Reactie op verslag raadsvergadering

Een falend college

De raadsvergadering van 22 december en de gekleurde berichtgeving daarover is aanlei-
ding om toch nog eens op deze onverkwikkelijke zaak terug te komen. 

Presentatie aan buurt
De bewoners worden op een onfatsoenlijke manier geconfronteerd met het plan Zwager-
man: de intentieverklaring wordt daags na de informatiebijeenkomst getekend. Vragen 
worden niet of onvoldoende beantwoord. Ook al houdt het college relevante informatie 
achter, onder het mom van bedrijfsgevoelig, toch is het voor een ieder met gezond ver-
stand duidelijk dat het plan van geen kant deugt. Het college ontbeert dat kennelijk en 
wil doordrammen. De onderbouwde kritiek van de insprekers in de commissie was niet 
mals.

De intentieverklaring
Het college heeft een intentieverklaring met Zwagerman getekend en zich daarin vast-
gelegd op een bijdrage in de exploitatiekosten en een garantie voor een hypothecaire 
lening. De wethouder: “het is maar een intentieverklaring”. Zwagerman, bij monde 
van Evers: “met de intentieovereenkomst kan ik naar de bank voor de lening”! Op basis 
van een flutverhaal wordt een overeenkomst aangegaan en subsidie toegezegd aan een 
ondernemer met meer dan twijfelachtige reputatie. Antecedentenonderzoek (Bibob) en 
onderzoek naar financiële positie doen we achteraf! Hoe verzin je het.

De voorkeursbehandeling Zwagerman
De liefdesrelatie met Zwagerman is opvallend. Afgezet tegen de manier waarop een 
andere ondernemer bij het ontwikkelen van vergelijkbare plannen jarenlang wordt ge-
dwarsboomd. Die ondernemer zou, overigens ook op een verkeerde plek, tenminste wél 
fatsoenlijke woonruimten (niet de cellen van Zwagerman) kunnen leveren. En hij heeft 
géén subsidie nodig en géén garantstelling voor een hypotheek. Het college schendt op 
flagrante wijze het gelijkheidsbeginsel. De wethouder verzoekt een bijdrage van maxi-
maal 200.000,- euro beschikbaar te stellen om de onrendabele investeringen van Zwager-
man te compenseren. Ze vraagt deze subsidie te dekken uit de WMO. Lekker sociaal: de 
kwetsbare medemens verzorgt de hulpbehoevende ondernemer. 

Schofferen commissie
Natuurlijk riep de rammelende raadsvoordracht in de commissie van 6 december nogal 
wat vragen op. De wethouder kan of wil die niet beantwoorden. Ze vindt dat de commis-
sie eerst haar vragen (de raadsvoordracht) moet beantwoorden.  Onbeschaamd: de vragen 
zijn volkomen terecht, de onderbouwing van het voorstel lijkt nergens naar. 

College verantwoordelijk voor wanvertoning
Hoe kan het college, de wethouder “de arena in sturen” om zo’n onvoldragen voorstel 
in de commissie te verdedigen? Het college wist immers al dat de BTW truc mislukt was. 
Waarom dan niet van de agenda afgevoerd? En waarom niet teruggenomen toen daar 
aan het begin van de vergadering, weer om werd gevraagd? Dat zou ons deze wanverto-
ning bespaard hebben. En de wethouder een afgang zoals die zelden vertoond zal zijn. De 
coalitie, CDA en PvdA/GroenLinks, is verantwoordelijk voor die beschamende vertoning 
met een spartelende, doordrammende wethouder in de hoofdrol. En dan claimen (CDA) 
haar “de weg naar de uitgang te wijzen”. Een gotspe! 

Raadsvergadering 22 december
Je zou verwachten dat het college lering zou hebben getrokken uit de wanvertoning. 
Zo is haar een nog grotere afgang bespaard is gebleven. Maar in plaats daarvan legt de 
wethouder onbeschaamd de schuld bij de raad. Het plan is mislukt “omdat de raad meer 
antwoorden wil dan ze nu kan geven”. Je moet maar durven!

De teleurstelling van de raad zit niet in het afblazen van het plan, maar in het feit dat het 
college geen fatsoenlijke oplossing biedt voor de statushouders; Het plan is niet mislukt 
“omdat het niet verstandig is aangepakt”. En ook niet “door het onhandig optreden van 
het college”.  Het is mislukt omdat het een ontstellend slecht, ondoordacht plan was, 
tot mislukken gedoemd, met grote financiële risico’s. Het optreden van het college was 
overigens niet “onhandig”, maar “beschamend”. Nogmaals, hoe haal je het in je hoofd 
om de wethouder op pad te sturen met zo’n krakkemikkig plan. 

De burgemeester: “De kans op falen was groter dan de kans op succes. Mensen kun je 
nooit helpen met volstrekte zekerheid aan de voorkant”. Misschien een idee om een plan 
in te brengen met een reële kans op succes? Hier was sprake van “volstrekte zekerheid” 
dat het plan van geen kant deugt en onaanvaardbare financiële risico’s voor de gemeente 
met zich mee brengt. Ongehoord dat de kennelijk weer eens geïrriteerde burgemeester 
(PvdA) daarmee de zwarte Piet bij de raad legt! Misplaatst is ook zijn kwalificatie “dap-
per” van het optreden van de wethouder. “Onbeschaamd” is een beter passend kwalifica-
tie. Ook voor de burgemeester.

W.A. Faber
Nederhorst den Berg

Door Herman Stuijver
WIJDEMEREN- CDA- raadslid Ro-
salie van Rijn vond het top dat de 
raad de Woonvisie Wijdemeren 
unaniem heeft aangenomen. 
Maar zij wil dat andere gemeen-
ten Wijdemeren helpen. Daarom 
schreef ze een open brief.

Ook Ria Hennis van Dorpsbe-
langen en DLP ‘er Gert Zagt 
waren verrukt over dit fraaie 
document dat ‘na een pret-
tige discussie’ tot stand kwam 
zoals VVD ‘er Martin Vuyk het 
verwoordde. Die een grens van 
180.000 euro voor betaalbare 
koopwoningen nu wel zag 
zitten, omdat het gestapeld is. 
“Het stond lang op de agenda” 
vond PvdA/ GroenLinks- voor-
man Stan Poels “maar evenals 
wijn, wat lang duurt heeft de 
beste kwaliteit.” Althans als die 
zo gewenste Woonvisie geen 
papieren tijger blijkt te zijn. 
Nanne Roosenschoon van D66 
pleitte voor flexibiliteit, omdat 
de vergrijzing vereist dat er 
aangepast wordt gebouwd. Hij 
vroeg zich af hoe hij de oproep 
van woningcorporatie De Alli-
antie om 50% sociale woning-
bouw moest plaatsen. Ook 
wethouder Van Henten was 
verrast door de brief van de wo-
ningbouwverenigingen, want 
die waren tenslotte betrokken 
bij de Regionale Woonvisie 
waarin sprake is van 30%. Zij 
beschouwde de koerswijziging 
als een krachtige steun om 
meer te investeren in betaal-
baar wonen. 

Brief
Rosalie van Rijn besefte dat 
niet alleen een visie zinvol is, 
maar het moet wel kunnen 
worden uitgevoerd. Daarvoor 
is een gezamenlijke aanpas-
sing van de huisvestingsregels 
volgens haar noodzakelijk. Die 
Huisvestingsverordening kan 
niet alleen door Wijdemeren 
veranderd worden. Daarom 
doet ze een dringend appel op 

alle raadsleden in de Gooi en 
Vechtstreek.  

Ze schrijft: 
‘Waarom wil ik het wonen in 
Wijdemeren bij u onder de 
aandacht brengen? Het is op-
vallend dat Wijdemeren har-
der vergrijst dan de rest van de 
regio. Het tekort aan (sociale) 
huurwoningen en de betaal-
baarheid van koopwoningen 
is volgens mij het probleem. Ik 
vind dat zonde. Om de dorpen 
leefbaar te houden is er een 
goed evenwicht nodig. 

In onze lokale woonvisie zijn 
drie speerpunten ontwikkeld:
Uitvoeren van een experiment 
waarbij sociale huurwoningen 
met voorrang worden toegewe-
zen aan jongeren uit Wijdeme-
ren. Aanpassen van de lotings-
regeling voor jongeren tot 25 
jaar in de huisvestingsverorde-
ning, zodat deze ook passend 
is op de woningvoorraad van 
Wijdemeren. Onderzoek naar 
de inzet van de starterslening 
om de betaalbaarheid voor star-
ters op de woningmarkt (koop) 
te vergroten. Ik doe een oproep 
om in het nieuwe jaar opnieuw 
te kijken naar onze gezamen-
lijke huisvestingsverordening. 
Zodat wij niet alleen onze Wij-
demeerse doelen kunnen rea-
liseren, maar ook voor u meer 
mogelijkheden creëren om de 
woningvoorraad beter aan te 
laten sluiten op de behoefte in 
uw eigen gemeente. Mag ik op 
uw medewerking rekenen?’

Rosalie van Rijn benadert 
andere gemeentes
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Bestuurder auto 
onwel geworden

Hulpdiensten moesten donder-
dagavond 22 december uitruk-
ken voor een ongeval op het 
Noordereinde in 's Graveland. 

Ter plaatse gekomen stond 
er een voertuig tegen de 
woning aan. De bestuurder 
was tijdens het rijden onwel 
geworden en was daarna te-
gen de gevel van de woning 
aangebotst. De persoon kon 

zelfstandig uit het voertuig 
komen. In de ambulance de 
persoon nagekeken en later 
overbracht naar het zieken-
huis. De melding was hoog 
opgeschaald omdat er in eer-
ste instantie sprake zou zijn 
dat het voertuig de snackbar 
was in gereden. De bewoners 
van het  getroffen pand wa-
ren niet thuis vanwege een 
vakantie.

De burgemeester duidde 
met die laatste woorden op 
zijn wens dat de raadsleden 
het dossier ‘fusie’ afsluiten, 
anders zou de geloofwaardig-
heid van de politiek in het 
gedrang kunnen komen. Wel 
zei Smit met nadruk dat zijn 
woorden los stonden van de 
moties die over het vervolg 
van de bestuurlijke toekomst 
gingen. Onder andere over de 
motie van wantrouwen tegen 
drie wethouders kon en wilde 
hij zich niet uitspreken. Daar-
naast wees hij op het feit dat 
Wijdemeren naar buiten toe 
momenteel geen visitekaartje 
afgeeft. “We moeten niet te 
druk zijn met onszelf, anders 
konden we weleens worden 
ingehaald door de omgeving.” 
Ook de provincie Noord-
Holland kan Wijdemeren 
namelijk dwingen alsnog een 
fusieproces aan te gaan. De 
woorden van de burgemeester 
werden vooraf gegaan door 
een bittere sfeer in de gemeen-
teraad waaruit duidelijk bleek 
dat de kloof tussen oppositie 
en coalitie scherper is dan 
ooit. Hoewel D66- fractievoor-
zitter Joost Boermans met de 
nodige aarzeling zijn motie 
van wantrouwen jegens de 
wethouders Reijn, Van Henten 

en Van Rijkom opende met 
de woorden ‘het valt me niet 
licht om het vanavond toe te 
lichten’ sloeg de inhoud in als 
een bom. Omdat het genoem-
de drietal van de coalitiepar-
tijen CDA en PvdA/GroenLinks 
recent instemde met de zelf-
standigheid van Wijdemeren 
in tegenstelling tot een eerder 
standpunt dat de gemeente 
ambtelijk zou moeten fuseren 
met Hilversum, gevolgd door 
een snelle bestuurlijke fusie 
vonden D66, VVD en De Lo-
kale Partij dat de wethouders 
ongeloofwaardig waren en 
derhalve moesten opstappen. 
Met acht tegen 10 werd deze 
motie verworpen. VVD-leider 
Sieta Vermeulen sprak van 
‘een onbegrijpelijke draai van 
180 graden’. René Voigt van 
Dorpsbelangen noemde het 
‘Theater van de Lach’, zijn 
nieuwe CDA- coalitiegenoot 
Jan Verbruggen vond het een 
‘minderwaardige motie’, ten-
slotte voerden de wethouders 
uit wat de raad in meerder-
heid wilde. En Stan Poels van 
PvdA/GrL zei dat de switch 
‘het gevolg was van een nor-
maal politiek proces’. Namens 
DLP zei Gert Zagt dat hij juist 
ontzag had voor Boermans’ 
woorden. 

Burgemeester roept op tot 
verdraagzaamheid

Door Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Voor een verdeelde gemeenteraad deed bur-
gemeester Smit in de laatste vergadering voor de Kerst een 
oproep tot verdraagzaamheid. Naar aanleiding van de verhitte 
discussies over fusie en bestuurskracht. “De bestuurskracht 
treft u ook aan als u elke ochtend in de spiegel kijkt. Ik doe een 
dringend appel op u als raadslid om die bestuurskracht aan te 
zetten. U heeft echt de dure plicht om een stap te zetten.” 

Déjà Vu
In twee andere moties over de 
bestuurlijke toekomst kregen 
de oppositiepartijen ook nul 
op rekest. De Lokale Partij wil-
de dat Wijdemeren in gesprek 
zou gaan met alle gemeenten 
in het Gooi over ambtelijke 
samenwerkingsrelaties, niet 
alleen met Hilversum. Burge-
meester Smit vond dit voorstel 
een hoog ‘Déjà Vu’- gehalte 
hebben. Het zou juist barriè-
res opwerpen. Alleen VVD, be-
halve Robby Israel, D66 en DLP 
steunden deze motie. Dat gold 
ook voor het verzoek om ‘geen 
onomkeerbare besluiten’ over 
samenwerking te nemen. Ook 
hier alleen de oppositie met 8 
stemmen voor, inclusief Israel. 

Nipte zege
Bij de hoofdelijke stemming 
over de benoeming van de 
nieuwe wethouder Jan-Jaap 
de Kloet van Dorpsbelangen 
kreeg hij slechts 10 van de 
18 stemmen (CDA- raadslid 
Veldhuisen afwezig). Er wa-
ren twee tegenstemmen, één 
blanco en vijf ongeldige stem-
men. Die raadsleden hadden 
op de vertrokken wethouder 
Peter Smit gestemd, meldde 
een betrouwbare bron. De 
Kloet dankte voor het vertrou-
wen. Hij is als vicevoorzitter 
van Dorpsbelangen bekend 
met de politieke arena. En 
hij hoopte dat de raad er met 
z’n allen het beste van zou 
maken. Ook Olivier Goetheer 
uit Loosdrecht werd geïnstal-
leerd, als fractieassistent van 
De Lokale Partij

D66-fractie, Mario Wouters, Joost Boermans,Nanne Roosenschoon (foto: Douwe van Essen//WWK)

Gratis informatie en advies Koninklijke Visio
Gaat u slechter zien?
Maandag 9 januari geeft Koninklijke Visio in 
de bibliotheek Loosdrecht,  van 14.00–16.00 
uur informatie en advies bij slechtziendheid 
of blindheid. 

Tijdens dit inloopspreekuur kunt u ook aller-
lei hulpmiddelen op het gebied van vergro-
ting en verlichting (bij lezen erg belangrijk), 
mobiliteit, communicatie en verzorging uit-
proberen. Meer info: www.visio.org.

U bent welkom van 10.00- 
13.30 uur. De slogan van het 
Repair Café is weggooien? Mooi 
niet! Heeft u kapotte huishou-
delijke apparaten of een blouse 
waar de knoop vanaf is?

En lukt het u niet zelf om het 
te herstellen? Dan kunt u te-
recht bij het Repair Café. Onze 
handige vrijwilligers kunnen 
u (kosteloos) helpen om bij-

voorbeeld uw huishoudelijke 
apparaten of kledingstuk te 
helpen repareren. In biblio-
theek vestiging 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 repare-
ren zijn. Het Repair Café is er 
1x per maand. 

‘Zaterdag 7 januari’ 

Repair Café bibliotheek

Op dinsdag 24 januari start er 
bij Viore een gespreksgroep ‘Als 
genezing niet meer mogelijk 
is’. De groep is bedoeld voor 
mensen die leven met kanker 
en voor wie genezing niet meer 
mogelijk is. Voor sommigen 
betekent dit dat er nog maar 
een korte levensverwachting 
mogelijk is. Voor anderen kan 
deze fase nog jaren duren.

Op zes dinsdagmiddagen wor-
den er tussen 13.30 uur en 15.30 
uur ervaringen uitgewisseld en 
specifieke thema’s behandeld. 
Van te voren zal er met de deel-
nemers een afspraak gemaakt 
worden voor een kennisma-
kingsgesprek met een gids van 
Viore die de gespreksgroep 
zal begeleiden. Er zijn nog en-
kele plaatsen beschikbaar. Voor 

meer informatie of aanmelding 
kunt u mailen naar program-
ma@viore.org of bellen naar 
035-6853532. Bij Viore staan de 
deuren op het Oostereind 115 
open op alle weekdagen tus-
sen 10.00 en 16.00 uur. Zonder 
afspraak of verwijzing kunnen 
bezoekers dan terecht voor een 
luisterend oor en voor informa-
tie over het uitgebreide aanbod 
aan activiteiten en lezingen. 
Bezoekers kunnen ook een 
(telefonische) afspraak maken 
voor individuele gesprekken 
over bijvoorbeeld kanker bin-
nen het gezin, de impact op 
naasten en levensvragen. 

www.viore.org. 
Oostereind 115, Hilversum 
Tel. 035-6853532 
info@viore.org 

Gespreksgroep 
‘Als genezing niet 
meer mogelijk is’

(foto: Wessel Kok)
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Wijdemeren Informeren 4 januari 2017

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Kortenhoef
-  Kortenhoefsedijk 32: plaatsen dakkapellen en vergroten kelder 

(21.12.16)
- Oranjeweg 95: plaatsen dakkapel (13.12.16)
- Zandheuvel 22: plaatsen dakkapel (12.12.16) 

Loosdrecht
- Horndijk 2: bouwen woning (21.12.16)
- Horndijk 34 en 34 a: bouwen twee villa’s (23.12.16)
- Lindelaan 106a t/m f: kappen vier elzen (22.11.16)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 176: bouwen woning (15.12.16)
- Nootweg 19: plaatsen kap op woning (23.12.16)
- Oud-Loosdrechtsedijk 113 c B9: vernieuwen beschoeiing (21.12.16)
-  Sectie E 1628: vernieuwen beschoeiing en golfbrekers en herstellen 

steigerwerken (19.12.16)
- Westelijke Drecht sectie E 1494: legaliseren rietbakken (20.12.16)

Nederhorst den Berg
-  Overmeerseweg en Voorstraat: kappen 15 bomen t.b.v. herinrichting 

Willi Dasplein (15.12.16)
Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. (035) 65 59 
557. U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedure)
Kortenhoef
- Zandheuvel 22: plaatsen dakkapel (22.12.16)

Loosdrecht
- Lindelaan 106a t/m f: kappen vier elzen (29.12.16) 
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 24: bouwen hooiberg (20.12.16)
- Op Koers 1 t/m 9: bouwen negen woningen (19.12.16)
- Oud-Loosdrechtsedijk 86: vervangen rietbedekking (22.12.16)

Nederhorst den Berg
-  Dammerweg 13: verbouwen voormalige brandweerkazerne 

(23.12.16)
-  Overmeerseweg en Voorstraat: kappen 15 bomen t.b.v. herinrichting 

Willi Dasplein (29.12.16)
- Reeweg 10: legaliseren hekwerk (15.12.16)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn van de vol-
gende aanvragen met zes weken verlengd:
Kortenhoef
- Kromme Rade 3: dempen greppel 

Loosdrecht
- Herenweg 3: plaatsen beschoeiing 
- Herenweg 66: bouwen woning 
- Rietschans 6: verbouwen woning en botenhuis
- Veendijk 8: verbouwen gemeentelijk monument 

Verleende vergunningen/ontheffingen 
APV en Bijzondere Wetten
Kortenhoef
-  W. Pouw, parkeerterrein Sporthal De Fuik aan de Zuidsingel, 4xG 

Rommelmarkt op 2e  Pinksterdag 5 juni 2017 en zondag 17 septem-
ber 2017 (22.12.16)

Nederhorst den Berg
-  Bergse Runners Club, Spiegelplasloop met start en finish op de 

Overmeerseweg ter hoogte van nummer 40, op 19 maart 2017 
(19.12.16)

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 gemo-
tiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die het besluit genomen 
heeft. 

Meldingen APV en Bijzondere Wetten
’s-Graveland
-  Vereniging Historische Buitenplaatsen ’s-Graveland 2012, wandeling 

over de diverse Buitenplaatsen op 10 juni 2017
Op een melding is geen bezwaarprocedure van toepassing.

Kennisgeving incidentele festiviteiten
Kortenhoef
- Dirk’s Sport Café, Zuidsingel 56, op 21 januari 2017 

Algemene subsidieverordening Wijdemeren
De gemeenteraad heeft op 24 november 2016 de algemene 
subsidieverordening 2017 Wijdemeren vastgesteld.
Deze verordening is in werking getreden op 20 december 2016 
en geldt op alle subsidies die vanaf die datum zijn verleend. 
De subsidieverordening 2017 is te vinden op www.wijdemeren.nl 
(via regelgeving).

Mandaat- en volmachtbesluit
Op 6 december 2016 heeft het college van burgemeester en 
wethouders het mandaat- en volmachtbesluit inzake uitvoering 
AMHK en jeugdhulpvoorzieningen vastgesteld.

Op 20 december 2016 heeft het college van burgemeester en 
wethouders het mandaat-volmacht-machtigingsbesluit crisisdienst 

2017 en het mandaat-volmacht-machtigingsbesluit inzet 
crisisvoorzieningen vastgesteld.
Deze drie besluiten kunt u raadplegen via www.wijdemeren.nl, 
via organisatie, organisatiestructuur, mandaatbesluit.

Vrijgekomen vaste standplaats
Op het Plein aan de Voorstraat in Nederhorst den Berg is een vaste 
standplaats vrijgekomen voor de zaterdag (ochtend en middag). 
Wij stellen belangstellenden hierbij in de gelegenheid om tot en met 
11 januari 2017 een vergunningaanvraag in te dienen voor deze 
standplaats. De andere standplaats op zaterdag wordt ingenomen 
door een kaashandel. 

U dient een aanvraag in met het daarvoor bestemde aanvraagfor-
mulier. Dat stuurt u volledig ingevuld en ondertekend en met de 
gevraagde documenten naar: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. 
Bij meerdere aanvragen zal de standplaats worden vergund door 
middel van loting. 

U vindt het aanvraagformulier op www.wijdemeren.nl/standplaats. 
Daar vindt u ook het beleid, de te volgen procedure, tarieven en een 
overzicht van de reeds ingenomen plaatsen en hun branche. 

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

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 verzenden van 
het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken 
(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Op maandag 9 januari vindt de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie plaats. Burgemeester 
en wethouders nodigen alle inwoners, 
instellingen en bedrijven hiervoor van 
harte uit.

Het college hoopt in het bijzonder inwoners die het 
afgelopen jaar in Wijdemeren zijn komen wonen de 
hand te kunnen schudden. De receptie duurt van 20.00 uur 
tot ongeveer 22.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis 
(Rading 1) in Loosdrecht.

9 januari: 
Nieuwjaarsreceptie
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Bollen ICT
Service aan huis voor

12,50 euro per kwartier.

Voor hulp bij PC, Mac, 

smartphones en tablets.

 www.bollenict.nl

Bel 06 – 51 993 153

Grvr: Huishoudelijke hulp 

met ervaring voor 3 uur per 

week. Bel 035-5823981 of 

06-10073311.

    Nog altijd onze opa...

Dag Opa Masmeijer

De fijne herinneringen neemt niemand ons af.

        Lynette & Lily

MEDISCHE DIENSTEN
Huisartsen De huisartsenpraktijk Loosdrecht is open op werk-
dagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.  Mensen kunnen worden gezien 
op afspraak en ook zonder afspraak op het inloopspreekuur, iedere 
ochtend van 08.00 - 08.30 uur. Buiten kantooruren is de dienstdoend 
huisarts te bereiken op de huisartsenpost in Gooi-Noord.
Afspraken maken           8-17 uur             5889060
Huisbezoek aanvragen    8-11 uur             5889060
Receptenlijn                  24 uur               5889060
Spoedlijn                      8-17 uur            5889060 toets 1
Uitslagen opvragen         8-17 uur            5889060
Telefonisch advies          8-17 uur             5889060
Buiten de kantoortijden en in 
weekend, avond, nacht en feestdagen  
Huisartsenpost Gooi en Vechtstreek 0900-9359 
Versa Welzijn:
Ouderen adviseurs en maatschappelijk werk  035 - 5821695
Mantelzorgondersteuning                             035 - 6970050
Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht
Apotheek  Nw. Loosdrechtsedijk 28, tel. 582 65 50.  
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur,  zaterdag,  zon- en feestdagen 
gesloten. Apotheek spoedtelefoon tel. (035) 533 06 07. 
Thuiszorg Inovum:  voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijde-
meren en Hilversum, tel. 035-5888200. Verzorging, verpleging, 
begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten, fysiotherapie en 
andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek 
Eén telefoonnr.  voor alle diensten, 
7 dagen per week, tel. (035) 6 924 924. Ook bij spoed buiten kan-
tooruren!  Kraamzorg: (035) 6 924 922. Thuiszorgwinkel Ziekenhuis 
Hilversum 6 924 692  (ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21,  
za. 13.30-16.30 uur). 
Vivium Zorggroep Eén telefoonnr.  voor al uw zorgdiensten, 
tel. (035) 6924924. Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het 
huishouden, Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
Diëtisten DPS Dieetkunde, Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht
t.085-2100575, info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl 
Amaris Thuis locatie Zuiderheide Voor al uw thuiszorg in de regio 
Hilversum en Loosdrecht (met of zonder indicatie), 
bel 035-6254150 of 06-12740786. www.amaristhuis.nl
Buurtzorg Loosdrecht e.o., thuiszorg voor verpleging, 
verzorging en ondersteunende begeleiding in Loosdrecht e.o.            
Tel. 06-23670078, loosdrechteo@buurtzorgnederland.com 
Tandartsen   Buiten praktijkuren, tel. 0900 - 1515
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212, Tel. 088 753 1753
Spoedeisende Hulp (EHBO): 24 uur per dag/7 dagen per week. 
Dierenarts  Acacialaan 2a, tel. 582 44  93

KERKDIENSTEN

NIEUW-LOOSDRECHT

RK Pauluskapel 
8 januari 11.00 uur: Pastoor Dresmé en
  pastoor W. Vlooswijk
  + Nieuwjaarsreceptie
Hervormde Gemeente
8 januari 10.00 uur: Ds. L. Smelt
 18.30 uur: Dr. M. Visser

Gereformeerde Kerk
8 januari 10.00 uur: Mw. Ds. H.M. Ploeger

OUD-LOOSDRECHT

Nederlands Hervormde Gemeente 
8 januari 09.30 uur: ds. A. van Duinen
 18.30 uur: Gezamenlijke dienst
  in Sijpekerk

Nederlands Gereformeerde Kerk
8 januari 09.30 uur: ds. F. R. Bruintjes
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Van Riebeeckweg 45
1212 EH  Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de meeste van deze is de liefde.

~ 1 Korintiërs 13:13

Bedroefd geven wij u kennis dat, na een snel afnemende
gezondheid, in de leeftijd van 63 jaar van ons is heengegaan
onze vader, broer en zwager

Aart van Norden 
1 november 1953    ~   23 december 2016

Hilversum : Kees van Norden

Berlijn : Jeroen van Norden en Dineke Rieske

Soest : Aleida Leferink

Leersum : Tonny van Norden

Hilversum : Janneke en Peter van Herwijnen‐van Norden

Alphen aan den Rijn :     Anja en Guus de Wit‐van Norden

Loosdrecht : Pim en Elly van Norden‐Vleeming

Correspondentieadres:
C. van Norden, Groest 101, 1211 EB  Hilversum
kees.vannorden@gmail.com

De afscheidsdienst, in de Hervormde Kerk aan de Oud‐
Loosdrechtsedijk 230 te Loosdrecht, en de begrafenis op de
naastliggende begraafplaats hebben plaatsgevonden op
vrijdag 30 december 2016.

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers van 
De Beukenhof in Loosdrecht, met name van afdeling 

De Bloemenhof, voor hun liefdevolle verzorging. 

WIJDEMEREN – Gemeente Wij-
demeren en Woningcorporatie 
Het Gooi en Omstreken hebben 
een overeenkomst bereikt over 
de verkoop van het voormalig 
gemeentehuis aan de Voorstraat 
35 in Nederhorst den Berg.

Op de plek van het gemeen-
tehuis, dat al lange tijd leeg 
staat, komen vier eengezins-

Betaalbare woningen op plek 
voormalig gemeentehuis

woningen en twaalf twee- en 
driekamerappartementen in 
de sociale huursector. In de 
plannen is rekening gehou-

den met eerdere zorgen van 
omwonenden over de omvang 
van een eventueel apparte-
mentengebouw. De nieuwe 
opzet past goed binnen het 
aanzicht van het centrum van 
Nederhorst den Berg. 

Met de bouw van de apparte-
menten en woningen worden 
er voor het eerst sinds lange 
tijd weer betaalbare huurwo-
ningen in de dorpskern ge-
bouwd. Wethouder Betske van 
Henten: “Ik ben blij dat er na 
lange tijd een goede invulling 
is gevonden voor deze plek. De 
appartementen en woningen 
die nu gebouwd gaan worden, 
zijn niet alleen betaalbaar, 
ze liggen ook centraal in het 
dorp dicht bij de winkels en 
voorzieningen. We weten dat 
daar veel behoefte aan is.” 

De bouw van de nieuwe wo-
ningen start naar verwach-
ting in het voorjaar van 2017.
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06 23 88 25 93
schoonmaakbedrijf.hamming@gmail.com

Schoonmaakbedrijf
VINCENT HAMMING

Zorgeloos en gemakkelijk
een vakantie boeken

T: 035-5822103 / 06-21208441 / Alice
T: 035-7508679 / 06-55367994 / José

E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: www.thetravelclub.nl/alicejose

Alice & José
persoonlijk reisadviseur

De club van 
professionele reisadviseurs

   

 
  

   

 

   

 

  

  

  

  

The Travel Club is een club van profes-
sionele reisadviseurs verspreid door 
heel Nederland.

U ontvangt van hen deskundig advies op 

het tijdstip en de locatie die u schikt. Deze 

unieke service is vanzelfsprekend voor The 

Travel Club en kost u niets extra’s. Geen 

wachttijden, 100% privacy en altijd een 

vast contactpersoon voor al uw reis- en 

vakantiewensen.

• De luxe van uw eigen persoonlijke 

reisbureau

• Optimale bestemming en productkennis

• Van standaard pakketreizen tot reizen op 

maat
• Reisadvies per mail, telefoon of op 

afspraak bij u thuis
• Prijs- en reisvergelijkingen

• Volledig onafhankelijk en objectief

• Boekbare website

• Garantie van ANVR en SGR

Neem voor meer informatie contact op met 
uw reisadviseur of kijk op onze website

Zorgeloos en gemakkelijk een vakantie boeken!

zonvakanties  wintersport  stedentrips  cruises
luxe reizen      familievakanties      all-inclusive
verre reizen    huwelijksreizen    actieve reizen
rondreizen     couples-only      reizen op maat
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Claudia Snouck

Schoonheidsspecialiste bij u thuis, 65+

035-5822882 / 06-23460588     www.claudiasnouck.nl    KvK: 52385167

Voor een ontspannen behandeling in uw eigen omgeving?

En die ongewenste haartjes weg?

Ik help u graag verder! 
 

Tevens salon in de Beukenhof.

Advertentie 2.indd   1 20-4-2016   22:02:14

De geoefende televisiekijker 
weet bij de aankondiging van 
een talentenjacht al zo'n beetje 
wat hij kan verwachten, leuke 
jongens, meiden, dames en he-
ren die ten volle overgave hun 
talent tonen aan iedereen die 
dit wil zien.

Na de vele talentenjachten op 
TV wil het organisatiecomité 
van Talentenjacht Wijdeme-
ren alle inwoners van Wijde-
meren, en iedereen hierbui-
ten, de kans geven om zijn of 
haar talenten met anderen te 
delen. Daarom wordt op zater-
dag 8 april 2017 de eerste Ta-
lentenjacht Wijdemeren geor- 
ganiseerd in 't Wapen van 
Ankeveen, te Ankeveen. Het 
comité nodigt dan ook ieder-
een uit met een uitzonderlijk 
talent om hieraan mee te 
doen. Ben jij een talentvolle 
zanger, danser, goochelaar, 
muziekant, playbacker, stand-
up comedian of ben je juist 

goed in heel iets anders? Heb 
je alleen, als familie, vrienden-
groep of bedrijf een leuke act 
welke je wilt opvoeren voor 
een enthousiast publiek? Be-
gin dan nu met oefenen! Er is 
een hoofdprijs te winnen van 
maar liefst €250! Natuurlijk 
is iedereen welkom om dit 
spektakel mee te maken en 
als publiek te zorgen voor een 
onvergetelijke avond. 

Wil je graag mee doen? Geef 
je dan vóór 15 januari 2017 
op onder vermelding van je 
naam en act via: talenten-
jachtwijdemeren@ziggo.nl 
of via facebook.com/Talen-
tenjacht/Wijdemeren2017. 
Ook voor vragen kun je hier 
terecht of bellen met 06-
51534568 Woordvoerder/orga-
nisator Michael Voorn hoopt 
jullie namens het organisatie-
comité graag te verwelkomen 
op 8 april 2017 om 20u30 in 
het Wapen van Ankeveen!

Alle vrijwilligers en deelne-
mers heel hartelijk bedankt !!

Heel veel  geregistreerde 
deelnemers (1390),bezoekers 
die spontaan aanhaakten, 
zo`n 200 vrijwilligers die 
meehielpen en natuurlijk de 
Loosdrechtse Kerken
Fantastisch!!

De volgende sponsoren 
noemen wij extra:
Kluswijs Loosdrecht
Stichting Sloep 
Bakkerij Smolders 
Bouw bedrijf Aalberts 
Schildersbedrijf Fa. J. de 
Kloet & Zn
123 GOEDKOOP.NL
Fa. Hennipman & Zn
Dierenweide Zonnehoeve
Bakkers Quality Products
Allicht Cronje
Andy`s dierensuper
Veldhuizen wagenbouw
Aannemersbedrijf W.Prinsen

Destil Hilversum
Grondverzet en Montage-
bedrijf Hennipman B.V.
Richard de Wilt 
Restaurant  Spoon
Spotlight
Eigen&Wijzer
Muziekvereniging Nieuw 
Leven
Kasteel Museum Sypesteyn
Koren:  Vision,  Praisekoor  
Loosdrecht, Snowe koor.
EHBO Loosdrecht
Verkeersregelaars
Politie Loosdrecht

Dankzij u allen konden we 
zo’n geslaagd evenement 
neerzetten, WAAR VELEN 
VAN GENOTEN HEBBEN!
Namens de gezamenlijke 
kerken:

Eric Brand
Lia Baas
Patrice van Ee
Nelly van Herk

NEDERHORST DEN BERG- Jan 
Zwagerman Holding BV en de 
gemeente Wijdemeren hebben 
gezamenlijk in goed overleg be-
sloten het initiatief De Nieuwe 
Harmonie niet verder uit te 
werken.

De partijen zijn met elkaar tot 
de conclusie gekomen dat het 
project te veel onzekere facto-
ren bevat waar op voorhand 
geen duidelijkheid over te ver-
krijgen is. Deze duidelijkheid 
wordt op dit moment wel ver-
wacht. In november onderte-
kenden wethouder Betske van 
Henten en Jan Zwagerman een 
intentieovereenkomst voor het 
initiatief van Jan Zwagerman 
Holding BV. Hierbij zouden 33 

wooneenheden voor starters 
en statushouders gecombi-
neerd worden met een leer- en 
werktraject en ondernemer-
schap in het pand De Nieuwe 
Harmonie. Komende maanden 
zouden benut worden om het 
plan verder uit te werken in 
samenwerking met direct aan-
wonenden, maatschappelijke 
organisaties en ondernemers.
Alle politieke partijen betreur-
den de beslissing om niet ver-
der te gaan. Maar ze begrepen 
ook dat het verstandig was 
om niet op de ingeslagen weg 
verder te gaan. Ria Hennis van 
Dorpsbelangen vond het een 
verloren kans: “Er waren be-
grijpelijk haken en ogen. En ik 
vind het een beetje schijnheilig 

dat we allemaal zeggen dat we 
erachter staan en er vervolgens 
niets mee doen.” VVD ‘er Israel 
zei dat de mooie gedachte niet 
was gerealiseerd, omdat het 
niet verstandig was aangepakt. 
Stan Poels vroeg zich af hoe de 
gemeente nu gaat voldoen aan 
de taak om de statushouders 
een plek te bieden. Burgemees-
ter Smit zei dat hij als ‘een 
blok beton’ achter wethouder 
Van Henten stond. “De kans op 
falen is stukken groter dan de 
kans op succes. En je kunt deze 
mensen nooit helpen als je van 
tevoren 100% zekerheid wilt. 

Deze wethouder heeft gevoch-
ten als een leeuw en ik heb 
daar veel waardering voor.”

‘Schrijf je nu in!’
Talentenjacht Wijdemeren 
8 april 2017

AGENDA
Donderdag 5 januari
Lezing; De Gaia Missie in 3D
Natuurmonumenten/20.00 u
Noordereinde 54b ‘s-
Graveland

Zondag 8 januari
Zanger Alex Roeka; Voort!
Theater Dillewijn Ankeveen
Aanvang 15.30 uur
Kaarten; www.dillewijn.nl

Zondag 8 januari
Wandeling na verlies
Brasserie Zonnestraal
Vertrek om 11.00 uur/€10pp
www.praktijkartesia.nl

Maandag 9 januari
Nieuwjaarsreceptie
Gemeentehuis Rading 1
Alle inwoners Wijdemeren
Vanaf 20.00 uur

Woensdag 11 januari
Ouderenmiddag (gratis)
Wijkgebouw om 14.30 uur
Eikenlaan Nieuw-Loosdrecht

Donderdag 12 januari
Cursus Digisterker
Bibliotheek Loosdrecht
Van 10-12 u/€15 voor 4x
www.bibliotheekgooien-
meer.nl

Zaterdag 14 januari
Spelletjesmiddag + drankje
van de Zonnebloem
In Grand café Emtinckhof
Van 14.00-16.00 uur/€5

Zondag 15 januari
Midwinter snertwandeling 
met tuinvrouw Hennie vd 
Wilt en Joes Kloosterman op 
Sypesteyn. Start om 14.00 
uur/€7,50pp

Woensdag 18 januari
Taxaties van uw antiek, 
zilver, porselein, schilderijen 
etc. Veilinghuis van Spengen 
in de Bibliotheek Loosdrecht 
Van 10-12 uur/gratis

Einde aan plan opvang statushouders 
De Nieuwe Harmonie

Kerstlichtjestocht 
Loosdrecht 2016 BEDANKT

volg de

nu ook op facebook 

en twitter

NIEUWSSTER


