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taurant Heineke vrijdag jl. afscheid van voorzitter Jacob van
der Meulen. De man die 47 jaar
bestuurslid was, waarvan 39 als
voorzitter kreeg minutenlang
een staande ovatie.
Natuurlijk waren er veel woorden van dankbaarheid en waardering voor de 73-jarige eik die
decennialang het gezicht van
de ijsclub en Oud-Loosdrecht
was (en is). Maar het ‘stichtelijk woord’ van de scheidende voorzitter zelve maakte de
meeste indruk. Hij verhaalde
over zijn eerste ervaringen in
1963 toen hij voor 2,50 per uur
handmatig de baan hielp vegen.
In 1971 stapte hij op verzoek
van Dunne Dirk in het bestuur,
acht jaar later werd hij voorzitter. Hoogtepunten waren de
Rondes van Loosdrecht. Daarover bestaan tal van anekdotes
zoals het verhaal dat Jacob er
niet voor terugschrok om de
splinternieuwe Citroen van zijn
vrouw Moireen, met sneeuw-
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In samenwerking met
weekblad wijdemeren

Emotioneel afscheid van
Jacob van der Meulen
Door:Herman Stuijver

24E JAARGANG

kettingen, in te zetten op het ijs
als jurywagen. De ijsclub voor
alles! Het huis van de Van der
Meulens was vaak de hoofdpost van de organisatie, met
soep, broodjes en ‘blije’ chocomel. Tot slot hoopte Jacob dat
hij een ‘luisterend oor, een bre-

de schouder en een bron van
kennis’ mocht blijven voor zijn
vele schaatsvrienden.
De nieuwe voorzitter Len Veerman overhandigde Jacob het
bord van de ‘J.J. van der Meulen Hal’, dat zal prijken op de
ijshal die sinds een jaar een
prima opslagplaats is voor de
club. Een accommodatie waar
de ex-voorzitter met het bestuur jarenlang naar gestreefd
had. Burgemeester Freek Ossel onderscheidde Jacob met
de Drijvende Kracht, een zilveren zeilboot, een gemeentelijke waardering. Dat Van
der Meulen tot de categorie
‘drijvende kracht’ behoort, behoeft nauwelijks toelichting.
Een ‘markante’ inwoner die op
vele terreinen actief is. Namens
de KNSB haalde David Pos de
goede samenwerking aan in
het overleg over de schaatsmarathons. Hij speldde Jacob de
gouden waarderingsspeld op.
Niet alleen de voorzitter nam
afscheid, ook bestuurslid Gert
Polman, bekend vanwege het
Polman-wak in de Vuntus,
stopte na 9 jaar. De vergadering
ging akkoord met een bestuur
van 9 personen, totdat Liesbeth Siderius zich aanmeldde
als nieuw bestuurslid. Normaal
zijn de IJLP- jaarvergaderingen
al feestje van traditie, verbroedering en grappen, deze 115e
zal nog lang te boek staan als
een zeer bijzondere.

De NieuwsSter van
woensdag 26 december
komt te vervallen.
De eerste uitgave van 2019 zal
verschijnen op
donderdag 3 januari 2019.

Wij wensen u hele fijne feestdagen!

Heerlijk avondje komt
zo! U krijgt van
Vuister een Gratis
waardebepaling
cadeau!
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ADVERTEREN?
WWW.DENIEUWSSTER.NL
Programma GooiTV
Vanaf 5 december zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
-In In Derde Termijn praat Ruud Bochardt over de Sinterklaasbank en over het onderhoud van de door de gemeente geleverde
scootmobiels met 50PLUS.- In TV Magazine is onder andere
aandacht voor een Afasiekoor en Julian uit Kortenhoef. Hij is
ambassadeur van de Stichting voor het Gehandicapte Kind.
- RegioHub staat stil bij de tentoonstelling Kracht uit Geweld.
Het gaat over kindermishandeling.- Sjoerd Stoop praat met de
burgemeester van Gooise Meren.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN
(1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

KOPIJ
AANLEVEREN:
REDACTIE@DUNNEBIER.NL

Politieke feitjes
• CDA ‘er Eric Torsing ergerde zich aan het bedrag van
180.000 euro voor de inhuur
van een externe projectleider
op de afdeling Beheer Openbare Ruimte. Er zijn zoveel herinrichtingsprojecten dat de afdeling het niet kan bijbenen. Er is
behoefte aan inhuur voor totaal
2.100 uur aan projectleiding in
2018/2019. Uitgaande van het
huidige markttarief van € 85/
uur, is € 178.500 nodig voor
de inhuur van projectleiding.
Torsing zou liever willen dat de
gemeente investeert in jongere
civieltechnische werknemers
die voor een aanzienlijk lager
salaris aan de slag willen. Externen verdwijnen na een jaar,
de gemeente heeft behoefte aan
een krachtige afdeling met personeel uit eigen gelederen (en
minder duur);
• Aansluitend daarop wilde
Gert Zagt (DLP) een lijstje zien
van het aantal externe deskun-

digen. Hij had de indruk dat
het er (te) veel waren;
• DLP- raadslid Reneé Wijnen
wil dat wethouder De Kloet
kijkt of het aantal geplande
parkeerplaatsen bij de Porseleinhaven in Loosdrecht wel
klopt. Zij had de indruk dat de
projectontwikkelaar zich niet
hield aan de afspraken;
• Burgemeester Ossel meldde
dat het aantal klachten in Wijdemeren in 2017 is gestegen
naar 22. In 2016 waren het er
16. De klachten gingen voornamelijk over de bejegening.
Overigens zijn ze allemaal naar
behoren opgelost. Eén klacht
is doorverwezen naar de ombudscommissie;
• Wethouder Rosalie van Rijn
presenteerde een actieplan
‘dorpenbeleid’. Nu is men bezig
met de inventarisatiefase. Aan
de hand van een lijst met kenmerken worden de dorpen in
beeld gebracht. Vanaf januari

Ouderenmiddag Zonnebloem

Loosdrecht
StomerijSchoenmakerij
& Schoenmakerij
Loosdrecht

Sleutel-service
Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

klaar terwijl u wacht

KOSTUUM € 15,00 - DEKBED vanaf € 17.00

Woensdag 12 december a.s.
willen wij weer met elkaar het
Kerstfeest vieren. De meditatie
op deze middag zal verzorgd
worden door Ds. M. Roelofse.
Ook wordt medewerking verleend door het koor Allure o.l.v.
Désirée Wijma. De piano wordt
bespeeld door Anja van den
Bedem. Wij sluiten de middag
af met een gezamenlijke broodmaaltijd. U bent allen weer van
harte welkom in het Wijkgebouw aan de Eikenlaan, aanvang half drie. Het organisatieteam ziet uit naar uw komst.

spelletjesmiddag
Zaterdagmiddag 8 december
van 14.00 tot 16.00 uur is er
weer een gezellige spelletjesmiddag in Grand Café Emtinckhof. Voor iedereen toegankelijk. Komt u ook? Kosten
€ 5,-- inclusief hapjes en drankjes.

2019 volgt een consultatiefase
met o.a. een thema-avond voor
de gemeenteraad. Er komen
ook sessies in de dorpen. In juni
2019 volgt de besluitvorming,
gevolgd door de uitvoering. Dit
alles kost slechts 50.000 euro;
• Binnen niet al te lange tijd
komt er een evaluatie over
de PMD- bakken in de dorpen. De invoering die te maken heeft met het scheiden
van afval vooraf, werd door
de gemeenteraad kritisch beoordeeld. Tegenhouden kon
niet meer, vanwege de hoge
kosten. Wethouder Boermans
die in de regio ‘trekker’ is van
het VANG- project (Van Afval
Naar Grondstof) zal de nabespreking i.s.m. de GAD leiden;
• Overigens betekent het stopzetten van het fusieproces van
Wijdemeren met Hilversum
ook dat ‘waarnemend’ burgemeester Freek Ossel volgend
jaar zal stoppen. Dat zei hij op
GooiTV.

Infoavond over toekomst Rehobothschool
Het gebouw van de Rehobothschool zal verbouwd worden
tot een IKC. Dat betekent dat de
opvang en de Rehobothschool
en Terpstraschool samen één organisatie gaan vormen op deze
locatie. In schooljaar 2019-2020
zal het huidige gebouw worden
gerenoveerd en wordt er een gedeelte nieuwbouw gerealiseerd.
De architect zal in januari een
aanvraag voor de vergunning
indienen bij de gemeente. Op
dinsdag 11 december is er om
19.30 uur een infoavond in de
Rehobothschool.

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

Kledingreparatie:

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

€ 8,50

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

De top is slechts het excuus voor de beklimming

ambachtelijke
slagerij

Aanbieding van deze week:

Katenhaas

2 stuks

5,50

100 gram gebraden fricandeau
100 gram cervelaat
Stukje grilworst (naar keuze) Samen

5,95

gemarineerde varkenshaas
met katenspek

Vleeswarentrio

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

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag
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.

NIEUWSSTER
NIEUWSSTER

Woensdag
2018
Woensdag 5december
april 

Provincie
trekt
zich terug,
aan zet
Maandelijks
gesprek
met Wijdemeren
burgemeester
WIJDEMEREN- In samenwerking
Plotseling
kwam
november
met GooiTV
zal de21redactie
van
het
bericht
uit
Haarlem.
de huis-aan-huisbladenVerrasWeeksend
was de inhoud:
provincie
blad Wijdemeren
en NieuwsSter
stopt
de herindelingsprocedumaandelijks
een gesprek hebre
De
benWijdemeren/Hilversum.
met waarnemend burgeafgelopen
4 jaar
heeft dit onmeester Freek
Ossel.
derwerp inwoners en politiek
van
Wijdemeren
in zijnwas
greep
Vorige
week woensdag
het
gehouden.
debuut van eindredacteur Herman Stuijver. In 13 minuten
Blijdschap
dede
CDAfractie.
besprak hijbij
met
burgemeesDe
met
alleen
ter fusie
in het
park
vanHilversum
landgoed
gaat
nieten
door.
Wij zijn
de GraverSchaep
Burgh
in ‘skiezingen
met de leus
veland deingegaan
actuele politiek
van
dat Wijdemeren nog ongeveer
twee raadsperioden zelfstandig
moet blijven. Deze tijd gebrui-

de vijf dorpen. Diverse onderken
om passeerden
een goed geworteld
werpen
de revue:
dorpenbeleid
neer
te zetten.
welke rol kan een
burgemeester
Om
vervolgens
te werken
spelen
bij de formatie,
eenaan
teéén
gemeente
en Vechtrugblik
op de Gooi
gemeenteraadsstreek
binnen en
10 jaar.
Het eerverkiezingen
de veiligheid
ste
gelukt
(Geen
met
en is
leefb
aarheid.
Hetfusie
gesprek
Hilversum).
Het
tweede,
een
spitste zich toe op de uitslagen
krachtig
dorpenbeleid
is
door
van de enquête van het Burgerhet
nieuwe
gepanel.
Hoe college
bestrijdinjegang
te hard
zet
en
krijgt
in
2019
echt
vorm.
rijden, wat kun je doen tegen
Maar
het derde,enéén
gemeente.
ondermijning
hoe
onveilig
Dit
lijkteigenlijk
nu verder
weg, gezien
is het
in onze
landede
reacties
in Ook
de regio.
lijke
dorpen.
probeerde de
In
2017 hebben
alle(!)aan
poburgemeester
de grenzen
te
litieke partijen erkend dat
Wijdemeren het niet meer alleen kan. Daarom is er bij de

19 zetels) hebben een akkoord
Door:
Herman
Stuijver
gesloten
over
de vorming
van
een college voor de komende
WIJDEMERENNa Het
het uitwisbestuursperiode.
motto
selen
van
veel
meningen
over
luidt ‘Sterke dorpen, regionaal
de
toekomst
van devan
polder
verbinden’
. Rosalie
Rijn
Kortenhoef
werd
dat
(CDA), Jan-Jaap
deduidelijk
Kloet (Dorpshet
nog heel
duren
belangen),
Janlang
Klinkkan
(VVD)
en
voor
gebouwd(D66)
kan worden
JoosterBoermans
worden
tussen
Emmaweg
Kortende wethouders
metenbijna
vier
hoefsedijk.
Er
zijn
nog
volledige banen. De Lokaleveel
Parobstakels,
uit dezijn
vergatij en PvdA/bleek
GroenLinks
verdering
vantot
dede
commissie
oordeeld
oppositie.Ruimte en Economie vorige week
woensdag.
ging over
de
Door:Het
Herman
Stuijver
verkeersafwikkeling, het plan
Groenewoud
(methebben
sanerenzijvan
In het akkoord
de
de
vuilnisbelt), de ±vastgelegd
200 woovereenstemming
ningen
Zuidsingelwaarover
VIII, het
over dievan
onderwerpen,
bouwplan
van
de
bewoners
de partijen niet gelijk dachten.
van
de Emmaweg
en de
aanleg
Er zijn
geen nadere
afspraken
van
natuur.
daar
zijn nieuwe
gemaakt
over Maak
onderwermaar
eens een partijen
eenheideen
van.gropen waarover
te mate van overeenstemming
Namens
hebben. adviesbureau
De partnersGoudapbeseffen
pel
opende verkeersdat Coffeng
alleen eendrachtig
optreden
deskundige
Christiaan
Nab
Wijdemeren ten
goede zal kunmet
een korte presentatie. Die
nen komen.
voegde
veelvoor
toe aan
wat
al
Er staatniet
immers
de vijf
dorbekend
Gebaseerd
op capen veelwas.
op het
spel. Wijdememera-analyse
ren beseft dat en
hetverkeerstellindeel is van een
gen
is vastgesteld
de Smidsgroter
geheel. Datdat
grotere
geheel
brug
een kunnen
bepalende
rol speelt
zal alleen
werken
als de
bij
de verkeersstromen
vanaf
kernen
daarbinnen bruisend
de
je dekrachtige
verbinenEmmaweg.
vitaal zijn. Als
Bij een
ding
regio Kerklaanhoren sterkeLeeuwenlaan
dorpen. Pas
omzet
in een
voorrangsplein
dan is het
geheel
meer dan de
en
deder
stoplichten
weghaalt,
som
delen. Met
die inzetzal
en
het
verkeer
ambitie
zijn beter
partijendoorrijden.
tot de afIn
dat geval
is er ruimte voor
spraken
gekomen

lijke gebieden het hoofd te bie310
bleek
eniden. woningen,
Tegelijk vragen
de na
vergrote
ge
uitleg
over
de
getallen.
afstand tot het bestuur en In
de
de
richtingvan
vandedeafzonderlijke
Zuidersluis
eigenheid
hoeft
niets
te gebeuren,
kernenerom
nieuwe
vormen dat
om
verkeer
schijnt al soepel
lode betrokkenheid
van deteburpen
en het
dat openbaar
blijft zo, meldt
ger bij
bestuurhet
te
rapport.
Er blevenzetnogal
wat
borgen. Daarom
de nieuvraagtekens
over, waar
er totgewe coalitie tevens
in opisde
meten,
welke van
gegevens
moeten
standkoming
een vorm
van
nog
meer meetellen
het aldorpsraden
met eigenen
budget
en
lerbelangrijkste,
hoe
staat
het
bevoegdheden.
met de veiligheid van de honderden
jongeren die dagelijks
Woningbouw
naar
Hilversum
Het
Er is grote
behoeftefietsen.
aan nieuwe
gevoel
sprakomandere
taal dan
woningen
jongeren
perde
kille cijfers.
René
van
spectief
op wonen
in Voigt
hun eigen
Dorpsbelangen
pleitte voor
gemeente te bieden.
Ook een
om
proef
meteen
het zo
uitzetten
van de
ouderen
levensloopbestoplichten.
Dan kun je te
waarstendige woonomgeving
vernemen
en de
hoesteeds
snel
schaffenhoe
en veilig
om aan
het
verkeerverscheidenheid
verloopt. Verkeersgrotere
in
wethouder
Joost
Boermans
woonbehoeft
e tegemoet
te was
kohet
de meeste
bezwaren
men.met
Tegelijk
moeten
nieuwe
eens.
Hij zagaan
hetstrengere
rapport slechts
woningen
duurals
een denkrichting.
Duidelijk
zaamheidseisen
voldoen.
Het
isbeleid
wel dat
bouwen
nietopkan
zal zijn
gericht
de als
reer
geenvan
goede
is
alisatie
goedeontsluiting
en betaalbare
voor
de Emmaweg.
woningen
zowel voor Wellicht
hen die
kunnen
creatieve
ophuren alsandere
voor kopers
van wolossingen
een uitweg bieden,
ningen. Woningbouwprojecten
zei
VVD-fractievoorzitter
Sieta
moeten
bijdragen aan betere
Vermeulen.
weet een
nu nog
kansen voorHoe
jongeren,
verniemand.
beterde doorstroming op de woningmarkt en meer ruimte voor
6x
hetnee
middensegment. Partijen
De
zesininsprekers
staan
beginsel kwamen
positief altelen
met een
invalshoek.
genover
hetandere
ontwikkelingsplan
Dat
bleek zesNoord.
keer nietZijpositief.
Nederhorst
zetten
Silvia
legde
directhuur,
een
daarbijVrakking
in op 35%
sociale
30% koop tot 220.000 euro, 20%
middeldure koop- en/of huur en
15% vrije sector. Het schapenweitje op het Ankeveensepad
wordt dan niet bebouwd.

geven van wat integer gedrag
CDAzorg.
is:
een flfractie
es wijnzeker
bij eeneen
opening
Het
CDA
vindt
dat
Wijdememag, maar een gratis etentje op
ren hard
aan
slag moetweer
om
kosten
van
hetderestaurant
te blijven
streven naar
geniet.
Het gesprek
werdéén
tussen
meente
termijn.
is geen
18
en 15opapril
steedsDitherhaald
doel
op zich.Voor
Maar
wijisvinden,
op
GooiTV.
KPN
dat op
dat
de
gemeente
Wijdemeren
kanaal 1432 en voor Ziggo-dihaar op
wettelijke
taken moet
gitaal
41 en Ziggo-analoog
uitvoeren,
maar
daarbij
ook
op kanaal 45. Overige
kanalen
de
wensen
van
haar
inwoners,
vindt u op www.Gooitv.nl.
ondernemers
en verenigingen
U
kunt het gesprek
bekijken
goed
enTube:
tijdig https://youtu.be/
moet uitvoeren.
op
You
Dit is nu nietHet
altijd
het geval.
HsRbijKi5JA.
volgende
geMinister
Ollongren
met de
sprek
is op
woensdagwil
9 mei.
nieuwe regels voor herindeling
ook kijken naar niet standaard
oplossingen. Het CDA staat

open voor deze nieuwe kansen. Achterover leunen is nu
dus zeker niet aan de orde, en
ook niet denken dat we alles
zelf kunnen blijven doen. Nee,
nu aan de slag met een eigen
goed onderbouwde visie voor
de toekomst. Zelf aan het stuur
blijven en ons niet weer laten
verrassen door Haarlem of Den
Haag.
Jan Verbruggen, CDA Wijdemeren

Nieuwe coalitie wil alleen één Gooi en Vecht
WIJDEMEREN - CDA, DorpsBe- Alleen één gemeente Gooi en
Bouwen
polder
kan nog heel lang duren
staat de grootstedelangen, VVD en D66 (in
13 van
de Vecht is inKortenhoef

nen te worden ingericht met
een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming
voor alle verkeersgebruikers
bommetje
onder
de 70 watercentraal staan.
Wijdemeren
zal
woningen
vanmet
plande Groeneregionaal en
provinwoud.
Ze wees op een
erfenis
cie Noord-Holland
in overleg
van
de
familie
Six
die
grond
treden om op langere termijn
aan
Natuurmonumenten
had
een lightrail-achtige verbinding
verkocht
met de uitdrukkelijtussen Amsterdam/Hilversum
ke
voorwaarde
er niet ge(met
een stop indatWijdemeren)
bouwd
worden. Dat het
mogelijkmag
te maken.
beschermd
dorpsgezicht
boven
Het nachtelijk
vrachtverkeer
zal
alles
Een serieuze
kwesvan degaat.
gemeentelijke
doorgaantie
die opgeweerd
papier isgaan
vastgelegd.
de wegen
worden.
Ook
Claudia
van
Holsteijn
van
(m.u.v. nachtelijk bestemmingsNatuurmonumenten
had weiverkeer).
nig goed nieuws. Natuurmonumenten
Financiën zal nooit vrijwillig
natuur
maar tot
ze doen
Omdat afstaan,
Wijdemeren
2022
mee
aan Groenewoud
voldoende
financiële omdat
ruimte
Afvalzorg
de
heeft, wil met
mende
deopbrengst
gemeentelijbelt
kan saneren.
Maarmet
nu het
er
ke belastingen
alleen
ook
een
plan
is
met
woningen
inflatiepercentage
verhogen.
aan
de Zuidsingelkant
Er wordt
geïnvesteerd inkomt
een
volgens
de Centrum,
natuurwaarde
Integraalhaar
Kind
een
in
het geding. Dat
is een zwaar
kernenbeleid,
duurzaamheid,
dilemma.
Er zullen
nog pittige
in meer kunst
en cultuur
en de
gesprekken
moeten volgen.
vier wethoudersbanen
gaan van
3,3 fte naar 3,8 (€43.000). Ook
gaat er een fors budget naar de
organisatie op het gemeentehuis
(meer dan 1 miljoen).
Er wordt geen geld gestoken in
een bestuursadviseur en in meer
toezichthouders. Het financiële
plaatje wordt kloppend gemaakt
door in 2019 en 2020 geld te
onttrekken uit de reserves (±
680.000).

Bestuurlijke toekomst
Boermans
Beukenlaan e.o.
Wijdemeren zet in op de start
vorming van één gemeente Gooi
Wethouder
Joost 10Boermans
en Vecht binnen
jaar. Alle
gaf
het startseinvan
voor
de sluiten
werktussenvormen
fusie
zaamheden
aan de Beukenlaan
CDA, Dorpsbelangen,
VVD
en
in Loosdrecht.
Er
en Eikenlaan
D66 uit. Aangezien
de vorwordt
opnieuw
bestraat en
er
ming van
één gemeente
Gooi
komt
eenook
30-kminrichting.
en Vecht
het einddoel
is van
Ook
vernieuwt zal
dedegemeente
Noord-Holland
provincie
de
riolering enworden
brengt uitgenodrainauitdrukkelijk
ge
de tewaterafvoer.
digdaan
dit voor
streven
ondersteuOp
hoogte
blijven
van met
de
nen.deEen
intensief
contact
voortgang?
Omde andere Download
gemeentendevormt
gevingsapp
en selecteer
het
hiervan een onmisbaar
bestandproject
deel. ‘Eikenlaan Loosdrecht’.

Duurzaam en infra
Duurzaamheid als uitgangspunt zal in het hele beleid
moeten doorwerken. Daartoe
zal een duurzaamheidsagenda
worden opgesteld. De coalitie
streeft ernaar om binnen deze
raadsperiode het maatschappelijk vastgoed zo veel mogelijk
te verduurzamen. Fietspaden,
wandelstroken en wegen die-

Wethouders
CDA ‘er Rosalie van Rijn krijgt
de volgende portefeuilles: sociaal domein, volkshuisvesting,
kernenbeleid, cultuur en sport.
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Amnesty International schrijfactie
in Bibliotheek
Maandag 10 december is de
Dag van de Rechten van de
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Sint op Terpstra na schooltijd
Door: Herman Stuijver

GRATIS BEZORGSERVICE
IN NIEUW LOOSDRECHT!*
Kleuren:

PMS: Reflex Blue / 123 C
CMYK:
:

dichterbij dan u denkt...
Logo kleur

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

Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur

* levering op dinsdag en vrijdag
Logo kleur diap

Hoewel de kans groot is dat
Sinterklaas bij het lezen van
dit blad alweer op de boot naar
Spanje zit, is een kort verslag
van zijn komst naar de Terpstra
op z’n plaats.
Op een schemerachtige vrijdagmiddag kwam de Goedheiligman na schooltijd op bezoek bij de kinderen van Kidz
Support en bij die van Anders!
Maar Hoe? Het liep al tegen vijven. Marianne Sluijs begeleidt
kinderen met sociale vaardigheden. Samen met wat ze al
op school leren over faalangst,
pesten en ander groepsgedrag
maakt haar individuele begeleiding de meiden en jongens
net iets sterker. Je wilt Anders!
Maar Hoe? Wimmy Hoogland
en haar team van KidzSupport
is al wijd en zijd bekend met de
leerbegeleiding op vele terreinen. Interactie is zo belangrijk.
Goed te zien dat Marianne en
Wimmy alle kinderen persoonlijk goed kennen. Je voelt
een band.

Voor een volle bak arriveerde de vitale grijsharige met
mijter voor de kinderen die
uit alle windstreken kwamen.
Van Baambrugge tot Huizen,
Eemnes, Hilversum, Kortenhoef en uiteraard Loosdrecht.
De kinderen zongen fanatiek
mee. Even stagneerde de zang,
toen bleek dat ‘verstop Friezin’ onzichtbaar was. Gelukkig
werd Wimmy snel gevonden.
Hidde maakt zich zorgen over
de Hoofdpiet die niet kan lezen. Gelukkig kon hij zelf goed
rekenen. Max doet alles in het
Engels. Na de nodige plicht-

plegingen werden de kinderen
over drie bingogroepen verdeeld. Dat is een niet uit te roeien traditie die blijkbaar altijd
blijft boeien. Tenminste als de
prijzentafel vol is. Er was zelfs
een digitale bingo. Het verliep
allemaal zeer soepel, zelfs voor
Luuk die pas na zes balletje zijn
eerste 48 kon aan krassen. Aan
het eind van het samenzijn
smikkelden begeleiders en kinderen van patat, kroket, frikandel en kaassoufflé
Foto: Pieter Donkers

Jingle all the way – met Fun4All en Snowe

Restaurant
1e en 2e kerstdag geopend
Gespecialiseerd
in elke
Zie ons kerstmenu op de website
“ www.restaurantfloyds.nl
feest ” gelegenheid
Voor meer informatie of uw reservering
Noodweg 35 • 1213 PW Hilversum • tel. 035-5771267
www.restaurantfloyds.nl

Weekendaanbieding
(don, vrij, zat)

KLEINE KERSTSTOL
(met of zonder spijs)

Van € 6,95 Nu

€ 5,50

Heb je ze al gespot in het dorp,
de oranjerode posters met
Jingle all the way? De twee
Loosdrechtse koren Fun4All
en Snowe brengen Loosdrecht
hiermee gegarandeerd in kerststemming. Het unieke aan dit
kerstconcert, is dat Fun4All en
Snowe voor het eerst samen een
concert verzorgen. Beide koren
repeteren hiervoor afzonderlijk
maar ook gezamenlijk. Het is
wel even inschikken bij het repeteren, want twee koren plus

muzikale begeleiding zijn niet
zomaar te huisvesten. Maar
met één of twee goede herders
gaan er veel makke schapen in
De Bongerd - met repeteren
komt het dus wel goed.
Zoals de titel al doet vermoeden, zullen er veel Amerikaanse Christmas Carols te horen
zijn die samen met een aantal
traditionele werken bij iedereen een warm kerstgevoel zullen achterlaten. Uitgevoerd in
de sfeer van de mooie Sijpe-

kerk; dit kan niets anders dan
een mooie muzikale avond opleveren!
Mocht je nog op zoek zijn naar
een origineel Sintcadeau: de
kaartverkoop voor dit concert
gaat hard en het aantal plaatsen is beperkt, dus verzeker je
van een entreebewijs via www.
fun4all.nu.
Jingle all the way – kerstconcert
met Fun4All en Snowe, donderdag 20 december, aanvang
20:15, kaarten € 10,-.

Jaarlijkse Winterfair op de Beukenhof
Het is weer bijna zover: de jaarlijkse Winterfair bij verpleeghuis de Beukenhof. Op zaterdag 8 december van 10.00 tot
16.00 uur staat de Beukenhof
in het teken van Kerst. Geniet van live muziek, vindt de
mooiste (lokale) kerstcadeaus
en laat een professionele foto
maken bij de kerstboom in het
herinneringsmuseum.
“De Winterfair is altijd een
leuk uitje in eigen huis voor
onze bewoners, maar ook
voor de andere bewoners van
Loosdrecht en omgeving,” aldus Bianca Otten, coördinator
Welzijn bij Inovum. “Er zijn
diverse marktkraampjes van
lokale ondernemers met sieraden, cadeautjes en kleding.
Daarnaast is er live muziek,
een loterij met lokale prijzen,
een levensgrote kerststal en je

kunt een foto laten maken bij
de kerstboom voor een originele kerstkaart!”
Lekkernijen
Naast de kraampjes en activiteiten zijn er ook allerlei (lokale) lekkernijen. Eettentjes met
erwtensoep, broodjes worst
en poffertjes. Zoals elk jaar
bakken we weer heerlijke oliebollen. Het beslag voor deze
oliebollen komt natuurlijk bij
Brood- en Banketbakkerij Jacques Maas uit Loosdrecht vandaan. Ieder jaar organiseren
medewerkers en vrijwilligers
van verpleeghuis de Beukenhof
in Loosdrecht een Winterfair.
“Dankzij de sponsoring van
vele lokale bedrijven en ondernemers is de Winterfair elk jaar
weer een succes. Denk bijvoorbeeld aan de erwtensoep van
Snackbar de Schakel en de lo-

terijprijzen die we krijgen van
winkels uit ons dorp. Ook onze
bewoners dragen bij: we verkopen kerstcadeautjes die ze zelf
maakten.”
Opbrengst
De opbrengst van de Winterfair komt ten goede aan de bewoners. “De opbrengst van de
Winterfair gaat weer terug naar
de bewoners. Hiermee focussen we op welzijn: optredens
van diverse koren, een ijsje in
de zomer, een gezellig uitje of
iets anders dat het leven net
wat leuker maakt.”
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Starterslening

Pontje Nigtevecht

#mooiwijdemeren
@maivandermeulen

Van maandag 17 december tot en met
donderdag 3 januari is het pontje tussen
Nederhorst den Berg en Nigtevecht uit de
vaart voor groot onderhoud.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

Officiële
bekendmakingen

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Toename woninginbraken
Van november tot en met februari
vinden jaarlijks de meeste woninginbraken plaats. Vooral rond de
feestdagen slaan inbrekers hun
slag, omdat mensen vaker afwezig
zijn. In de afgelopen periode werd
er in Wijdemeren elf keer ingebroken. Houd u samen met ons een
extra oogje in het zeil?
Inbrekers konden in Wijdemeren hun slag
slaan door een raam in te slaan of door het
afbreken van het cilinderslot. Dit laatste kan
worden voorkomen door goed hang- en
sluitwerk. In Loosdrecht werd er geflipperd
om de deur te openen. Inbrekers drukken
dan het slot in met een (bank)pasje tussen

de deur en het kozijn en kunnen makkelijk
naar binnen. Doe daarom altijd uw deur
op slot en haal de sleutel eruit. Ook het
aanbrengen van anti-inbraakstrip op ramen
en deuren kan voorkomen dat inbrekers
kunnen flipperen.

deze goed. Geregistreerde eigendommen
leveren ook meer sporen op naar inbrekers.
Meerdere inbraken kunnen bijvoorbeeld
aan dezelfde dader gekoppeld worden en
daders kunnen langere straffen krijgen.

Registreer uw eigendommen

U kent uw buurt het beste. U weet wie uw
buren zijn en in welke auto’s zij rijden.
Ziet u iets verdachts in uw buurt? Bel dan
112 of gebruik de WaakSamen-app (gratis
in de Applestore of Playstore) om dit te
melden bij de politie. Blijf rustig en neem
geen risico’s. De kans dat woninginbrekers
gepakt worden, neemt toe als u bij de
politie meldt wanneer u verdachte
zaken ziet.

Bij de inbraken in Wijdemeren werden
laptops, sieraden, geld en gereedschap
weggenomen. Wordt er bij u ingebroken,
dan wilt u deze spullen natuurlijk het liefst
terug. Wie zijn eigendommen registreert
op een registratiekaart, heeft meer kans ze
terug te krijgen.
Download de registratiekaart op
www.wijdemeren.nl/veiligheid en bewaar

112 of WaakSamen

Maandag

7 januari

Nieuwjaarsreceptie
Save
the date!

Reactie college op arhi

Het college is positief dat de fusie tussen
alleen Hilversum en Wijdemeren definitief niet
doorgaat. In de gemeente was er nauwelijks
draagvlak voor een fusie met alleen Hilversum
en dit college verzette zich daar dan ook
tegen. Wijdemeren streeft ernaar om voor
2028 één gemeente Gooi en Vecht te
realiseren om daarmee de slagkracht van de
gemeente maar ook die van de regio te
versterken. De gevolgen van het besluit zullen
vermoedelijk zijn dat deze ene gemeente
niet binnen tien jaar gerealiseerd wordt. Het
college blijft zich inzetten om de regionale
samenwerking te versterken.
>

Gewijzigde opening

De feestdagen komen er weer aan.
Daarom is het gemeentehuis op een aantal
dagen gesloten of zijn er gewijzigde
openingstijden. Op dinsdag 11 december
sluit het gemeentehuis om 16.00 uur in
verband met een personeelsfeest.
Op 24, 25, 26, 31 december en 1 januari is het
gemeentehuis gesloten. Op 2 januari zijn we
vanaf 9.00 uur geopend.
>

Schoonste winkelgebied

Leuk nieuws! Wijdemeren staat in de top-10
van de schoonste kleine winkelgemeenten in
Nederland. Het winkelcentrum aan de
Nootweg in Nieuw-Loosdrecht, het
winkelcentrum in Nederhorst den Berg en
winkelcentrum De Meenthof in Kortenhoef
zijn hiervoor beoordeeld op onder andere
zwerfafval, afvalbakken en openbaar groen.
Dit is natuurlijk niet alleen een verdienste van
de gemeente, maar ook van u als bezoeker.
Bedankt daarvoor!
>

Mobiel scheidingsstation

Wist u dat Wijdemeren sinds kort een mobiel
scheidingsstation heeft? Daarmee wordt het
makkelijker om kleine hoeveelheden grof
huishoudelijk afval dichtbij in te leveren. Het
scheidingsstation staat elke eerste woensdag
van de maand in winkelcentrum De Meenthof
in Kortenhoef. De woensdagen erna staat het
station op het Lindeplein in Nieuw-Loosdrecht,
Vuntuslaan Oud-Loosdrecht en Voorstraat in
Nederhorst den Berg aan. Daarna begint de
nieuwe maand weer in Kortenhoef. Elke
eerste zaterdag van de maand is het mobiele
scheidingsstation te vinden in Ankeveen (op de
parkeerplaats naaste de kerk, tijdens de markt).

Wijdemeren
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Starterslening maakt huizen bereikbaar
Sinds dit jaar kunnen starters tot 36 jaar die een
huis willen kopen in Wijdemeren gebruikmaken
van een starterslening. De lening maakt
koopwoningen beter bereikbaar.
De starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van
het huis en de hypotheek bij de bank. Het geeft starters de
mogelijkheid op een verantwoorde manier nét dat beetje
extra te lenen. Doet u in 2018 een aanvraag? De maximale
aankoopprijs is de grens van de Nationale Hypotheek
Garantie: 265.000 euro. In 2019 gaat de maximale
aankoopprijs omhoog naar 290.000 euro.

Aanrader
Bert Winkelhorst kocht zijn huis in Loosdrecht via de
starterslening: “Veel jongeren om mij heen blijven thuis
wonen, gaan op kamers of huren met hele hoge lasten.
Deze lening is misschien wel noodzaak. Als je graag iets
wilt kopen in één van de dorpen dan raad ik het echt aan.”

Voorwaarden
Starters moeten minimaal één jaar in de gemeente wonen,
minimaal 19 uur per week in de gemeente werken of
binnen vijf jaar na afronding van hun studie terugkeren naar
Wijdemeren. Lees meer over de voorwaarden en doe de
aanvraag op www.wijdemeren.nl/starterslening.

Start collectieve energie Kortenhoef
Het is zover: de uitgifte van participaties voor
de collectieve energieopwekking in Kortenhoef
gaat starten!

energiebelasting. U kunt alleen participeren als u lid bent
van de energiecoöperatie Wijdemeren. Het lidmaatschap
kost één euro per maand.

Er komen zonnepanelen op sporthal De Fuik, Cultureel
Centrum Kortenhoef en het gebouw van scouting Klaas
Toxopeus. De collectieve opwekking gaat via een
postcodeproject.

Meedoen?

Korting energiebelasting
Participanten ontvangen jaarlijks een korting op hun

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via:
www. energiecooperatiewijdemeren.nl/collectieveenergieopwekking.

Bewoners die mee willen doen zijn op donderdagavond 14
december van harte welkom bij Dirks Sportcafé, Zuidsingel
56 in Kortenhoef voor een toelichting op de brochure en de
overeenkomst. De zonnepanelen worden geplaatst als
70% van de participaties verkocht is, op zijn vroegst in het
voorjaar van 2019.

Officiële bekendmakingen
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- Zuidereinde 3 voorzijde: kappen boom (27.11.18)

Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Ankeveen
- Trapgans 6-8: bouwen bedrijfunits (21.11.18)

Breukeleveen

- Herenweg 7: plaatsen golfbreker en bootsaver (15.11.18)

’s-Graveland

- Leeuwenlaan 12: uitbreiden landhuis (16.11.18)
- Zuidereinde 3 voorzijde: kappen boom (27.11.18)

Kortenhoef

- De Kwakel 24: plaatsen beschoeiing (21.11.18)
- Moleneind 60 tegenover: kappen drie bomen (28.11.18)

Loosdrecht

- Beukenlaan 29: maken uitweg (23.11.18)
- Bloklaan 22: vervangen beschoeiing (28.11.18)
- Veendijk 21a: beperkte milieutoets aanleg gesloten
bodemenergiesysteem buiten inrichting (22.11.18)

Nederhorst den Berg

- Blijklaan 1a: verbouwen clubgebouw (22.11.18)
- Dammerweg 5: bouwen overkapping met balkon en
zwembad (19.11.18)
- Dammerweg 110: plaatsen beschoeiing (26.11.18)
- Dammerweg 21: uitbreiden woning (16.11.18)
- Eilandseweg 10 naast: bouwen woning (27.11.18)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.

Kortenhoef

- De Kwakel 24: plaatsen beschoeiing (21.11.18)
- Moleneind 60 tegenover: kappen drie bomen (28.11.18)

Loosdrecht

- Beukenlaan 29: maken uitweg (23.11.18)
- Bloklaan 22: vervangen beschoeiing (28.11.18)
- Veendijk 21a: beperkte milieutoets aanleg gesloten
bodemenergiesysteem buiten inrichting (22.11.18)

Nederhorst den Berg

- Blijklaan 1a: verbouwen clubgebouw (22.11.18)
- Dammerweg 5: bouwen overkapping met balkon en
zwembad (19.11.18)
- Dammerweg 110: plaatsen beschoeiing (26.11.18)
- Dammerweg 21: uitbreiden woning (16.11.18)
- Eilandseweg 10 naast: bouwen woning (27.11.18)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.

>

Rectificatie

Op 21 november publiceerden wij de aangevraagde
omgevingsvergunning (13.11.218) voor het bouwen van
een bedrijfsverzamelgebouw op de Oude Meentweg 10
in Loosdrecht. Het juiste adres is: Oude Molenmeent 10
in Loosdrecht.
Op 21 november publiceerden wij het verlengen van
de beslistermijn voor het vernieuwen van kozijnen
op Zuidereinde 78 in ‘s-Graveland. Het juiste adres is:
Zuidereinde 78a in ‘s-Graveland.
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Festiviteiten
Kennisgeving incidentele
festiviteiten
>

Loosdrecht
- Bar Bistro ’t Bruggetje, Oud-Loosdrechtsedijk 52, op
24 december 2018
Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van toepassing.

Verkeer

Breukeleveen

- Herenweg 7: plaatsen golfbreker en bootsaver (15.11.18)

’s-Graveland

- Leeuwenlaan 12: uitbreiden landhuis (16.11.18)

Het betreft de volgende persoon:
S. Wang, geboren op 15 juni 1990 zal per 30 november
2018 uitgeschreven worden naar Land Onbekend.

Ter inzage
>

Verkeersbesluiten

Kortenhoef
- Ireneweg t.h.v. huisnr.11 Curtevenneweg: aanleggen
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband
met handicap belanghebbende (19.11.18)
- Zuidsingel t.h.v. huisnr. 52: aanleggen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap
belanghebbende (19.11.18)

Nederhorst den Berg

- Frans Halshof t.h.v. huisnr. 13: aanleggen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap
belanghebbende (19.11.18)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Persoonsregistratie

Ankeveen
- Trapgans 6-8: bouwen bedrijfunits (21.11.18)

hun verhuizing door te geven en op grond van artikel
2.47 van de wet BRP verplicht inlichtingen te verstrekken.
Van onderstaande persoon 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 ambtshalve het adres 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 belanghebbende.

> Voornemen tot ambtshalve
uitschrijving

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 van de wet
Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht

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

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 de administratie van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

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 het in werking
treden van een besluit 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 de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035. 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) .
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Gevarieerd benefietconcert ‘Wings for Aid’
Door: Nikwi Hoogland
WIJDEMEREN – Genodigden
van het benefietconcert ‘Wings
for Aid’ konden zich melden bij
de entree van de Korporaal van
Oudheusden-kazerne. Bij de
entree was een strenge controle
door de Koninklijke Marechaussee. Overal stonden gewapende
mannen om het gebied goed
in de gaten te houden. Stond je
niet op de lijst? Dan kwam je er
niet in. Einde oefening. Ook veel
vrijwilligers van de Rotary Club.
Zij wezen de weg.
Lydia van Deelen van de Rotary Club Wijdemeren opende
het benefietconcert met warme
woorden naar alle partijen die
dit concert mogelijk maakten.
Dit was onder andere gericht

naar Jeanine Hennis-Plasschaert, zij zat ook in het publiek.
Vervolgens nam Floris Voorink,
wethouder van gemeente Hilversum, van de gelegenheid gebruik
om iedereen een fijne avond te
wensen. Naast het podium hingen twee grote televisieschermen, daar waren filmpjes te zien
van de Koninklijke Luchtmacht
die hulp bood tijdens missies.
Het orkest van de Koninklijke
Luchtmacht begon met spelen
achter een doek. Na een rustig
begin volgde er ineens een luide uithaal, tegelijkertijd viel het
doek. Het orkest speelde vrolijke
melodieën onder de programmatitel ‘Missions’. Onder andere
One Vision van Queen, Geef
mij je angst van Guus Meeuwis
en ook Hey Brother van Avicii.

Naast deze bekende nummers
werden er ook unieke Hongaarse
composities ten gehore gebracht
door het Janneke van Prooijen
Trio. Janneke, een topvioliste,
speelt met zoveel emotie dat het
publiek stil is en geniet.
Uniek element
Na een paar nummers komt er
een man op het podium in uniform. Hij vertelt over een missie,
een crash van twee collega’s. Onder begeleiding van orkest, vertelt hij wat hij heeft meegemaakt,
wat hij voelde en hoe hij het heeft
ervaren. Het is een intens moment en het leidt tot kippenvel
bij het publiek. De twee collega’s,
een luitenant en een kapitein,
hebben het helaas niet gehaald.
De man in uniform sluit af met:

“Wij hebben een motto bij de
brandweer, wij wachten op dingen waarvoor we hopen dat die
nooit gaan gebeuren.”
Wings for Aid
Barry Koperberg gaf tijdens het
concert een presentatie over
Wings for Aid. Een drone in de
vorm van een mini- helikopter
zou eten en drinken moeten
vervoeren naar moeilijk bereikbare plekken. Het zou vervoerd
moeten worden in een vierkante kartonnen doos. Maar hoe
valt een doos? Hard. Al het eten
of drinken is dan direct kapot.
Wings for Aid heeft getest en
ineens kwam het idee. Een vliegende doos. Door middel van
vier losse flappen bovenop de
doos, roteert de doos gecontroleerd naar de grond. Een zeer
geschikte oplossing. De dozen

Swinging Caribean Christmas Concert

Ankeveen op z’n kop met sfeervol kerstmatinee

Door: Herman Stuijver
ANKEVEEN- Op zondag 16 december a.s. kunt u vanaf 14.30
uur genieten van een unieke
Caribische Kerstmatinee in de
Martinuskerk te Ankeveen. De
Big Bad Bruce Band en het Orquestra Colegio Latino zullen
een bijzondere mix laten horen
van swingende jazz en exotische
Zuid- Amerikaanse ritmes.

Doy Salsbach, orkestleider van
het Orquestra Colegio Latino,
en Bruce Skinner, de Amerikaanse Ankevener van de big
band, kennen elkaar van de
muziekschool, waar ze beide
als docent werkzaam waren.
Bruce als docent ‘trompet’ en
Doy gaf les op de gitaar en conga’s. “Onze vriendschap heeft
geresulteerd in een hernieuwde samenwerking” vertelt Doy
die afkomstig is van Bonaire.
“Onze muziekstijlen zijn beide
swingend, alleen is het ritme
bij de Zuid-Amerikaanse stijl
dwingender. Het wordt een
prachtige ontmoeting.” Het
16-koppige dansorkest verzorgt vanaf 1990 optredens in
Nederland, België en Duitsland. Met opzwepende ritmes
van de salsa en de calypso,
tropische sferen van de mambo, merengue, maar ook hedendaagse Latin-Rock hits van
Gloria Estefan, Jennifer Lopez
en Cristina Aguilera. Zange-

ressen Linda en Linda nemen
de Spaanstalige hits voor hun
rekening.
“Voor de kerstnummers heb ik
diverse calypsomelodieën gearrangeerd, met de conga’s en de
iron wieldop, dat klinkt betoverend” vervolgt Doy.
Primeur
Bruce Skinner leidt vanaf 2015
zijn Big Bad Bruce Band, met
een uitgebreide blazerssectie
en een swingende ritmesectie.
Aangevuld met ‘leading lady’
Yvonne Soff die alle stijlen beheerst, van ballads tot dromerige latin. Vaste gastspeler is Doy
Salsbach op de conga’s. Die
evenals Bruce nu een driedubbele rol zal vervullen: musicus,
dirigent en presentator.
“Het is ook leuk om te horen
dat we een paar keer hetzelfde
nummer spelen. Dan kun je
het verschil in stijl horen. We
spelen allebei Christmas Song
en Join the World. Ik ben be-

nieuwd” vertelt Bruce Skinner.
Heel bijzonder wordt de primeur die beide orkesten samen
zullen spelen. Dat wordt het
bekende ‘Feliz Navidad’. “Dat
wordt inderdaad spannend”,
zegt Bruce “de eerste keer. Alle
credits aan Doy die het arrangement heeft geschreven.” “Ja,
nog met kroontjespen”, voegt
Doy eraan toe. ”Weet je, ik ben
er niet bang voor. Alles staat of
valt met goed voorbereiden.”
De heren hebben er duidelijk zin in. Voor een internationale ontmoeting tussen de
Amerikaanse bandleider en de
Caribische orkestleider bent
u welkom. Het wordt een echt
kerstspektakel.
Kaarten: bigbadbruceband@
outlook.com; of: 035- 525 67
50. Entree: €10,- (incl. pauzedrankje). Kinderen tot 12 jaar:
gratis. Kerk open: 14.00 uur.
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met voedsel en drinken kunnen
nu worden verspreid op plekken
waar andere voertuigen moeilijk
tot niet kunnen komen. Meer
weten over Wings for Aid? www.
wingsforaid.org
Afsluiting
Na het concert wil iedereen
meer. “Ik zou willen dat het nooit
ophield,” zeggen veel mensen
achteraf. Het concert werd afgesloten met een toegift, El Tango
De Roxanne uit de film Moulin
Rouge. Gezongen door Natasja
den Toom en Jeroen van den
Berg, in samenwerking met het
orkest en Janneke van Prooijen,
maakte dat een geweldige combinatie. “Wat een prachtig concert en wat ontzettend uniek zo’n
vliegende doos,” concluderen velen. Het benefietconcert was geslaagd en iedereen heeft genoten.

Allure on tour
tot de Kerst
Zanggroep Allure heeft het
druk tot de Kerst. De volgende
uitvoeringen staan op de lijst:
Op maandagmorgen 10 december al om 10.30 uur bij de
Zonnehoeve. Op woensdag 12
december om 15.00 uur in het
Wijkgebouw op de Ouderenmiddag. Op maandagmorgen
17 december 10.30 uur in de
Beukenhof.
In januari 2019 begint het
koor weer met de repetities op
maandagmorgen in het Wijkgebouw. De koorleden beginnen dan met het instuderen
van bekende musicalnummers
en andere favoriete melodieën.
Voor de leden een feest om te
zingen en ook de luisteraars
waarderen deze keuzes. Er zijn
alweer een aantal aanvragen
om te komen optreden, maar
eerst de repetities in januari.
Want dirigente Desireé Wijma
wil de toehoorders verrassen
met een goed klinkend en zuiver zingende groep van bijna
30 enthousiaste leden.
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Muzikaal feestje aan de keukentafel
Door: Saskia Luijer
ANKEVEEN – Met zijn theaterconcert ‘Joost Spijkers II’ nam
kleinkunstenaar Spijkers afgelopen vrijdag het publiek in De
Dillewijn mee naar een muzikaal feestje aan de keukentafel.
Blikjes bier, flessen sterke drank,
chips en oude kaas. De gezellige
en intieme sfeer van een vriendenclubje aan een keukentafel.
Vrienden die elkaar verhalen
vertellen, over het leven en de
liefde. Soms sterk en groots,
soms klein en bijna ontroerend.
Soms met woorden, maar altijd
met muziek. Gezongen gedichten op muziek. Dat gevoel blijft

bij na het theaterconcert ‘Joost
Spijkers II’.
Vlot en verrassend
Na de a capella start, alleen begeleid door het ritme van stampende voeten, slaande handen
en tikken tegen een fles, sluiten
steeds meer musici zich aan bij
de zang van Joost Spijkers. Eerst
Mick Paauwe op bas, gevolgd
door Andreas Suntrop op gitaar,
die met zacht tokkelend geluid
de akoestiek van de theaterkerk
vult. “Grote woorden in ons
kleine huis” zingt Joost. Fragiel,
wat ingetogen. Maar al snel slaat
de sfeer compleet om als ook
Arend Niks (drums) en Stan

Mitrovic (klarinet en saxofoon)
bijvallen. De vlotte en verrassende muzikale wendingen geven het programma kracht. Het
ene moment waan je je op de
Balkan, met Slavische, melancholische muziek. Dan klinkt
er opeens een meeslepend tangoritme, de passie van de Latin
stijl, vurig en fel. Maar ook de
relaxte sfeer van swingende jazzmuziek komt voorbij, net als
expressieve heavy metal en carnavaleske feestnummers. Uitgelaten en uitbundig, energiek
en virtuoos gespeeld, de lol van
de band spat er vanaf. Ze bouwen een feestje op het podium
en nodigen het publiek uit om

mee te doen. ‘Vier het leven’ is
de boodschap. Enthousiast gebracht door een geweldig goede
band en prachtig gezongen door
Joost Spijkers. Met krachtige
uithalen, helder en puur vertelt hij zijn verhaal. Poëzie, met
mooie zinnen als ‘Hier is geen
adem, hier is geen tijd, hier geldt

Bruckner: uniek werk door uniek ensemble in Jagthuis
NEDERHORST DEN BERG - Alleen al om het prachtige 3e
deel zou je als musicus het
kwintet van Bruckner willen
spelen of als publiek het werk
willen horen. We hebben goed
nieuws voor u: op zondag 16
december wordt het hele strijkkwintet van Anton Bruckner
gespeeld, voorafgegaan door
een strijkkwintet van pakweg
een eeuw ouder: Mozart.
Bruckner kennen we van de
grote symfonieën, maar met
zijn ene strijkkwintet heeft hij

Verkoop

het in de kamermuziekwereld
helemaal gemaakt. Het heeft
natuurlijk wel wat weg van
een symfonie: grote lijnen, veel
contrasten, thema’s die binnenstebuiten gekeerd worden
en de lengte van het stuk: zo’n
drie kwartier. Verheug u op het
derde deel! Violisten Lis Perry en Astrid Abas, altviolisten
Asdis Valdimarsdottir en Richard Wolfe en cellist Mick Stirling vormden speciaal om dit
werk uit te kunnen voeren het
Bruckner Consort. We kennen
hen uit de radio-orkesten.

onderhoud

Kozen Schubert en Boccherini
als vijfde instrument voor de
cello, Bruckner koos voor de
altviool en dat deed Mozart
ook. Mozart had wat meer op
met kamermuziek, hij schreef
maar liefst vijf strijkkwintetten
voor deze bezetting. Behalve
voor de klank van de altviool
viel Mozart ook voor mooie
volle middenstemmen. Asdis en Richard: zet ‘m op! Het
Bruckner Consort speelt voor
de pauze Mozart’s KV 593.

WINTERBEURT

Zondag 16 december 2018,
aanvang 15.30 uur: Bruckner
Consort. Entree 17,50 euro (tot
25 jaar 10 euro). Reserveren
via de website www.jagthuis.
nl, per e-mail via stal@jagthuis.
nl of telefonisch 0294-252609.
De locatie van het concert is
Het Jagthuis, Middenweg 88,
Nederhorst den Berg (Horstermeer).

ADVERTEREN?
NIEUWSSTER.NL

Doornenbal & De Rooij
Landbouwmechanisatiebedrijf
Constructie
Tuin- en Parkmachines
Zaag- en werkkleding
VA keuringsbedrijf
Verkooppunt Aspen

Sinds1958

WWW.DOORNENBAL-DEROOIJ.NL

Rijksstraatweg 39-41 Nieuwersluis Tel 0294-231290

voor eeuwig de eeuwigheid’. En
ook als je de buitenlandse teksten niet kunt verstaan, komt
de betekenis over. Knap gedaan. Want dat is toch de kern
van vriendschap. Elkaar zonder
woorden begrijpen.
Foto:

Lady M. Artistique

DE-waardepunten voor de
Voedselbank
Voor de vijfde keer op rij heeft
de Voedselbank Stichtse Vecht
zich aangesloten bij de landelijke actie: Koffie voor de Voedselbanken, door middel van
het inzamelen van Douwe Egberts koffiepunten. De punten
worden door Douwe Egberts
verzilverd in pakken koffie die
worden gedoneerd aan de
Voedselbanken. In voorgaande
jaren konden zo ruim 100.000
pakken koffie worden overhandigd aan de diverse Voedselbanken.
De hele maand december kunt
u uw punten (graag geteld!) inleveren bij diverse adressen in
Maarssen, Breukelen, Loenen,
Loosdrecht, Kortenhoef en Nederhorst den Berg. Koffie, voor
velen van ons heel gewoon, blijkt
voor de ruim 100 gezinnen die
zijn aangesloten bij de Voedselbank StichtseVecht, een luxe. Lionsclub Loosdrecht verzorgt de
praktische (inzamelen en tellen)
kant van de actie. Doet u weer
mee? Samen kunnen we deze
actie weer tot een groot succes
maken. Loosdrecht: Apotheek
‘de Loosdrechtse apotheek’,
Eikenlaan; Jumbo, Nootweg;
Kortenhoef: Jumbo, Meenthof;
Nederhorst den Berg: Apotheek
Nederhorst den Berg.

WIJ ZIJN ER
OOK VOOR Ù
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH Hilversum
035 - 62 52 484
www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl
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Strijdbaar Loosdrecht stunt tegen koploper
Door: Michel Kamer
Met een gehavend maar strijdbaar elftal heeft Loosdrecht
koploper Delta Sports met 1-0
verslagen. Roy Versluis moest
meerdere verdedigers missen
en toen ook controleur Tom
Frinsel uitviel in de warming
up leek het een zware middag
te worden. Dat viel alles mee.
Loosdrecht begon sterk aan de
wedstrijd en zette de koploper
brutaal onder druk. Aboubakr
Ouaddouh liet zijn voeten
weer eens ouderwets spreken
en creëerde direct gevaar op
de linkerflank. Uit de opvolgende ingooi kopte Klok door
op Nick Doppenberg, de vervanger van Frinsel in de basis
elf, en de spits verzilverde me-

teen deze kans door de bal met
leep boogje over de keeper te
koppen. Delta Sports had niet
op deze tegenstand gerekend
en het duurde tot een kwartier spelen voor ze voor het
eerst gevaarlijk werden met
een voorzet richting de tweede paal. Na een klein half uur
spelen raakte Jelmer Baas zijn
tegenstander in de 16 meter
en leek het tij te keren voor de
brutale Loosdrechters. Maar de
opvolgende pingel werd hard
tegen de paal geschoten en zo
hielden de oranjehemden de
voorsprong. Loosdrecht knokte voor iedere meter en met
Jannis Karafillakis en een zeer
sterk spelende Laurens Moes
stond het verdedigend goed.
Toch kon Delta nog gevaarlijk worden voor rust want uit

Curtevenne naar regiofinale schoolschaken
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- De finale schoolschaken tussen de Curtevenneschool en de Warinschool eindigde vorige week woensdag
volgens de begeleiders van Bergse kinderen in een ‘anticlimax’. De
Curtevenne won de wisseltrofee
Kampioen Wijdemeren en mag
onze gemeente vertegenwoordigen in maart op een regionale
finale.
De moeders van de vier leerlingen van het Warinteam waren
niet blij met deze uitslag. De reguliere wedstrijd tussen de viertallen eindigde in gelijkspel (4-4),
dat is het aantal wedstrijdpunten
qua winst, verlies en remise. De
kinderen kregen 15 minuten per
persoon per partij. Een partij kon
dus maximaal een half uur duren, maar na 10 minuten was de
eerste ronde al afgerond. De Warinschool stond met 3-1 voor. Na
een korte break met koekjes en
vloeistof wisselden de witspelers
met zwart en andersom. Het tempo lag nu iets lager, maar het werd
nu weer 3-1, alleen dit keer voor

de Curtevenne. Echter, doordat
in de onderlinge confrontaties
de eerste drie van de Curtevenne
beter scoorden dan hun tegenstanders hadden zij meer bordpunten. Dan ben je volgens het
toernooireglement winnaar. Die
regel bleek onbekend, althans bij
ouders en kinderen. Ook niet
bij de winnende kinderen die tot
hun vreugde plotsklaps kampioen
waren. Wedstrijdleider Patrick
Kreuning zei dat hij het duidelijk
had gecommuniceerd. Veel onbegrip, woede en traantjes bij de
verliezers. Zelfs de doorgaans bedaarde coach Johan Verburg liep
woedend de deur uit. Hij meende
dat het in het belang van de kinderen beter was geweest om een
extra ronde te spelen. “Zo maak
je schaken nog minder populair”,
meende hij “zo’n reglement kun je
best ontwijken. Dit begrijpt niemand.” Of het feit dat de jarenlange hegemonie van de Warin onder Johans leiding hierin ook een
rol speelde, is onbekend. In ieder
geval waren Jasmijn, Lieuwe, Daniël en Jack dol van blijdschap
met het kampioenschap.

verschillende corners werd
doelman Branco Bins getest,
maar ook de goalie stond zijn
mannetje.
Billen knijpen
Begin tweede helft was het af
en toe billenknijpen geblazen
want de rechtsbuiten van Delta
kon vrij inkoppen, maar deed
dat voorlangs. Jelmer Baas
schoot via Edwin Klok miraculeus hard op eigen goal, maar
toen de spits van Delta daarna
ook nog eens uit de draai in
het strafschopgebied ruim mis
schoot, begon het te dagen dat
de koploper niet ging scoren
vandaag. Loosdrecht zelf werd
nog gevaarlijk uit counters met
de snelle Laurens Tallart la Fabre maar speelde deze kansen
niet goed uit.

Het bleef bij 1-0 en dat betekende een mooie stunt tegen
de koploper die de ploeg van
Versluis uitermate goed kon gebruiken. Loosdrecht houdt met
deze drie punten BFC achter
zich en stijgt een plaatsje naar
de 7e plek. Volgende week mag

Nick Doppenberg kopt de 1-0 binnen (foto: Piet van Bemmelen)
het wederom zijn borst natmaken, want het mag op bezoek
bij Veensche Boys. Maar ach,
die staan maar derde.

Drijvende Kracht voor zeilkampioen Kaj Moorman
Op donderdag 29 november
reikte burgemeester Freek Ossel de gemeentelijke waardering ‘De Drijvende Kracht’ uit
aan zeilkampioen Kaj Moorman. De uitreiking vond plaats
tijdens de algemene ledenvergadering van de Gooise Watersport Vereniging ‘De Vrijbuiter’.
Kaj Moorman (23) uit Loosdrecht werd met zijn teamgenoten afgelopen zomer in Italië Wereldkampioen Yngling
zeilen 2018. Wat de prestatie
uniek maakt, is dat het team
een driedubbelslag heeft geslagen; niet alleen wonnen zij de
wereldtitel en het Jeugd Wereldkampioenschap.
Ook wonnen zij de Jan Herman Linge trofee, die wordt
uitgereikt aan de winnaars
van de eerste race op het wereldkampioenschap. Dat deze
titels door één team gewon-

nen worden, is nog nooit in de
Yngling-historie voorgekomen.
Een buitengewone sportieve
prestatie. Met het beeldje van
een zeilboot.
‘De Drijvende Kracht’ willen
B&W hun waardering tonen

voor inwoners, instellingen of
bedrijven die zich bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt
voor Wijdemeren op cultureel,
sociaal, maatschappelijk of
economisch gebied.

Meet & Greet met Sinterklaas & Amerigo
Altijd al eens zelf die wortel
aan Amerigo willen geven in
plaats van in je schoen? Hem
eens willen aaien en in het echt
bewonderen? Misschien wil
je Sinterklaas wel alles vragen
over Amerigo? Dat kan.
Woensdagmiddag 5 december
om 15.00 uur is Sinterklaas met
Amerigo op manege Hallinckveld voor een speciale Meet &
Greet. Je hoeft geen lid te zijn
van Hallinckveld om te komen,
iedereen is welkom. Je mag

alles aan hem vragen, Amerigo aaien en een wortel geven,
veel leuker dan de wortel in je
schoen natuurlijk. Daarbij mag
je ook nog met Sinterklaas en
Amerigo op de foto! Hoe gaaf!
Zijn jullie erbij? Waar? Manege
en dressuurstal Hallinckveld,
Nieuw Loosdrechtsedijk 133,
Loosdrecht. www.hallinckveld.
nl

NieuwsSter
Ook op
Facebook,
met honderden
views, likes, enz.
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Houtverkoop voor verenigingen weer gestart
Rotaryclub Wijdemeren verkoopt ook dit jaar weer openhaardhout om verenigingen en
clubs te ondersteunen. Bestellingen kunnen worden gedaan
via hout@rotarywijdemeren.
nl.
Elk jaar weer wordt door de
Rotaryclub haardhout ter beschikking gesteld. Dit haardhout is gedroogd en verpakt zodat het geschikt is voor verkoop
en een gezellig haardvuur in de
donkere decembermaand. Uit

de opbrengst van het hout ontvangen 3 clubs of organisaties
uit de gemeente een bijdrage
van 250 euro voor een maatschappelijke of sportieve activiteit die zonder dit geldelijke
steuntje niet mogelijk zou zijn.
In de loop der jaren hebben al
meer dan 15 verenigingen een
bijdrage uit het houtfonds ontvangen.
In het kader van de houtverkoop 2018 worden verenigingen en clubs opgeroepen een
e-mail te zenden naar hout@

rotarywijdemeren.nl waarin ze
aangeven waarom ze in aanmerking willen komen voor
een geldelijke bijdrage en voor
welke activiteit ze 250 euro
goed kunnen gebruiken.
Doe mee, koop een zak en
steun een goed doel. Dat geeft
warmte in huis en in uw hart!
U steunt dit lokale initiatief al
voor € 6,--. Neemt u 10 zakken,
dan wordt het hout door leden
van de Rotaryclub bij u thuis
gebracht en ontvangt u bovendien een extra zak gratis. U

kunt het hout door middel van
het zenden van een e-mail bestellen op hout@rotarywijdemeren.nl. Na ontvangst van uw
bestelling nemen wij contact
met U op om af te stemmen
wanneer we het hout kunnen
afleveren.
Rotarians
Rotaryclub Wijdemeren is
onderdeel van Rotary International, ’s werelds oudste organisatie van serviceclubs met
wereldwijd 1,2 miljoen leden.
De leden van Rotaryclub Wijdemeren willen niet alleen we-

Missie Wijdemeren2020 volledig geslaagd
en energie te verkwisten aan
de invulling van een eenzijdig
opgelegd fusietraject. Minister
Ollongren heeft in haar recente Thorbeckelezing bovendien
onderstreept dat gemeentes
meer mogen experimenteren
en dat regels best mogen worden opgerekt, als alles maar
democratisch gebeurt en niet
indruist tegen de rechtsstaat.
Dat geeft onze gemeenteraad
de vrijheid om te denken aan
nieuwe samenwerkingsvormen
en bijvoorbeeld het concept
van een ‘Flexgemeente’, waarbij
algemene taken centraal/regionaal en gemeente specifieke taken lokaal worden uitgevoerd.
College, wees daarbij creatief.
De minister geeft u die ruimte!

Maandag 26 november jl. kwamen de mannen van Wijdemeren2020 voor de laatste keer in
hun Ankeveense hoofdkwartier bij elkaar. De missie die
vier jaar geleden startte is succesvol afgerond. De provincie
Noord- Holland heeft de handdoek in de ring gegooid en de
op flinterdunne argumenten
gebaseerde herindelingsplannen voor onze regio ingetrokken.
Zonder Wijdemeren2020 zou
de fusie tussen Wijdemeren
en Hilversum al vóór de gemeenteraadsverkiezingen van
dit jaar een voldongen feit zijn
geweest. Dat is zeker. Want dat
was immers het plan van het
toenmalige college van B&W
dat deze fusie in de zomer van
2014 opeens aankondigde. Als
reactie hierop is Wijdemeren2020 opgericht. Dit Burgerinitiatief ging direct in de
aanval door te stellen dat een
water- en natuurrijke gemeente
als Wijdemeren niet paste bij
een stadsachtige gemeente als
Hilversum. Ook op de cruciale vraag wat er beter zou gaan
na deze voorgenomen fusie en
wat er dan precies mis zou gaan

als we als gemeente zelfstandig
zouden blijven, moest de politiek vier jaar lang het antwoord
schuldig blijven. Met name de
verpletterende uitslag van de
door Wijdemeren2020 georganiseerde petitie, die door bijna
8.000 inwoners van Wijdemeren is ondertekend, toonde
keihard aan dat er binnen de
gemeente Wijdemeren geen
draagvlak is voor deze fusie.
Iets waarmee ook de Provincie
in haar ivoren torentje duidelijk geen rekening heeft gehouden.
Gemeenteraad wees creatief
Wijdemeren2020 wilde het
fusieproces ook dermate vertragen dat ondanks de door
de provincie in gang gezette
ARHI-procedure in 2018 toch

normale gemeenteraadsverkiezingen gehouden konden worden. Dat werd een spannende
race tegen de klok, maar ook
die is gewonnen. Bovendien
hebben de inwoners van Wijdemeren hun aversie tegen de fusie tijdens de verkiezingen nog
eens dik onderstreept en ook
dit signaal is goed doorgekomen in Den Haag en Haarlem.
Een gemeentelijke fusie zonder
draagvlak is een heilloze zaak
en in strijd met alle elementaire
democratische beginselen. Het
besluit van de provincie om
alle herindelingsprocedures in
te trekken opent voor ons gemeentebestuur nieuwe mogelijkheden om zich ongehinderd
en met nieuw elan te richten op
de toekomst van Wijdemeren.
Men hoeft niet langer tijd, geld

Alle gelijkgestemden bedankt
Wijdemeren2020 heeft haar
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reldwijd dienstbaar zijn, maar
ook de lokale gemeenschap in
Wijdemeren waar nodig steunen. In dat kader is een aantal
projecten opgestart, waarvan
de verkoop van haardhout er
een is en het doel heeft de verenigingen in Wijdemeren een
handje te helpen.
De middelen voor deze ondersteuning worden gegenereerd
door zelfwerkzaamheid van de
leden van Rotaryclub Wijdemeren.

doel bereikt en bedankt het
enorme aantal mensen dat de
afgelopen vier jaar veel tijd en
energie heeft gestoken in de
strijd tegen deze ongewenste
fusie. We danken onze ‘Denktank’, onze sympathisanten,
onze lopers bij de huis aan huis
petitie, alle Wijdemeerse politici en partijen die zich tegen
deze fusie hebben verzet en
vooral de bijna achtduizend
inwoners van Wijdemeren die
door het ondertekenen van
de petitie samen een dermate
krachtig signaal hebben afgegeven dat ook het provinciebestuur niet anders kon doen dan
haar plannen te herzien. Onze
taak is volbracht. De boeken
worden (voorlopig) gesloten,
wat niet wegneemt dat wij de
politieke ontwikkelingen op
de voet zullen blijven volgen.
Het team van Wijdemeren2020
wenst gemeente Wijdemeren
en al haar inwoners een prachtige, gezonde toekomst.
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NIEUWSSTER

BOSMAN-BOUW
AANNEMINGSBEDRIJF

06 55 89 40 69

(LOOSDRECHT)

Nieuwbouw, verbouw, renovae, onderhoud, kozijnen, dakkapellen, veranda's….

WWW.BOSMAN-BOUW.NL

Branchevereniging Gecertificeerde
Nederlandse Uitvaartondernemingen

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

Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing B.V.
Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

Aanlevering Advertenties:
advertentie@dunnebier.nl

St. Annepad 12 • 1231 AT Loosdrecht
06-15119493 • info@christelclaires.nl • www.christelclaires.nl

uitvaartbegeleider

COLOFON

Aanlevering Kopij:
redactie@dunnebier.nl

Pedicure Praktijk
Nagelstudio

Aart Broekhoff

Woensdag 5 december 2018

Advertenties Info & prijzen,
Tel. 0294 25 62 00,
advertentie@dunnebier.nl
Redactie: Herman Stuijver
redactie@dunnebier.nl

Kijk voor meer informatie op:
www.denieuwsster.nl

STERRETJES
TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE
95 m2, overheaddeur 4m
toilet, in Loosdrecht
06-54932240

Te koop aangeboden: Haardhout gekloofd € 5,00
per (grote) zak.
Af te halen 7 dagen per week.
Robberse Eiland
Oud Loosdrechtsedijk 234
Tel: 06-30618757

Bijles Biologie, wiskunde,
rekenen 06-10650819
www.bijlesloosdrecht.com
Wasserij De Gooise Vaart
teit hebt,susanhageschadd@gmail.com
graag melden aan: redactie@dunnebier.nl
zoekt op korte termijn
een medewerker voor de
Kwekerij Krijn Spaan
vrijdag. Eventueel meer.
Kortenhoef div. kerstbomen
Beresteinseweg 6
Nordman + Servische +
‘s-Graveland 035-6560854
gewone kerstbomen
Email info@gooisevaart.nl
Kerstgroen en -planten.
Te huur 3 kamer appartement
in centrum van Hilversum
per direct j.l . gerenoveerd
€ 995.00 al in 0610458887

Uw tuinberegening winterklaar maken?! Dit kan al
voor € 49,00 in het Gooi.
Bel voor meer informatie
06-53484096.
Technojet.com Loosdrecht

Nieuw-Loosdrecht

Nieuwe website nodig?
Bel of mail Hans Doeve
06 2476 4655/035 683 5915
hans.doeve@uWzz.nl
uw Website zonder zorgen

WAT

Huisartsen
De huisartsenpraktijk Loosdrecht is gevestigd op Eikenlaan 49 A
035-5889060
De praktijk is geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur
www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
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 openingstijden is de dienstdoende huisarts te bereiken via de huisartsenpost te
Blaricum. Dit kan alleen door eerst te bellen naar 088 130 96 00.		
Versa Welzijn
Lindelaan 98, 1231 CN Loosdrecht		
035 - 623 11 00
Apotheek
Frans Halslaan 7 		
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 Thuiszorg en Wonen
085 - 621 40 40
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht
(met of zonder indicatie), klantcentrum@amaris.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

KERKDIENSTEN

Activiteiten agenda
WANNEER TIJD

MEDISCHE DIENSTEN

WAAR

RK Pauluskapel
Zo. 9 december: 11.00 uur: J. Dresme.
Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
Zo. 9 december: 10.00 uur: Ds. M. Roelofse.				
18.30 uur: Ds. M. Roelofse.
Gereformeerde kerk
Zo. 9 december: 10.00 uur: Ds. H.M. Ploeger.
Beukenhof
Zo. 9 december: 11.15 uur. Ds. A. Siebenga.

oud-Loosdrecht
wo. 5 dec.
do. 6 dec.
do. 6 dec.
vr. 7 dec.
za. 8 dec.
za. 8 dec.
za. 8 dec.
za. 8 dec.
zo. 9 dec.
wo. 12 dec.
do. 13 dec.
vr. 14 dec.
vr. 14 dec.
vr. 14 dec.
za. 15 dec.
za. 15 dec.
za. 15 dec.
zo. 16 dec.
zo. 16 dec.

10.00 u.
09.30 u.
20.15 u.
20.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
14.00 u.
14.00 u.
14.30 u.
20.00 u.
15.00 u.
20.00 u.
20.15 u.
16.00 u.
10.00 u.
16.06 u.
13.00 u.
14.30 u.

Thema ‘Vloggen voor senioren’
Open Atelier, Spotfabriek
Drie eenakters Huwelijk & Liefde
ALV IJsclub Loosdrecht
GrL. bijeenkomst ‘mobiliteit’
Winterfair
Kerstmarkt
Spelletjesmiddag Zonnebloem
Ontdek de winterse buitenplaatsen
Kerstfeest met koor Allure
Gemeenteraad
Kerstfeest voor allen
COM Missieconcert, piano, orgel, fagot
Concert Amstelstrijkers
Concert bij kaarslicht
Kerstdromenvanger, Spotfabriek
Kerstlichtjestocht
Kledingbeurs Willy Kalter
Swinging Carribean Christmas Concert

Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
Kidswereld, NdB.
Oude Kerkje, K’hoef
Kantine SVL, Rading 1, Ldr.
Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
Beukenhof, Nw. Loosdrecht
Veenstaete, Kortenhoef
Grand Café Emtinckhof, Ldr.
NM, Noordereind 54B. ’s-Gr.
Wijkgebouw. Eikenlaan. Ldr.
Rading 1, Loosdrecht
Bergplaats, NdB.
Sijpekerk, Loosdrecht
Oude Kerkje, Kortenhoef
Oude Kerkje, Kortenhoef
Bergstube, IJshal NdB.
Sijpekerk, Nw. Ldr.dijk 171
Soc. Cult. Centrum, NdB.
Martinuskerk, Ankeveen

Hervormde Gemeente
Zo. 9 december: 9.30 uur: Ds. A. van Duinen.
18.30 uur: Gezamelijke dienst Sijpekerk.
Nederlands Gereformeerde kerk
Zo. 9 december: 10.00 uur: Ds. A. Siebenga.WW

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

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

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

