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Wij wensen u fijne 
kerstdagen toe en 
veel woongenot in 

2019! 
VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | ADVIES | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

Wenst u hele 
fi jne

Feestdagen
T 035 582 53 33                   veermanmakelaars.nl
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Wensen uit Wijdemeren

winkelcentrum De Nootweg 
Koopzondag 23 december

Met ’t zicht op 2019 nemen 
we in de laatste editie van dit 
jaar een aantal kerst-/nieuw-
jaarswensen op van markante, 
sprekende personen uit onze 
gemeente. Dit zijn de wensen 
uit Wijdemeren. 

In de afgelopen weken mocht 
ik in diverse kerken in onze re-
gio meezingen in het kerstcon-
cert bij uitstek, de Messiah van 
G.F. Händel. In de vrolijke ba-
rokmelodieën wordt een stevig 
thema neergezet. Het begint 

allemaal bij de geboorte van 
Jezus, die we dit jaar met Kerst-
mis weer vieren, leidt al snel tot 
zijn lijdensweg en sterven om, 
opnieuw in alle vrolijkheid, 
met Pasen de overwinning op 
de dood te vieren. Je realiseert 
je dat zo’n verhaal geschreven 
is in een tijd dat inderdaad de 
dood de grootste, alomtegen-
woordige vijand was van de 
levensvreugde. Die dood moest 
overwonnen worden! In onze 
huidige tijd kan ik mij nog an-
dere vijanden voorstellen die 
ons mooie, goede leven, zoals 
dat bedoeld is, ruwweg afbre-
ken. Niet de dood alleen moet 
overwonnen worden maar ook 
de zinloosheid, eenzaamheid, 
wereldwijde ongerechtigheid. 
Ziekten die niet tot de dood 
leiden, maar ons in alle pijn en 
uitzichtloosheid soms zelfs naar 
de dood doen verlangen. Zoals 
het geboortefeest van Kerstmis 
vooruitwijst naar Pasen, zo kan 
ik juist op deze vrolijke, vredige 
feestdagen ineens worden stil-
gezet bij dit tegendeel dat ons 
terneer drukt. Daarom wens 
ik u opstandige feestdagen toe, 
met hoop en vertrouwen dat we 
naar een toekomst onderweg 
zijn waarin we ons opnieuw 
en sterker verzetten tegen de 
vijanden van het geschenk, dat 
ons leven zou kunnen en moe-
ten zijn.

Evert-Jan van Katwijk, predikant

Lees verder op pagina 8
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ma- t/m vrij- dag 06.30 - 23.00 uur 
zaterdag 06.30 - 20.30 uur
zondag 11.30 - 20.30 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

Als je alles loslaat, heb je twee handen vrij om
de toekomst te grijpen

Schoenmakerij Loosdrecht

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Schoenmakerij Loosdrecht

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Stomerij &

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 ook worden gereinigd. 
Ook wasgoed, lakenpakketten en dekbedovertrekken worden gedaan.

Kledingreparatie:
Broek korter maken voor maar € 8,50
OOK REPARATIE VOOR AL UW SCHOENEN
Openingstijden: s’maandags gesloten, dinsdag t/m vrijdag 09:00 tot 18:00, zaterdag 09:00 tot 16:00

de Nieuwsster
Ook op

Facebook

Oud-Loosdrechtsedijk 246  •  1231 NH Loosdrecht
Tel. 035-582 19 68  •  www.kapsalonloosdrecht.nl

wenst iedereen hele fijne feestdagen
en een voorspoedig 2019!
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Gezegend Nieuwjaar

Zalig Kerstfeest

Wijdemeren

Almekinders 
Hoveniers

DE specialist in:
Duurzame terrassen * Tuintimmerwerken

Groenverzorging * Groenaanleg * Kunstgras

Heulakker 3 , Loosdrecht
T. 06-53 64 83 04
T. 035-58 25 576
E. info@almekindershoveniers.nl

www.almekindershoveniers.nl

Gezellige kerstdagenen veel tuinplezier in 201 !

De decembermaand staat in 
het teken van gezelligheid en 
warmte. Maar dit gaat niet 
voor iedereen op. De donkerste 
dagen van het jaar versterken 
gevoelens van depressie, rouw 
en eenzaamheid. Veel mensen 
ervaren de ondersteuning van 
de Sensoor-vrijwilligers als 
lichtpuntjes gelukkig het gehe-
le jaar door. Ze verzachten pijn, 
angst en verdriet. De luisterlijn 
Sensoor is hard op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers voor dit 
waardevolle werk. 

Alles wat er zich in een men-
senleven kan voordoen, komt 
voorbij aan de telefoon, chat 
en e-mail van Sensoor. De vrij-
willigers bieden dag en nacht 
een luisterend oor. De behoeft e 
aan dit luisterend oor is groot, 
dagelijks worden er (landelijk) 
ruim 1000 gesprekken gevoerd. 
Gehoord worden is een basis-
behoeft e van ieder mens. Het 
geeft  steun en helpt om weer 
grip te krijgen op eenzame, 
angstige of depressieve gedach-
ten. Met name de gesprekken 
in de nacht zijn speciaal. Ro-
land, drie jaar vrijwilliger bij 
Sensoor, ervaart dat ook: ‘’Een 
gesprek dat mij bijblijft , was 
met een man die het niet meer 
zag zitten. Hij was suïcidaal 

maar wilde niet dood. Hij belde 
naar Sensoor om zijn gedach-
ten te verzetten want alleen 
lukte hem dit niet. Het praten 
over zijn gevoelens hielp hem, 
hij werd er rustig van. Echt een 
parel van een gesprek. Ik heb 
het idee dat ik die nacht een 
leven heb gered.’’ Wanneer een 
luisterend oor niet voldoende 
blijkt te zijn, zoekt de vrijwilli-
ger samen met de beller, chatter 
of mailer naar geschikte hulp. 

Start basistraining 
in Hilversum 
Roland wordt goed getraind en 
begeleid door beroepskrachten 
van Sensoor. Een reden waar-
om hij voor dit vrijwilligers-
werk koos: ‘’Je doet dit werk 

niet ‘zomaar even’. Je wordt er 
goed voor opgeleid! Eerst een 
selectiegesprek, vervolgens 
een professionele training. Dat 
vond ik zo goed, ik werd hele-
maal enthousiast.’’ Roland leert 
zelf veel van de gesprekken: ‘’Ik 
ontwikkel mij hier als mens.’’
Sensoor Hilversum start in 
maart 2018 met het trainen 
van nieuwe vrijwilligers. Vanaf 
januari zullen daartoe kennis-
makingsgesprekken worden 
ingepland. Geïnteresseerden 
kunnen zich melden via www.
sensoor.nl/vrijwilligerswerk. 
Bellen voor een anoniem ge-
sprek kan naar 0900-0767 en 
chatten of mailen via www.
sensoor.nl.

Luisterhelden gezocht voor luisterlijn 

Nooit genoeg te lezen in de 
Kerstvakantie?  Sla dan uw 
slag bij de boekverkoop in de 
vestigingen Bussum, Eemnes, 
Loosdrecht, Muiden, Naarden 
en Weesp van Bibliotheek Gooi 
en meer. 

De boeken die uit de collectie 
van de bibliotheek verwijderd 
zijn om plaats te maken voor 
nieuwe titels, of nieuwere uit-
gaven gaan voor een zacht 
prijsje in de verkoop.

Ook kunt u meteen een kijkje 
nemen in ons winkeltje. Daar 
vindt u kleine cadeautjes en 
heel veel mooie Kerstkaarten.
Bibliotheekvestiging Loos-
drecht; Tjalk 41; 035- 582 
5488.

Grote Boekverkoop Bieb

• Wethouder Rosalie van Rijn 
was verheugd dat de Cultuur-
avond met tal van verenigingen 
en instellingen succesvol was 
verlopen;
• Ze zei ook dat het probleem 
met het overschrijden van ter-
mijnen bij een WMO- aan-
vraag grotendeels was opgelost. 
Er waren nog drie gevallen niet 
binnen de beslistermijn van 6 
weken afgehandeld, waarvan 
er twee niet door de gemeente 
kwamen;
• Onderwijswethouder Jan 
Klink had een positief bericht 
over een informatieavond over 
de Integraal Kindcentra in 
Loosdrecht. Die van de pro-
testantse stichting Proceon, 
Rehoboth- en Terpstraschool, 
was prettig verlopen. Er waren 

vragen over het parkeren rond 
de Eikenlaan en Laan van Ei-
kenrode; 
• De nieuwe tennishal in Ne-
derhorst den Berg is per 13 
december gereed. Alles is nu 
in orde, zei wethouder Joost 
Boermans; 
• De gekapte bomen op het 
Ankeveensepad in Nederhorst 
den Berg worden voor 1 april 
herplant. Een motie hierover 
werd door de meerderheid 
aangenomen. Overbodig, vond 
wethouder Jan-Jaap de Kloet, 
want hij is altijd op z’n qui vive 
en zou dus door de Regionale 
Uitvoeringsdienst op de hoogte 
worden gehouden. Overigens 
had Eric Torsing (CDA) al een 
foto op z’n mobiel van de in-
middels al geplante bomen;

• “Er verandert niks in Wij-
demeren”, verbeet Stan Poels 
(PvdA/GrL.) z’n woede toen hij 
zag dat hij dezelfde antwoor-
den kreeg als vorig jaar op zíjn 
vragen over vuurwerkvrije zo-
nes in de vijf dorpen. Het kan 
niet, omdat er niet kan worden 
gehandhaafd. 

Korte politieke mededelingen

Voor een lekker kerstdiner:

Voorgerecht:
vitello tonato compleet:
met kappertjes en
een heerlijke
tonijnmayonaise

carpaccio compleet:
met pijnboompitjes, kappertjes, 
truffelmayonaise
en geschaafde
parmezaanse kaas

Diverse soepen uit eigen keuken

Gourmet en 
fondueschalen

lekker makkelijk!
Ambachtelijke beenham voor 
in de oven, met een heerlijke 
honing-mosterdsaus

Heerlijk plukbrood 
om af te bakken

Voor bij uw kerstbrunch:

diverse gebraden rollades:
runderrollade, kalfsrollade,
varkensrollade en kerstrollade

paté:
kerstpaté, diverse wildpaté’s,
peper-, cranberry- en 
bourgondischepaté

Voor bij de kerstborrel:

heerlijke mini quiches:
Tomaat /mozzarella/parmaham,
broccoli/kaas, lorraine

salades:
filet de carpaccio, kip-kerrie salade, 
hamsalade, zalmsalade, krabsalade, 
hammousse, ei-bieslooksalade, 
likkepot, filet Americain

kerstcocktail:
rijk gevulde salade met kip

€ 5,25
p.p.

€ 5,75
p.p.

€ 5,75
p.p. vanaf
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Rosalie van Rijn, wethouder 
voor onder meer het sociaal 
domein van gemeente Wijde-
meren, heeft maandag een 
ochtend meegewerkt bij To-
mingroep. Eerst liep ze mee 
met de schoonmaakploeg in 
het Roland Holstcollege en 
vervolgens stak ze de handen 
uit de mouwen bij de afdeling 
Verpakken.

Tomingroep zorgt in opdracht 
van de gemeenten in de regio 
voor werkgelegenheid voor 

mensen die om allerlei redenen 
niet zo gemakkelijk aan de slag 
komen. Wethouder Van Rijn 
wilde zelf de sfeer proeven, 
zodat ze uit eigen ervaring kan 
vertellen hoe het is bij Tomin-
groep. Van Rijn: “Het was leuk 
om te zien dat de schoonmaak-
ploeg in het Roland Holstcol-
lege er helemaal bij hoort. De 
leerlingen kennen de schoon-
makers bij naam en waarde-
ren hun werk.” Bij Verpakken 
pakte Van Rijn make-upflesjes 
in. “Het lijkt eenvoudig werk, 

maar je moet er best vlug en 
handig voor zijn.”
Tomingroep doet nog meer 
werkzaamheden, zoals Groen-
onderhoud, Metaal, Montage, 
Vastgoedonderhoud, Catering 
en Kringloopwinkels. Ook 
kunnen er mensen vanuit To-
mingroep gedetacheerd wer-
ken bij andere werkgevers in de 
regio. Van Rijn: “Ik vind het be-
langrijk dat iedereen op eigen 
niveau meedoet in de samenle-
ving bij Tomingroep, in het be-
drijfsleven of verenigingsleven. Detachering via Tomingroep is één van de interessante opties.”

Wethouder van Rijn aan de slag bij Tomingroep

De eerste uitgave van 2019 zal
verschijnen op

donderdag 3 januari 2019.

Wij wensen u hele fijne feestdagen!

De NieuwsSter van
woensdag 26 december 

komt te vervallen.

De NieuwsSter van
woensdag 26 december 

komt te vervallen.

De NieuwsSter van
woensdag 26 december 

komt te vervallen.

De NieuwsSter van
woensdag 26 december 

komt te vervallen.

De eerste uitgave van 2019 zal
verschijnen op

donderdag 3 januari 2019.

De eerste uitgave van 2019 zal
verschijnen op

donderdag 3 januari 2019.

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN- De gemeen-
teraad ging in meerderheid 
akkoord met het actieplan 
‘dorpenbeleid’. Echter, van 
geestdrift was geen sprake. Op-
positiepartijen De Lokale Partij 
en PvdA/GroenLinks stemden 
tegen, maar ook de coalitiepar-
tijen waren niet juichend vóór. 
Dat had waarschijnlijk te ma-
ken met de noodzaak van een 
dorpenbeleid. Toen Wijdeme-
ren nog afwachtend was in het 
fusieproces met Hilversum leek 
het vastleggen van de identiteit 
van de vijf dorpen een redmid-
del om niet opgeslokt te wor-
den door de boze buurman. 
Nu fuseren van de baan is, lijkt 
80.000 euro om een plan op te 
stellen waarin Nederhorst den 
Berg verschilt van Breukele-
veen voor menig raadslid zon-
de van het geld. 
VVD-fractievoorzitter Sieta 
Vermeulen miste de missie, vi-
sie en de doelen in het stuk. Ze 
wilde niet instemmen met de 
budgetten voordat deze inhou-
delijke toets was vastgelegd. 

Niet alleen was wethouder 
Rosalie van Rijn voornemens 
€80.000 uit het innovatiebudget 
Sociaal Domein voor 2018 te 
halen, ook wil ze in 2019 struc-
tureel 50.000 toevoegen aan het 
kernenbeleid. Ook Sandra van 
Rijkom (PvdA/GrL.) had grote 
moeite met het voorstel. Naast 
het ontbreken van de inlei-
dende teksten van het waarom 
vond ze het niet aanvaardbaar 
dat geld uit het sociaal domein 
werd geplukt. Bovendien was 
ze fel tegenstander van de vra-
gen die waren gesteld om een 
dorpsbeeld te inventariseren. 
Vragen naar leefstijl, inkomen, 
import, autochtoon vond ze 
beledigend en onnodig. Alette 
Zandbergen (DLP) wees erop 
dat er door de commissie ge-
vraagd was om een missie, visie 
en doel, maar dat er sindsdien 
niets was gebeurd. CDA- leider 
Jan Verbruggen meende dat 
de inhoud van wat de dorpen 
voorstellen juist uit die dorpen 
moest komen. “Laat de inwo-
ners en ondernemers aan het 
woord. Ga aan de slag”, riep hij 
gepassioneerd. Datzelfde zei 

René Voigt van Dorpsbelangen 
die uitzag naar de consultatie 
in de dorpen. Dat moet veel 
opleveren. Tot slot sloot Nanne 
Roosenschoon (D66) af met de 
constatering dat het dorpenbe-
leid een essentieel onderdeel is 
van het bestuursakkoord. 
De wethouder zei dat het Ge-
biedsteam al bezig was met de 
inventarisatie en dat bepaalde 
gegevens bijdragen aan de sa-
menstelling van een dorp, zon-
der daar een waardeoordeel 
aan te plakken. Ze verwierp het 
verwijt dat geld uit het potje 
‘Doen, Durven, Vertrouwen’ 
kwam, zoals de vorige wet-
houder Van Rijkom beweerde. 
Dat was niet het geval, het geld 
komt uit een innovatiereserve 
die in 2017 en 2018 bijna niet 
is gebruikt. Uiteindelijk ging 
de meerderheid akkoord, want 
Rosalie van Rijn zal op een 
achternamiddag een document 
met visie, missie en doelen 
gaan vullen. “Maar niet alles 
dicht getimmerd en gericht op 
de toekomst”, sloot ze ferm af. 

Rammelende start Dorpenbeleid

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN- Dat Hilversum zo-
wel de belastingen als de admi-
nistratie van basisgegevens van 
Wijdemeren gaat overnemen, 
was een agendapunt waarbij 
veel emoties naar buiten kwa-
men. Mede omdat Gert Zagt van 
De Lokale Partij een motie van 
treurnis indiende tegen financi-
eel wethouder Jan Klink.

Dat Wijdemeren een gastheer-
schap aangaat met Hilversum 
blijkt noodzakelijk en werd door 
niemand bestreden. Wel de ma-
nier waarop. De Belastingsa-
menwerking met Stichtse Vecht 
en Weesp wordt per 31 decem-
ber 2019 gestopt, daarna neemt 
Hilversum het over. Daarvoor 
moet Wijdemeren een hoge prijs 

betalen. Naast jaarlijks ruim een 
half miljoen ook € 395.000 (een-
malig) dat de wethouder ten 
laste brengt van de Algemene 
Reserve. Die greep uit de reser-
vepot ergerde Gert Zagt die ook 
CDA ‘er Jan-Willem Nienhuis 
‘ongeloofwaardig’ noemde. Die 
had namelijk eerder zijn veront-
waardiging over deze financiële 
manoeuvre geuit, maar geen ac-
tie ondernomen. Nienhuis rea-
geerde met de opmerking dat hij 
inderdaad ‘in zijn onderbroek’ 
zat, maar dat hij geen andere 
dekking had kunnen vinden. 

Motie van treurnis
Daarnaast verweet Zagt de 
wethouder dat hij informatie 
had achtergehouden. Dat ver-
duidelijkte hij aan de hand van 
een kort feitenrelaas. Tijdens de 

Begrotingsraad op 8 november 
wist Klink veel meer over de fi-
nanciële risico’s, maar hij deed 
geen poging om de raad te infor-
meren. Sterker, hij ontraadde een 
amendement om extra gelden in 
de risicoparagraaf te steken. Ook 
Stan Poels van PvdA/ GrL. had 
de ‘winstwaarschuwing’ gemist. 
Klink vond ‘de insinuaties niet 
terecht’, hij bleef erbij dat er tus-
sen 6 en 13 november verschil-
lende cijfers circuleerden, maar 
dat hij dat feitelijk op die datum 
nog niet wist hoe het zat. De mo-
tie van treurnis over het onvolle-
dig en onjuist informeren werd 
alleen door de oppositie (DLP, 
PvdA/ GrL.) gesteund.
Geld zoeken
Voorts ging de discussie voorna-
melijk over het verantwoorden 
van de gelden. De ene helft van 

Jan Klink overleeft motie van treurnis

Gastheerschap bij Hilversum dure zaak
de partijen vond het incidenteel 
putten uit de Algemene Reser-
ve geen groot probleem, zoals 
VVD ‘er Van Balen. Dat vond 
ook René Voigt (DB) die stelde 
dat het voor incidentele uitgaven 
‘bedrijfsvoering’ gebruikt mag 
worden. Nanne Roosenschoon 
(D66) schrok van de hoge kos-
ten, maar stemde in met ‘gebrek 
aan beter’. Stan Poels zag dat er 
steeds meer taken naar Hilver-
sum gaan: “Zelfstandigheid gaat 
Wijdemeren veel geld kosten.” 
De andere helft van de raad wil-
de uitstel en drong erop aan om 
alsnog binnen drie maanden een 
dekking te vinden binnen de be-
groting 2019. Wethouder Klink 
duldde geen uitstel, omdat het 
de deal met Hilversum in gevaar 
zou kunnen brengen. Uiteinde-
lijk stemden 10 van de 19 raads-
leden tegen uitstel. 
Het besluit Gastheerschap BAG-
BGT- Belastingen werd door 
de coalitiepartijen aangenomen 
met dekking van de incidente-
le kosten van opheffing van de 
BSWW voor € 60.000, inciden-
tele kosten van het gastheerschap 

Belastingen van € 395.500 uit de 
algemene reserve, de extra struc-
turele kosten van het gastheer-
schap Belastingen van € 96.500 
te verwerken in de Kadernota 
2020. De BAG-BGT (basisge-
gevens burgers en gebouwen) 
kosten ook nog eens 84.500 voor 
de overname per 1 april 2019 en 
daarna twee ton jaarlijks.

Het is de buurtbewoners van 
de Herenweg in Ankeveen ge-
lukt! Binnen 30 dagen hadden 
ze het benodigde bedrag bij-
een voor de aanschaf van een 
BuurtAED. Omdat ze samen 
€ 2700,- wisten in te zamelen, 
financiert Philips de resterende 
duizend euro. Een mooi initi-
atief van Wilma Biel dat mo-
gelijk ook in andere delen van 
Wijdemeren navolging ver-
diend. Wil je meer weten over 
deze actie, kijk dan op
www.buurtaed.nl

BuurtAED 
Herenweg



Woensdag 19 december 20184 NIEUWSSTER

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!* 

 

Restaurant

Gespecialiseerd in elke 
“ feest ” gelegenheid

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

www.restaurantfloyds.nl

1e en 2e kerstdag geopend
Zie ons kerstmenu op de website

www.restaurantfloyds.nl

Nootweg 49  •  Telefoon: 582 56 17

23 december koopzondag!

R 
 

RESTAURANT Robberse Eiland 

 

ENTRECÔTE | RIB-EYE | TOURNEDOS 

ALLE STEAKS VOOR 

17,50  

  

  KNALLEND HET JAAR UIT! 

www.restaurant-robberse-eiland.nl | 0620302208  

Anita Vonhoff uit Loosdrecht 
roept de Gooise gemeenten, 
het Goois Natuurreservaat en 
de Provincie Noord-Holland 
en Utrecht op om zich te ver-
zetten tegen de plannen van de 
gemeente Amsterdam voor een 
betere doorstroming van het 
verkeer tussen de A4 (Schip-
hol) en A27 (Hilversum). 
Daarbij is namelijk een van de 
voorstellen om de N201 te ver-
breden naar vier rijbanen, waar 
100 km per uur gereden mag 

worden, en om deze weg ten 
zuiden van Hilversum, dwars 
over de hei, door te trekken 
naar de A27. Ter motivatie van 
haar oproep wijst Vonhoff op 
het Deltaprogramma waarin 
is afgesproken dat gemeenten 
binnen 30 jaar klimaatbesten-
dig moeten zijn. Dit milieupro-
gramma laat in haar ogen niet 
toe dat maximumsnelheden 
worden verhoogd en/of natuur 
plaats moet maken voor asfalt. 
De Loosdrechtse wil een (ver-

brede) weg dwars door de na-
tuur voorkomen en vindt dat 
er gezocht moet worden naar 
andere oplossingen die wel 
aansluiten bij de klimaatveran-
dering.
Ter ondersteuning van haar 
standpunt is Anita Vonhoff 
een handtekeningactie gestart 
waarmee burgers kunnen la-
ten weten het ook belangrijk te 
vinden dat er keuze worden ge-
maakt die passen in een duur-
zaam milieu-gunstig beleid. 

Verzet tegen betere doorstroming ver-
keer A4 en A27

WIJDEMEREN- Ook dit jaar gaat 
PvdA/GroenLinks weer zelfge-
bakken oliebollen uitdelen bij 
de verschillende verpleeghui-
zen en wooncentra in Wijde-
meren. 
Op 29 december gaan de frac-
tie, de beide besturen en ver-
schillende leden langs bij De 
Emtinckhof en de Beukenhof  
in Loosdrecht, De Kuijer in 
Nederhorst  den Berg en Veen-
staete in Kortenhoef. Als elk 

jaar start de rondtocht rond 
12.30 uur in Loosdrecht bij de 
Emtinckhof. Lia Moote, voor-
zitter van PvdA: “Het is elk jaar 
weer fijn de blije gezichten te 
zien van de mensen waar we 
een oliebol brengen. De sfeer is 
altijd vrolijk, soms lukt het ons 
ook om voor muziek te zorgen. 
Ook is er altijd even tijd  voor 
een praatje met de bewoners. 
Wij genieten er met zijn allen 
enorm van om dit te kunnen 

en mogen doen.”
De bakkers Stan, Ram, Kees, 
Dirk en Max staan in de start-
blokken om ook dit jaar weer 
zo’n 1100 oliebollen met elkaar 
te bakken. Elke oliebol wordt 
natuurlijk voorzien van  poe-
dersuiker en een servetje.  Na-
mens  PvdA Groen Links vast 
fijne kerstdagen gewenst en tot 
29 december. 

Linkse doch lekkere oliebollen

Op Vliegveld Hilversum is zater-
dagmiddag 15 december rond 
16.00 uur een sportvliegtuigje 
neergestort. De 36-jarige piloot, 
de  ex- Loosdrechter Geert V., 
is daarbij overleden. In het toe-

stel zat maar één persoon, aldus 
politie en brandweer. Het was 
nog onbekend wat zich heeft 
afgespeeld. De Onderzoeksraad 
voor de Veiligheid doet een ver-
kennend onderzoek. 

Sportvliegtuigje neergestort

Landgoed Zonnestraal  
Telef. bereikbaar ma-vrij 8.30-17.30 uur - 035-6 252 484

Loosdrechtse Bos 15, Hilversum

Landgoed Zonnestraal  
Termeulenpaviljoen
Loosdrechtse Bos 15 
1213 RH  Hilversum  
Tel.nr.: 035-6 252 484
www.tandheelkundezonnestraal.nl fi

wenst u heel
fijne Kerstdagen 

en een stralend
en gezond 2015 toe!

WENST IEDEREEN
FANTASTISCHE FEESTDAGEN 

EN EEN GEZOND 2019 TOE
vanaf maandag 24 december tot en met 

dinsdag 1 januari zijn wij afwezig. 
 Woensdag 2 januari staan wij

weer voor u klaar! 

Belt u in onze vakantie voor hulp bij 

spoedklachten met de Doktersdienst: 0900-1515

Nieuw-Loosdrechtsedijk 133
1231 KR Nieuw-Loosdrecht

tel. 035-582 11 92
www.hallinckveld.nl

Wij wensen u 
fijne feestdagen 

en een 
RUITERLIJK 2019

Hypotheek Adviesburo Pronk
Middenweg 135A,1394 AH  Nederhorst den Berg

035 - 77 37 000    info@habp.nl    www.habp.nl

Hypotheek Adviesburo Pronk
Middenweg 135A,1394 AH  Nederhorst den Berg

035 - 77 37 000    info@habp.nl    www.habp.nl

Wij wensen u
Fijne Feestdagen



Huurwoningen
Erve Knorr

Wijdemeren
informeren

Prettige
feestdagen

De redactie van Wijdemeren Informeren 

wenst u prettige kerstdagen en een ge-

lukkig nieuwjaar! De eerste editie van het 

nieuwe jaar verschijnt op donderdag 3 

januari.

  Veilige feestdagen gewenst! 
Kort

>   Mantelzorgwaardering  
Wauw! Bijna 500 mantelzorgwaarderingen 

zijn er dit jaar aangevraagd; 150 meer dan

vorig jaar. Fijn dat steeds meer mensen de

weg weten te vinden naar dit bedankje voor 

alle mantelzorgers in de gemeente.

>   Ontwerp Kortenhoefsedijk
In de afgelopen maanden heeft een

klankbordgroep van aanwonenden, samen 

met de gemeente en externe adviseurs,

gewerkt aan een schetsontwerp voor de 

herinrichting van de Kortenhoefsedijk. 

Wethouder Boermans is blij met het

ontwerp waarin het landelijke karakter van

de dijk wordt versterkt en brede fietsstroken

en gedeeltelijke 30 km zones zijn verwerkt.

De gemeente gaat dit ontwerp op

verschillende technische punten toetsen.

Hierna volgt een bewonersavond. 

Verwachting is dat de uitvoering na de zomer 

van 2019 kan starten.

Meer info: 

www.wijdemeren.nl/kortenhoefsedijk.

>   Collectieve zorgverzekering 
Heeft u een minimuminkomen? Wist u dat 

u via de gemeente mee kunt doen aan de 

Collectieve Zorgverzekering voor Minima 

(CZM) van Zilveren Kruis Achmea?

Bij deelname is een aanvullende verzekering 

verplicht. De gemeente betaalt mee aan uw 

aanvullende verzekering waardoor de premie 

per persoon lager wordt.

Kijk op www.wijdemeren.nl/zorgverzekering 

of bel met 14 035 voor meer info.

Alle minimaregelingen op een rij: 

www.wijdemeren.nl/minima. 

>   Ontwerpen speelplaatsen
Heeft u in de zomer meegewandeld langs de 

speelplaatsen in Loosdrecht en Nederhorst 

den Berg en gereageerd op de plannen?

Dan bent u vast benieuwd naar de

uiteindelijke ontwerpen.

Die staan vanaf vrijdag 21 december op 

www.wijdemeren.nl/herinrichting-speelplaatsen. 

Reageren kan tot en met woensdag 16 januari. 

De uitvoering vindt plaats in 2019.

Officiële
bekendmakingen

De laatste weken van 2018 zijn 
begonnen. Een gezellige tijd met 
kerstbomen, oliebollen en
vuurwerk. Zorgt u er ook voor dat 
de feestdagen veilig verlopen?

Een veilige kerst begint natuurlijk al met 

een veilige kerstboom. Een kunstkerstboom 

is brandveiliger dan een echte kerstboom. 

Wilt u toch een echte boom, neem er dan 

één met een kluit en geef hem voldoende 

water. Dan is de boom minder brandge-

vaarlijk. Zorg er daarnaast voor dat kerst-

verlichting en snoeren niet beschadigd zijn 

en haal de stekker van de verlichting uit het 

stopcontact als u weggaat of gaat slapen. 

Kijk voor meer tips op

www.wijdemeren.nl/veiligefeestdagen. 

Oogje in het zeil
Houdt u tijdens de jaarwisseling ook een 

oogje in het zeil? Bent u getuige van

vernielingen of ziet u een verdachte

situatie meld dit dan direct in de (gratis) 

WaakSamenapp of bel de politie via 112. 

Direct melden vergroot de pakkans. 

Vuurwerk afsteken
Gaat u tijdens de jaarwisseling vuurwerk 

afsteken? Dit mag op 31 december vanaf 

18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur. Denk 

hierbij om andere mensen én om dieren. 

Steek geen vuurwerk af bij scholen en op 

schoolpleinen, bij sportcomplexen en

aangrenzende parkeerterreinen en in de 

buurt van dierenweiden. 

Ruim vuurwerkafval op
Na oud en nieuw mag afgestoken, en dus 

onbruikbaar, vuurwerk gewoon bij het

restafval in de grijze container gedaan

worden. Voor de zekerheid kunt u het

natmaken, dan kan er niets mis gaan. 

Op woensdag 2 januari veegt de gemeente 

de hoofdwegen. Ruimt u op 1 januari alvast 

uw eigen vuurwerkafval op? 

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

19 december 2018

#mooiwijdemeren
 @mrdayoff 

Nieuwjaarsreceptie
7 januari

Save
the date!

Maandag
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Iedereen die langs het gemeentehuis in 
Loosdrecht rijdt heeft het wellicht gezien: de 
twee appartementencomplexen op het terrein 
van de voormalige Knorrfabriek beginnen vorm 
te krijgen.

Een van de twee complexen bestaat uit 20 sociale huur-

woningen die worden verhuurd door woningcorporatie

De Alliantie. Het andere complex is bestemd voor vrije

sectorhuur.

De toegang tot de complexen ligt aan de Rading maar het 

complex zelf krijgt een nieuw adres: Dirk Smorenberglaan.

Voor starters en doorstromers
Van de 20 sociale huurwoningen is de helft bestemd voor 

starters tot en met 35 jaar, de andere helft is voor doorstro-

mers (mensen die een sociale huurwoning achterlaten). 

Omdat er sprake is van nieuwbouw hebben inwoners uit 

Wijdemeren voorrang, waarbij inwoners uit Loosdrecht weer 

voorrang hebben op inwoners uit andere dorpskernen. 

Alle appartementen in dit woongebouw worden verhuurd 

als sociale huurwoning met een aanvangshuur (per maand) 

van € 597,00 (prijspeil 2018) (exclusief servicekosten). 

De (gedeeltelijk subsidiabele) servicekosten bedragen circa 

€ 50,- per maand.

Meer informatie
De 20 sociale huurwoningen worden medio maart op 

www.woningnet.nl aangeboden. 

Naar verwachting worden de huurwoningen omstreeks

mei 2019 opgeleverd. Alle informatie kunt u vinden op

projectenpagina van de Alliantie. Voor informatie over de 

vrije sector appartementen kunt u terecht bij

Reshape Properties via: www.reshapeproperties.com. 

Sociale huurwoningen Erve Knorr

De feestdagen komen er weer aan. Daarom is 
het gemeentehuis op een aantal dagen gesloten 
of zijn er gewijzigde openingstijden. 

Het gemeentehuis is gesloten op de volgende dagen:

- Maandag 24 december

- Dinsdag 25 december

- Woensdag 26 december

- Maandag 31 december

- Dinsdag 1 januari

Op woensdag 2 januari is het gemeentehuis vanaf 9.30 uur 

geopend. 

Aangifte geboorte
Wist u dat u binnen drie dagen na de geboorte van een 

kindje aangifte moet doen bij de gemeente. Is dit niet mo-

gelijk door het weekend of een feestdag? Dan verlengen we 

de termijn, zodat er tenminste twee werkdagen overblijven 

om aangifte te doen. 24 en 31 december 2018 tellen voor 

de gemeente ook als feestdag. Geef de geboorte alvast 

online door. Neem de eerstvolgende werkdag waarop wij 

geopend zijn, direct telefonisch contact met ons op via

telefoonnummer 14 035 om een afspraak te maken voor 

het afronden van de aangifte.

Gewijzigde openingsdagen

Stichting Bruisend Ankeveen zorgt ervoor dat 
er altijd wel iets te doen is! Van de wekelijkse 
versmarkt tot cadeautjes voor pasgeborenen en 
een kerstmarkt. Het is de ‘appel van de maand’.

De zaterdagmarkt van 8.00 tot 12.30 uur naast de Rooms 

Katholieke Kerk is niet meer weg te denken uit het dorp. 

“We organiseren ook regelmatig andere markten, zoals een 

lentemarkt, kindermarkt, oldtimermarkt of kerst-/lichtjes-

markt op 21 december”, vertelt Tiny Beemsterboer, een van 

de initiatiefnemers.

Kraamcadeaus
Een nieuw initiatief van de stichting zijn cadeautjes voor 

pasgeborenen in Ankeveen. “Een vrijwilliger gaat dan langs 

bij het gezin met een bloemetje en cadeautje. Omdat wij 

graag willen dat iedereen zich thuis voelt in ons dorp.”

Vele handen
“Dat vele handen licht werk maken merken wij aan de vele 

vrijwilligers die ons helpen. Woont u in Ankeveen?

We zijn altijd op zoek naar extra hulp.

Zie www.deappelboom.nl voor meer informatie.

Ook vindt u daar vrijwilligerswerkvacatures en kunt u zelf 

projecten aanmelden.

Appelboom: Bruisend Ankveen 

In de afgelopen periode hielden we een peiling 
onder leden van het burgerpanel over het
uitbreiden van de dienstverlening met een
bezorgservice. Bijna 500 personen (61% van de 
leden) vulden de enquête in.

Uit het onderzoek blijkt dat 52% van deze personen gebruik 

zou willen maken van de mogelijkheid om een reisdocu-

ment thuis, op het werk of ergens anders te laten bezorgen. 

Een kwart van hen is niet bereid om hiervoor te betalen. 

Als mensen wel bereid zijn te betalen is dit in vier van de 

tien gevallen maximaal € 2,50 voor het bezorgen van een 

reisdocument. Begin 2019 neemt de gemeente een besluit 

over het al dan niet aanbieden van deze service. De input 

van het burgerpanel wordt meegenomen bij de afweging. 

Aanmelden?
Wilt u ook deelnemen aan enquêtes van de gemeente? 

Meld u dan aan voor het burgerpanel. U krijgt dan drie tot 

zes keer per jaar een online vragenlijst toegestuurd.

Per keer kost het ongeveer tien minuten om de vragenlijst 

in te vullen. De belangrijkste resultaten ontvangt u per 

e-mail.

Aanmelden kan via: www.burgerpanelwijdemeren.nl.

Onderzoek thuisbezorgen reisdocumenten



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Cannenburgerweg 75a: wijziging gebruik voormalige 

   agrarische bijgebouwen (30.11.18)

’s-Graveland
- Franse Kampweg 2: uitbreiden melkveestal (04.12.18)

- Loodijk 12b, c en f: vervangen bedrijfsgebouw (29.11.18)

- Zuidereinde 43: kappen negen bomen (12.12.18)

- Zuidereinde 107: plaatsen bronzen beeld (12.12.18)

Kortenhoef
- De Kwakel 24: uitbreiden woning (11.12.18)

Loosdrecht
- Eikenlaan 82: plaatsen dakkapellen (07.12.18)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 146: plaatsen damwand (29.11.18)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 238: bouwen botenhuis (29.11.18)

- Oud-Loosdrechtsedijk 285: bouwen bijgebouw en 

   plaatsen poort (11.12.18)

- Trekpad 47: plaatsen beschoeiing (29.11.18)

- Veendijk 3: aanpassen terrasvlonder en damwand (11.12.18)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 73 achter: plaatsen beschoeiing en 

   vlonders (02.12.18)

- Meerlaan 1 en 1a: maken uitweg (30.11.18)

- Vreelandseweg 29: bouwen woning en maken uitweg 

   (08.12.18)

Voor meer informatie over een aangevraagde om-

gevingsvergunning kunt u contact opnemen met de 

administratie Fysiek Domein, tel. 14 035. U kunt nog 

geen bezwaar maken tegen een ingekomen aanvraag 

omgevingsvergunning. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure) 

Ankeveen
- Herenweg 48: bouwen dakkaper (10.12.18)

- Stichts End 12: plaatsen dakopbouw (04.12.18)

‘s-Graveland
- Noordereinde 37: plaatsen dakopbouw en dakterras 

   (04.12.18)

- Noordereinde 54a: wijzigen gebruik voormalige dienst-

   woning voor periode van tien jaar (07.12.18)

- Noordereinde 271: plaatsen beschoeiing (05.12.18)

- Zuidereinde 78a: vernieuwen kozijnen (12.12.18)

Kortenhoef
- Elbert Mooijlaan 31: plaatsen speeltoestel (06.12.18)

- Moleneind 46: bouwen woning (12.12.18)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 94: bouwen dakopbouw (07.12.18)

- Oud-Loosdrechtsedijk 158a: tijdelijk plaatsen

   stacaravan (05.12.18)

- Rading 82: bouwen dakkapel (10.12.18)

- Trekpad 47: plaatsen beschoeiing (12.12.18)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure),
5 december 2018

‘s-Graveland
-Zuidereinde 149: wijzigen bijgebouw naar woning en

  maken uitrit (27.11.18)

Kortenhoef
-De Kwakel 22: bouwen woning (16.11.18)

-Meenthof 17a: plaatsen logo en led strips (19.11.18)

Loosdrecht
-Nieuw-Loosdrechtsedijk 209: maken inrit (21.11.18)

-Nieuw-Loosdrechtsedijk 212g: vernieuwen vlonder,

  steiger, beschoeiing en herstel fundering recreatie-

  woning (26.11.18)

-Oud-Loosdrechtsedijk 89: bouwen dakkapel (15.11.18)

-Oud-Loosdrechtsedijk 158b: bouwen botenloods en 

  beschoeiing (27.11.18)

>  Verlenging beslistermijn
Burgemeester en Wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

‘s-Graveland
- Noordereinde 41: maken dakterras

>  Melding Activiteitenbesluit 
(Milieu)

Burgemeester en wethouders hebben een melding 

Activiteitenbesluit ontvangen van de volgende bedrijven:

Loosdrecht
- Gedeeltelijk veranderen van de bedrijfsvoering, 

   Oud-Loosdrechtsedijk 38a (30.11.18)

- Verplaatsen van een bestaand drijvende tankstation, 

   Veendijk 21 (06.12.18) 

Nederhorst den Berg
- Oprichten van een veehouderijbedrijf, Eilandseweg 

   naast nummer 26 (6.12.18) 

Voor meer informatie over een melding Activiteitenbe-

sluit kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst 

Flevoland & Gooi en Vechtstreek telefoonnummer: (088) 

63 33 000.

U kunt nog geen bezwaar maken tegen een melding.

>  Ontwerpbestemmingsplan
De Kwakel 20, Kortenhoef

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig 

artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 

3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het 

ontwerpbestemmingsplan De Kwakel 20 in Kortenhoef 

ter inzage wordt gelegd.

Het plan
Het plan voorziet in het wijzigen van de bestemming 

‘Agrarische met waarden – Natuur- en landschapswaar-

den’ in ‘Bedrijf’. De huidige opstallen worden gesloopt 

en er zal een nieuwe bedrijfswoning met hal worden 

gebouwd.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende stuk-

ken, ligt vanaf 20 december 2018 gedurende zes weken 

ter inzage. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis, 

Rading 1 in Loosdrecht, administratie Fysiek Domein 

(geopend van 08.30 tot 12.30 uur).

Het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien op 

www.ruimtelijkeplannen.nl

(NL.IMRO.1696.BP6100Kwake2018-on00) of via 

www.wijdemeren.nl/bestemmingsplannen.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken 

kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze 

over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. 

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de 

raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 

AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren brengen 

van een zienswijze of het inwinnen van informatie kan 

contact worden opgenomen met de administratie van 

het Fysiek Domein, telefoonnummer: 14 035.

>  Ontwerpbestemmingsplan 
Oud-Loosdrechtsedijk 285, 
Loosdrecht

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig 

artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 

3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het 

ontwerpbestemmingsplan Oud-Loosdrechtsedijk 285 in 

Loosdrecht ter inzage wordt gelegd.

Het plan
Het plan voorziet in het verleggen van de oeverlijn. Er zal 

grond worden ontgraven en water worden gedempt.

Inzage.
Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende stuk-

ken, ligt vanaf 20 december 2018 gedurende zes weken 

voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken inzien in 

het gemeentehuis, Rading 1 in Loosdrecht, administratie 

Fysiek Domein (geopend van 08.30 tot 12.30 uur).

 Het ontwerpbestemmingsplan kan worden

ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl

(NL.IMRO.1696.BP6200Old2852018-on00) of via 

www.wijdemeren.nl/bestemmingsplannen.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken 

kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze 

over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. 

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de 

raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 

AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren brengen 

van een zienswijze of het inwinnen van informatie kan 

contact worden opgenomen met de administratie van 

het Fysiek Domein, telefoonnummer: 14 035.

>  Bestemmingsplan
Horstermeer

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 6 juli 

2017 het bestemmingsplan Horstermeer vastgesteld. 

Tegen de vaststelling is beroep ingesteld bij de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State. Door middel 

van het beroep is geprobeerd om op een tweetal

percelen de bouw van een burgerwoning mogelijk te 

maken. De afdeling heeft dit op 5 december jl.

afgewezen. Het bestemmingsplan is daarmee

onherroepelijk geworden. 

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten
 
Ankeveen
- Stichting Bruisend Ankeveen, parkeer-/marktterrein 

   Stichts End, Lichtjes-/kerstmarkt op 21 december 2018 

   (04.12.18)

- Het Wapen van Ankeveen, Stichts End 41, ontheffing 

   sluitingstijd Oud en Nieuw (17.12.18)
’s-Graveland

- Café Zomerlust, Zuidereinde 2, ontheffing sluitingstijd 

   Oud en Nieuw

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzend-

datum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij 

Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belang-

hebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die het 

besluit genomen heeft. 

>  Kennisgeving incidentele 
festiviteiten

Loosdrecht

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

   24 december 2018

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Verkeersbesluiten 
Kortenhoef
- J.F. van Heumenhof  t.h.v. huisnr. 17: opheffen gere-

serveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met 

omstandigheden belanghebbende 

- Ireneweg  t.h.v. huisnr. 29: opheffen gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats in verband met omstandig-

heden belanghebbende

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

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 de administratie van het  Fysiek Domein,  telefoon-
nummer  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 Voorzieningen-
rechter 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 ontwerpbe-
sluit 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) .

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

Officiële bekendmakingen 19 december 2018

Bouwen en wonen

Festiviteiten

Verkeer
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Wij wensen u prettige kerstdagen 
en een gezond en gelukkig 2019!

Prettige kerstdagen
en een

voorspoedig 2019

De feestdagen komen er aan 
en dat betekent een aantal wij-
zigingen in het afval ophalen. 
We zetten ze even op een rijtje. 

Inzameling kerstdagen 
verschuift
De inzameling van dinsdag 
25 december schuift naar 
maandag 24 december en van 
woensdag 26 december schuift 
naar donderdag 27 december. 
Op die maandag en donderdag 
halen wij bij meer woningen 

dan normaal het afval op. Hier-
door komen we mogelijk later 
uw bak legen dan u gewend 
bent. Dit kan uitlopen tot 21.00 
uur. 
Kerstbomeninzameling 
In Wijdemeren is de inzame-
ling van kerstbomen op vrij-
dag 11 en 18 januari. Alleen 
kerstbomen zonder versiering 
en zonder pot of houten kruis 
worden meegenomen.
Gewijzigde openingstijden 
scheidingsstations

Op maandag 24 december en 
maandag 31 december sluit 
het scheidingsstation in Hilver-
sum om 15.00 uur. De overige 
scheidingsstations zijn altijd 
op maandag gesloten. De da-
gen tussen Kerstmis en oud en 
nieuw zijn de scheidingsstati-
ons zoals gebruikelijk geopend. 
Meer informatie
Op de website www.gad.nl: 
type uw postcode en huisnum-
mer in en u vindt uw persoon-
lijke inzamelschema.

Inzameling GAD rond de feestdagen

Vervolg van voorpagina

In de donkere dagen voor kerst 
realiseer je je eens te meer dat 
het leven niet altijd over ro-
zen gaat. Soms is iets positief 
en geniet je met volle teugen. 
Maar er is ook teleurstelling, 
pijn en verdriet. De kersttijd 
brengt veel herinneringen. Hoe 
het vroeger thuis was en in die 
jaren daarna. Elke keer weer 
anders met veel of juist weinig 
mensen om je heen. Maar wat 
blijft is het feest van het nieuwe 
leven, de dagen die weer langer 
worden en het nieuwe jaar dat 
zich aankondigt. Volop uitda-
gingen om de draad weer op 
te pakken en een pad vol rozen 
op te gaan. Ik wens iedereen 
mooie Kerstdagen en een Zalig 
Nieuwjaar!
Theo Reijn, oud-wethouder

Na de afgeblazen fusie van 
Wijdemeren wens ik dat be-
stuurders en politici niet ach-
teroverleunen maar in 2019 
slagvaardig aan de gang gaan 
met de vraag: En hoe nu ver-
der? Voor het gebiedsakkoord 
Oostelijke Vechtplassen, de 
revitalisatie van het plassenge-
bied wens ik dat na een jaar van 
allerlei onderzoeken nu écht de 
hand aan de schop gaat, aanpak 
van bagger is broodnodig. Na 
meer dan 50 jaar ‘gedoe’ wens 
ik dat De Porseleinhaven in 
Oud-Loosdrecht nu eindelijk 

‘boven de grond komt’. Voor 
de revitalisatie van mijn bedrijf 
‘De Uitkijk’ wens ik dat er stap-
pen vooruitgezet worden. Van 
‘ontspullen’ en afscheid in 2018 
geldt voor mij: Nu vooruit naar 
2019! Iedereen wens ik een 
goede gezondheid en goede za-
ken, wees verdraagzaam, wees 
lief voor elkaar, luister naar an-
dere mensen en geniet van het 
leven.
Jacob van der Meulen, ‘burgemees-
ter van Oud-Loosdrecht’

Allereerst wens ik iedereen fij-
ne feestdagen, een gezond, vei-
lig en gelukkig 2019 en dat we 
er met z’n allen een mooi jaar 
van maken. Mijn persoonlijke 
wens voor het nieuwe jaar is 
dat we een gezellige en leuke 
uitbater vinden voor ons café 
’t Wapen van Ankeveen, zodat 
het dorpscafé zijn sociale func-
tie behoudt met al haar evene-
menten en verenigingen. Het 
jaar 2019 zal voor mij en mijn 
gezin een jaar zijn waarin veel 
verandert, een nieuwe start met 
veel uitdagingen, waar we met 
familie en vrienden iets moois 
van gaan maken.   
Stefan van Houten, café-uitbater

2018 was mijn eerste volledi-
ge jaar als burgemeester van 
Wijdemeren. Ik heb tijdens 
vele ontmoetingen de mensen 
en de dorpen nog beter leren 
kennen. Komend uit de drukke 

grote stad is Wijdemeren niet 
alleen een oase van rust, mooi 
en rustiek en gelegen in prach-
tig natuurschoon. Ik ben het 
meest onder de indruk van de 
sociale kracht van de dorpen. 
Inwoners organiseren ontzet-
tend veel met en voor elkaar. 
Daar mag u echt trots op zijn. 
Samen als inwoners maakt u 
Wijdemeren. Ik wens dat dit 
zo blijft en dat we deze kracht 
samen zo mogelijk nog verder 
kunnen versterken. Zolang we 
dat met elkaar positief blijven 
zien, zie ik de toekomst van de 
dorpen die Wijdemeren maken 
zonnig in.
 
Op maandag 7 januari is de 
nieuwjaarsbijeenkomst. Een 
goed moment om stil te staan 
bij het afgelopen jaar én om 
samen het nieuwe jaar in te 
luiden. Ik hoop u vanaf 19.30 
uur te treffen. Namens het ge-
meentebestuur van Wijdeme-
ren wens ik u goede kerstdagen 
en een fijne en veilige jaarwis-
seling toe. 
Graag tot 7 januari!

Freek Ossel, burgemeester van
Wijdemeren
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DE BESTE SERVICE EN KWALITEIT!

WINTERACTIE
(geldig tot eind januari 2019)

 


Neem deze bon mee en krijg de extra 
velgenreiniging à € 3,50 gratis bij ons 

Super Polish Programma 6
Bij elke wasbeurt wordt de

ruitensproeier GRATIS gevuld

Wij wensen 
iedereen
gezellige

feestdagen





Ook voor grote bussen
tot 2.80 mtr. hoog en 7.20 mtr. lang

€ 18,00 (incl. korting)

Nieuw Loosdrechtsedijk 76A
Loosdrecht
Tel: 035-5823009
www.bojoscarwash.nl

Openingstijden:
Ma-vrij: 08.30-17.30 u.
Zaterdag: 08.30-17.00 u.
Zondag: Gesloten



Wethouder Jan- Jaap de Kloet 
kondigde aan dat een nota 
over de MER in januari door 
de raadscommissie wordt be-
sproken. In die nota staat wat 
er moet worden onderzocht en 
wie er meedoen. Er zijn ziens-
wijzen ingediend, daarop zal 
Wijdemeren binnenkort reage-
ren. Daarna start in het voor-
jaar de daadwerkelijke Milieu 
Effect Rapportage over moge-
lijke vaarverbindingen. Dat zijn 
er drie via de Vuntus en een via 
de Loenderveense plas, langs 
de Horndijk. Het onderzoek 
gaat in fases, waarbij de eer-
ste de juridische toets is. Dan 
wordt bekeken of een vaarver-
binding wettelijk is toegestaan. 
Als het volgens de wet niet kan, 
dan wordt de MER niet verder 
afgehandeld. Volgens De Kloet 
is een onderzoek nodig om een 
‘gefundeerde mening’ te heb-
ben, ook als het ‘nee’ wordt. 
De Horndijk-bewoners hebben 
zich verenigd tegen een kanaal, 
afgescheiden door een dijk, 
langs de Horndijk. Het totale 
MER-onderzoek kan een jaar 
duren. 

Onderzoek vaar-
verbindingen 
start in voorjaar

Frans Halslaan 19-21 - Loosdrecht - 035 - 58 28 871
www.wijninspiratie.nl

Al 10 jaar het avontuur in wijn.
Ook in kerst- en relatiegeschenken.

Wijninspiratie adv 90x60mm [opmaak 01].indd   1 09/11/17   20:24

De omvangrijke baggerwerk-
zaamheden in de Loosdrechtse 
plassen en de Drecht worden zo 
vlot mogelijk uitgevoerd meldt 
de provincie Noord-Holland. 
Dit gebeurt door de te bagge-
ren locaties ‘op te knippen’ en 
de werkzaamheden te faseren. 
De uitvoering start halverwege 
2020. De werkzaamheden wor-
den komend jaar voorbereid.

Door te baggeren blijven de 
vaarwegen op diepte en verbe-
tert het doorzicht van het water. 

Hierdoor wordt het plassenge-
bied nog aantrekkelijker als re-
creatie- en natuurgebied. Naast 
het baggeren van de plassen 
wordt met jachthavenonderne-
mers gekeken naar mogelijke 
samenwerkingsvoordelen bij 
het uitbaggeren van hun havens.

Voordeel opknippen
Door het baggerwerk te faseren, 
is het niet nodig om de uitkomst 
van het milieueffectrapport over 
de aanleg van natuureilanden 
af te wachten. De twee projec-

ten zijn gekoppeld omdat de 
voorgenomen 30 hectare aan 
nieuwe natuureilanden ge-
maakt worden met bagger uit 
de plassen. De aanleg van deze 
natuureilanden verlopen via een 
MER-procedure. Hierdoor leek 
het baggerwerk te vertragen. 
“Onwenselijk,” zo oordeelde de 
bestuurders van de gebiedspar-
tijen. Want door te baggeren 
verbetert zowel de bevaarbaar-
heid als de waterkwaliteit van 
het plassengebied.

Gebiedsaanpak
Om te zorgen voor een aantrek-
kelijk plassengebied om in te 
wonen en te recreëren, heeft een 
groot aantal partijen in het ge-
biedsakkoord Oostelijke Vecht-
plassen afspraken gemaakt over 
de ontwikkeling van de natuur, 
de waterkwaliteit en de (wa-
ter)recreatie in het oostelijke 
vechtplassengebied. Door deze 
integrale aanpak en financiering 
kunnen omvangrijke opgaven 
zoals het uitbaggeren van de 
plassen worden gerealiseerd.

Baggerwerk Oostelijke Vechtplassen prioriteit De Wijdemeerse wethouder 
Jan-Jaap de Kloet voegt eraan 
toe: “Het baggeren van de Loos-
drechtse Plassen is een van de 
pijlers in het Gebiedsakkoord 
Oostelijke Vechtplassen. Dit is 
natuurlijk een belangrijke stap 
in het nog aantrekkelijker ma-
ken van ons prachtige gebied. 
Dat geldt voor de natuur, de 
kwaliteit van het water en uiter-
aard geeft het ook een positieve 
impuls aan waterrecreatie en 
toerisme.”  

 LOOSDRECHT - Op maandag-
avond 3 december hebben 
veertien medewerkers van 
Brandweer Gooi en Vecht-
streek hun ambtseed of –be-
lofte afgelegd. Zij deden dit ten 
overstaande van de voorzitter 
van het Algemeen Bestuur 
Veiligheidsregio Gooi en Vecht-
streek, Pieter Broertjes. 

Naast beroepsmedewerkers 
van de 24-uursdienst, de on-

dersteunende diensten en vrij-
willigers van de brandweer-
posten in Muiden, Huizen, en 
Laren, legde ook Wouter van 
Henten, senior-manschap van 
Post Loosdrecht de eed af. 
Naast het afleggen van de eed 
of belofte ontvingen de brand-
weerlieden ook de brand-
weerpenning uit handen van 
de heer Broertjes. Deze munt 
is het symbool van de kern-
waarden van de brandweer: 

14 brandweerlieden leggen ambtseed af 
Behulpzaam, Deskundig en 
Daadkrachtig en staat voor de 
integriteit van de organisatie. 

(links) Wouter van Henten, Pieter 
Broertjes en clusterhoofd Joop Hui-
zing
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Almekinders 
Hoveniers

DE specialist in:
Duurzame terrassen * Tuintimmerwerken

Groenverzorging * Groenaanleg * Kunstgras

Heulakker 3 , Loosdrecht
T. 06-53 64 83 04
T. 035-58 25 576
E. info@almekindershoveniers.nl

www.almekindershoveniers.nl

Gezellige kerstdagenen veel tuinplezier in 2019!

225 - Bikeshop loosdrecht feestdagen outline.indd   1 12-12-13   13:46

FIJNE FEESTDAGEN & 
EEN GELUKKIG 2019
Voor een winterbeurt bent
u t/m februari 2019 nog 
van harte welkom! Kijk 
op onze internet site 
voor nog meer leuke 
aanbiedingen.

6 DAGEN PER WEEK OPEN!
WIJ ZIJN OOK GEOPEND OP
MAANDAG VAN 8.00 - 20.00 u.

Linda, 
Marjan,

Iris,
Robine   

& Jolanda 
wensen u 
Prettige 

Kerstdagen 
en een 

Gezond en 
Gelukkig

2019

Lindelaan 96  Loosdrecht  Tel. 035 - 5824671

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

Schoonmaakbedrijf
VINCENT HAMMING

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

Schoonmaakbedrijf
VINCENT HAMMING

Fijne feestdagen en
de beste wensen voor 2019

Door: Saskia Luijer

Vrijdag 7 december was het Na-
tionale Vrijwilligersdag, de dag 
waarop landelijk vrijwilligers in 
het zonnetje worden gezet. Je 
kunt op verschillende manieren 
vrijwilliger zijn, maar het belang-
rijkste is altijd dat je ‘t doet vanuit 
je passie.

Waar loop je warm voor? Wat 
vind je leuk om te doen? Waar 
krijg je energie van? Dat zijn 
belangrijke vragen om bij stil te 
staan als je vrijwilliger wil wor-
den. Herma Kleve, die namens 
Versa Welzijn het vrijwilligers-
werk in Wijdemeren coördi-
neert, legt uit dat dat daar ook 
veel ruimte voor is. “Ik wil men-
sen uitnodigen om hun ideeën 
kenbaar te maken. Zodat we 
samen kunnen kijken naar wat 
daarbij past. Vrijwilligerswerk is 
geen stilstaand verhaal, we kun-
nen ‘t met elkaar ontwikkelen en 
vormgeven.”
Met veel plezier
“Je moet er lol in hebben. Het 
met een stukje gevoel kunnen 
doen, zodat je er zelf ook iets 
aan hebt” vult Greetje aan. Als 
een van de vele vrijwilligers in 
Wijdemeren zet zij zich in voor 
het uitvoeren van preventieve 
huisbezoeken bij 80-jarigen. Een 
activiteit die aansluit bij het werk 
dat ze 25 jaar met veel plezier 
heeft gedaan. “Ik wilde dat graag 
op een andere manier voort-
zetten” licht ze toe. “Het nuttige 
met het aangename verenigen 

en iets voor anderen betekenen.” 
Tijdens de huisbezoeken gaat 
Greetje met een checklist en in-
formatiemap op pad om oudere 
inwoners handvatten te geven 
om zelfstandig thuis te kunnen 
blijven wonen. Om hen wat extra 
ondersteuning en zekerheid te 
bieden. Dat is dankbaar werk om 
te doen, meldt Greetje. “Het is 
heel bijzonder. De diversiteit van 
mensen met wie je in aanraking 
komt. En als je dan na afloop 
hoort: ‘Ik vond het fijn dat je er 
was’. Geweldig is dat.”
Meer mensen nodig
Via Versa Welzijn zijn er in onze 
gemeente al veel vrijwilligers ac-
tief, maar op alle fronten zijn er 
ook nog mensen nodig. Mensen 
die voor de gezelligheid huisbe-
zoeken doen bij inwoners die 
eenzaam zijn, die kunnen helpen 
bij het verzorgen van de adminis-
tratie, die chauffeur of telefonist 
willen worden bij het project Au-
tomaatje, die de rol van gastvrouw 
op zich nemen in het Wijdehuis, 
die de organisatie van een eve-
nement kunnen ondersteunen, 
die een nieuwsbrief willen ma-
ken, die op Facebook de markt

Greetje (links) en Herma

plaatspagina van de Weggeef-

winkel beheren, die zware spul-
len kunnen sjouwen of die steun-
ouder willen zijn voor een gezin 
dat het moeilijk heeft. Er zijn 
zoveel verschillende manieren 
waarop je als vrijwilliger aan de 
slag kunt gaan. Zo nodig onder-
steund door een workshop of 
cursus in de Vrijwilligers Acade-
mie. Lijkt het je wat? Aarzel dan 
niet, maar neem contact op met 
Herma Kleve via hkleve@versa-
welzijn.nl.
Een win-win
“Er zijn vast veel inwoners die 
wat kunnen doen, waar we met 
z’n allen wat aan hebben” besluit 
Herma. “Maar nogmaals, het 
gaat er vooral om dat mensen 
zich aanmelden vanuit hun pas-
sie. Dat ze vanuit hun ervaring en 
enthousiasme iets willen beteke-
nen voor hun omgeving. Want 
dan wordt het een win-win situ-
atie, waarbij je iets doet voor een 
ander en er zelf er ook iets voor 
terugkrijgt. Dan verrijkt het je.”

Vrijwilliger vanuit je passie
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Door: Herman Stuijver

De frisse kou droeg bij aan een 
winterse sfeer tijdens de Kerst-
lichtjestocht, hoewel de wind 
die door kasteeltuin gierde iets 
minder had mogen zijn. Meer 
dan 1100 bezoekers, onder wie 
heel veel kinderen, wandelden 
zaterdag jl. langs diverse plek-
ken achter kasteel-museum Sy-
pesteyn. 
Margo en Tijmen Hennipman 
begeleidden de groep van 18.18 
uur die door het Praisekoor 
welkom werd geheten in de 
warme Sijpekerk. Veiligheid 
was een belangrijk topic, zo-
dat ook het oversteken naar 
het blauwe hek zorgvuldig was 
geregeld. Na de strenge poort-
wachters vertelde een Pales-
tijnse Jozef in z’n ambachtelij-
ke timmerwerkplaats dat zijn 
vriendin Maria zwanger was 
van de heilige geest. Nee, hij 
was niet meer boos. In de vol-

le herberg werd het nog voller 
met de volgelingen met buggy’s 
en andere tweewielers. Daar 
was een prachtig tableau vivant 
dat tot leven kwam met een 
aanstekelijk vrolijk lied. Blijven 
in de beschutte horecagelegen-
heid mocht echter niet. Ver-
derop lag een dorpspleintje in 
een Anton Pieck-sfeer, met een 
weefster, een smid, een tim-
merman en een pottenbakster. 
Heel gezellig, maar de groep 
moest de ster volgen, volgens 
het megafoon-verhaal van Tij-
men. Steeds werd de groep vol-
gens een strak tijdschema van 
plek naar plek verplaatst. Alles 
op paden tussen tal van soor-
ten verlichting: waxinelichtjes, 
vuurstandaards, vuurstammen, 
houtkacheltjes, vuurkorven, 
lampjes, allemaal echt feeëriek. 
Koning Herodes bij het kasteel 
deugde niet, dat zag je al aan ’s 
mans trieste tronie. Even ver-
derop een aandoenlijk tafereel, 

een moeder op de dwarsfluit 
die met haar verkleumde kin-
deren hartstochtelijk kerstlied-
jes bleef zingen, geholpen door 
kinderen op trommeltjes. Het 
‘Stille Nacht, Heilige Nacht’ 
door een klassiek koor klonk 
wonderlijk harmonieus evenals 
de warme koperklanken van 
Nieuw Leven en Amicitia. Ge-
lukkig konden veel blazers hun 
instrumenten met handschoe-
nen bespelen. Dat dirigent 
Gert- Jan van de Dolder kou-
de vingers had van het maat 
slaan, leek onontkoombaar. Je 
rook ze van afstand, nee niet de 
herders, maar de schapen. Aai-
en was toegestaan. Bedelaars 
trachtten de weg te versperren 
voor een kleine gift voor dit 
Kerstspektakel. Dat werd god-
zijdank positief gewaardeerd. 
En toen was er de stal, met Ma-
ria en Jozef, een stralend stel, 
met een echte baby. Iedereen 
was vertederd. Ook door het 

Koude Kerstwandeling in zeeën van licht prachtige kleurenspel van een 
engel op een schommel, waar-
bij beweging en muziek fraai 
samenvielen. De drie wijzen 
uit het Oosten hadden hun ka-
melen meegenomen, ook tam 
genoeg om aangeraakt te wor-
den. Tot slot keek de groep al 
over het Kerstfeest heen, naar 
het graf met de tekst ‘Het is 
volbracht’, mooi wit uitgelicht. 
Een enkeling bezocht nog het 
restaurant van Sypesteyn, voor 
een glühwein of chocomel à 2 

euro, doch de meeste volgers 
zochten de warme haard thuis 
op. In de Sijpekerk verwelkom-
de nu het Snowe- koor van Ian 
en Jacqui Southam en Petra 
van den Ham nieuwe groepen 
Kerst-wandelaars. Het was 
een prachtige avond, met een 
perfecte organisatie, veel sfeer 
dankzij ruim 220 vrijwilligers. 
Warme muts af voor allen!

Maria en Jozef met baby aan het 
eind van de route

Door: Herman Stuijver

Het doorgaans grauwe Wijk-
gebouw aan de Eikenlaan was 
vorige week woensdag stijlvol in-
gericht voor het Kerstfeest, geor-
ganiseerd door vrijwilligers van 
de hervormde en gereformeerde 
kerken van Nieuw Loosdrecht. 
Een bontgekleurde kerstboom, 
kerstverlichting langs de wan-
den. Kerststukjes, waxinelicht-
jes, vetplantjes, een strak rood 
tafellaken op drie lange tafels, 
servetten en een keurig couvert 
voor de broodmaaltijd. Het zag 
er uitnodigend uit. 
Het begon al smakelijk met een 
stukje banketstaaf met koffie/ 
thee. Het koor Allure, in stem-
mige zwarte kleding, zit ver-
wachtingsvol klaar. De bijeen-
komst is een Kerstdienst met 
als thema ‘En toch werd het 
Kerst….’ De opening luidt als 
volgt ‘Vol verwachting zijn wij 
gekomen. Om meer te weten 
waartoe wij bestaan. Verstillend 
van binnen, verlangend te horen 
het levende Woord dat opnieuw 
geboren wordt’. Hoe mooi wil je 
het horen. Dan galmen de onge-
veer 50 ouderen samen met het 
koor de eerste samenzang uit 
de protestantse bundels. Vervol-
gens voltrekt zich een dienst met 
schriftlezingen uit de bijbel over 
de geboorte van Jezus, afgewis-

seld met gebeden, gedichten en 
liederen. Weliswaar een gezegen-
de viering maar op ontspannen 
wijze. Mede door de inbreng van 
Allure onder leiding van dirigen-
te Désirée Wijma en met Anja 
van den Bedem op piano. Allure 
betekent zoveel als ‘met indruk-
wekkende uitstraling’ en dat kun 
je van de ongeveer 22 vrouwen 
en vijf mannen zeker zeggen. 
Ze zingen bekende kerstliederen 
als ‘Nu sijt wellecome’ maar ook 
Engelse Christmas carols en zelfs 
een Russisch lied ‘Tebje pajom’ 
wat de bebaarde bariton/ tenor 
Izaak Terlouw vertaalt als ‘Wij 
zingen tot u. Wij loven u. Wij 
danken u, Heer. Wij bidden tot 
u, onze God’. Ook een man met 
allure, trouwens. Jammer dat er 
tijdens een dienst niet geapplau-
disseerd mag worden, want dat 
hadden de koorleden zeker ver-
diend. Na de koffiepauze hield 
dominee Roelofse een meditatie 
over het thema ‘En toch werd het 
kerst…’ Ondanks een wereld vol 
zonde, onrecht en liefdeloosheid 
blijft deze christelijke traditie op 
Germaanse grondslag al eeu-
wenlang voortbestaan. De aan-
wezigen sloten de dienst af met 
een ‘Ere zij God’, staand, voor 
zover mogelijk. Na afloop was er 
een gevarieerde broodmaaltijd. 
Met dank aan de vele vrijwilli-
gers van de twee diaconieën. 

Gezegend Kerstfeest in ont-
spannen sfeer

Kerstnachtdienst 
Nieuw-Loosdrecht
Iedereen is harte welkom bij de 
Kerstnachtdienst op maandagavond 
24 december om 22.00 uur in de 

Gereformeerde kerk, Nieuw-Loos-
drechtsedijk 55. De dienst wordt 
georganiseerd door de gezamenlijke 
kerken van Loosdrecht, met mede-
werking van het koor Snowe. Kom, 
want Kerst verbindt!

door ds. Hillegonda 
Ploeger, predikant van 

de Gereformeerde Kerk 
Loosdrecht

Zowel binnen als buiten 
worden steeds meer huizen, 
bomen, ramen en voordeuren 
voorzien van kleine beto-
verende lichtjes die dapper 
de steeds vroeger invallende 
donkerte weerstaan.

Kerstverlichting noemen we 
het. En kerst is een verbaste-
ring van het woord Christus 
zoals we Jezus ook kunnen 
noemen. Maar de traditie om 
juist in deze tijd van het jaar 
het licht te vieren is veel ouder 
dan de kerst-traditie zelf.
Lang voordat de christenen 
besloten om het kerstfeest in 
het midden van de winter te 
vieren, verjoegen de Germa-
nen rond 21 december het 
boze en begroetten het licht. 
Dat werd  gevierd op de dagen 
dat het hier, in West-Europa, 
het donkerst was.

Daarbij aansluitend koos 
keizer Constantijn de Grote 
ervoor om de geboorte van 
Jezus in deze periode te laten 
vieren. Jezus Christus werd 
door hen gezien als het licht 
van de wereld.

Meteorologisch begint de 
winter op 21 december. Ge-
middeld gezien is het dan in 
dit werelddeel de kortste dag, 
maar hier – in Nederland 
– vindt de vroegste zonson-

dergang al eerder plaats, rond 
12 december. En de laatste 
zonsopkomst vindt zo’n beetje 
rond 30 december plaats.
Als we spreken van de donke-
re dagen voor kerst verwijzen 
we dus naar de donkerte die 
we letterlijk tussen 12 en 30 
december ervaren. Maar mis-
schien  verwijzen we  ook naar 
een donkerte in onszelf. Naar 
ons verdriet, ons gemis, onze 
angst. Naar alles waarvan we 
hopen dat het ooit door het 
licht omarmd en verwarmd 
kan worden. Maar die nu nog 
kil voelen en duister. In onze 
wereld kan het duister zijn. 
Zo duister dat je geen hand 
voor ogen ziet. Zoveel oorlog, 
mensen staan elkaar naar het 
leven. Er is eindeloos veel ja-
loezie, haat en hebzucht. Ook 
in ons eigen bestaan kan het 
duister worden. Mensen wor-
den ziek, geliefden ontvallen 
ons, we worden teruggewor-
pen op onszelf. Uiteindelijk is 
er niemand van ons die eraan 
ontkomt. Het leven bestaat  
uit ups en downs.

Dan kun je vastlopen in de 
ellende die je overkomt. Je 
vraagt je af: Wie redt me 
hieruit? Is er bevrijding? Is 
er licht? In de kerk steken we 
in deze periode vier advents-
kaarsen aan, iedere week een 
kaars erbij. Zo laten we sym-
bolisch het licht sterker wor-
den. Zo geven we onszelf een 
teken om de hoop meer ruim-
te te geven en het vertrouwen 
in mensen en de wereld niet 

los te laten. Want we geloven 
dat geen duister zo sterk is of 
het licht zal het omvatten en 
verzachten. God ziet om naar 
ons mensen. 

Het is net als de kaarsen die 
we aansteken: in het duister 
zal het licht ons wijzen op op-
timisme en hoop. Als het licht 
van de stralende ster boven de 
stal in Bethlehem, waar Jezus 
werd geboren.

Godzijdank: er is licht! Dat 
licht komt niet uit onze eigen 
wereld of uit ons eigen leven. 
Het komt van buiten, bij God 
vandaan. Met de komst van 
Jezus is er een licht gaan schij-
nen over onze wereld en over 
ons eigen bestaan. En dat vie-
ren wij met Kerst. U bent van 
harte welkom om dat feest 
mee te vieren in de kerken, 
bijvoorbeeld in de gezamen-
lijke Kerstnachtdienst die dit 
jaar wordt gehouden in de 
Gereformeerde Kerk en waar 
het koor Snowe zal zingen. 
Dat we zullen beseffen dat het 
licht voor ons kan betekenen. 
We komen vól in het Licht te 
staan. Want we staan er niet 
alleen voor. God is met ons.

En zie, het licht schijnt

En zie het licht schijnt
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KOPIJ
AANLEVEREN: 

REDACTIE@DUNNEBIER.NL

Woensdag  december 4 Weekblad Wijdemeren

Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl, 
inclusief de betaling daarvan. Aanleveren tot maandag 12.00 u voor verschijning. 

Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel.  
Wijdemeertjes

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
035-6562319/ 0626252434

VAN PARIDON BUSSUM
Loodijk 15, ‘s-Graveland
afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers
Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer, 

reparatie, uitbreiding, installatie, 
onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 
Ankeveen, Tel: 035-6560059, 

@: info@harrit.eu

Cito Transport: Lev: zand, 
grond, grind, ook in bigbags 

leverbaar. Gemalen veengrond,
menggranulaat, compost,

boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg 
106, Ned. Den Berg. 0294-

251451.

Tandprothetische praktijk 
Weesp Kunstgebitten en reparaties 
klaar terwijl u wacht (ind. moge-
lijk). E. du Perronstraat 38, 1382 

SZ Weesp. Tel. 0294-418722

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 
Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

RIEKO
VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.
Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Hoveniersbedrijf André Bosson: 
Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 
bomen/stoppels, verhakselen 
tuinafval. Bel 06-43086321.

Div. bedrijfs/opslag ruimtes te 
huur Vanaf 30 m2 t/m 90 m2
Ind. Terrein “De Slenk” Telnr: 
035-656 3517 Frans@verhui-
zers.nl

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of

035-6566623 

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Beautycenter Monique
Gedipl. Schoonheidsspecialiste
Tel. 035-6562753/06-47376085

Te koop ovengedroogd 
berken hout. 

Per krat gestapeld 1 m3 € 120,-
Bezorging ’t Gooi € 20,-

06-2266 4828
LLF@live.nl

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Aangeboden Computerhulp
Student ICT laatste jaar
€ 20,- p/u 06-44990406

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!! 

GRATIS waardebepaling ?
035 - 656 0235 

VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.

Wenst u een fijne kerst
en een voorspoedig 2018.

0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

Garagebox t.h. gevraagd 
in Horn en Kuijer. Tel.

06-13528508 na 18.00 u.

Scheiden los je samen op
www.scheidenopmaat.nl

0294-253444

Onafhankelijk financieel
advies? 

www.smitvernooij.nl 
0294-253444

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  

Zo. 24 dec.: 10.00 uur:  
Ds. P.H. van Gilst,
19.00 uur: Kinderkerstfeest,
22.00 uur: Kerstnachtdienst,
Ma. 25 dec.: 10.00 uur:  
Ds. E.J. van Katwijk.
Zo. 31 dec.: 10.00 uur:  
Ds. E.J. van Katwijk,
19.30 uur: Ds. E.J. van Katwijk.

◗ De Graankorrel    
Zo. 24 dec.: 10.00 uur:  

 Ochtendgebed,
19.30 uur: Kerstnachtdienst,
Ma. 25 dec.: 10.00 uur:  
Drs. J. Ronday,
Zo. 31 dec.: 10.00 uur:  
Ds. R. Beltman.

◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
Zo. 24 dec.: 10.00 uur:  
Dr. M. Verduin,
22.00 uur: Ds. G.J. van Meijeren,
Ma. 25 dec.: 10.00 uur:  
Ds. G.J. van Meijeren,
Zo. 31 dec.: 10.00 uur:  
Ds. G.J. van Meijeren,
Ma. 1 jan.: 10.30 uur:  
Ds. G.J. van Meijeren.

◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
Zo. 24 dec.: 09.30 uur:  
Dhr. J.B. Mulder,
Ma. 25 dec.: 09.30 uur:  
Ds. J. Berkhout,
Zo. 31 dec.: 09.30 uur:  
Ds. J. Berkhout,
19.30 uur: Dhr. J.B. Mulder. 

◗ Oec. Streekgemeente  
Zo. 24 dec.: 22.00 uur: 

 Kerstnachtdienst,
Ma. 25 dec.: geen dienst.

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  

Fijnvandraatlaan 2 Weesp  
Zo. 24 dec.: 10.00 uur:  
geen opgave ontvangen,
Ma. 25 dec.: 10.00 uur:  

 Kerstfeest,
Zo. 31 dec.: 10.00 uur:  

 L. Sterkenburg.
◗ Vecht & Angstelkerk  

Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
Zo. 24 dec.: 10.00 uur:  
Ds. Klaas de Vries,
20.00 uur: Kerstzangdienst HK.
Ma. 25 dec.: 10.00 uur:  

 Kerstfeest kringen,
Zo. 31 dec.: 10.00 uur:  
Ds. E.J. Hempenius,
19.00 uur: Oudejaarsdienst. GK

* Bedrijfsadministraties
 * Jaarrekeningen

* Fiscale aangifte
* Interim-management

* Controlling
* Adviezen

Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a 
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337) 

Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

•  24/7 zelf bereikbare opslagruimtes
• Ruimtes vanaf 5m2 t/m 35 m2

• Schoon - beveiligd - verwarmd
• Te huur p/week, zakelijk + particulier

€ 5,00 p/m3 - p/mnd 
Contact: 035-656 3517 info@verhuizers.nl

Wij wensen u mooie kerstdagen en 
veel gezondheid en voorspoed in 2019!

Het team van De Witte Raaf Makelaars
Anita van Dijk, Monica Tournier en Ineke Schotanus

Kapsalon • Schoonheidssalon • Snelbruiner
Nootweg 61 • Loosdrecht •

www.knippandje.nl
  tel. 582 72 21

   Wout       Jolanda
Ineke        Isabel

         

  

         

Hele fijne feestdagen en een gezond
en gekapt 2019 toegewenst!

Wij wensen u f ijne feestdagen en
de beste wensen voor 2019

WANNEER TIJD WAT WAAR

wo. 19 dec. 10.00 u. Themaochtend ‘Klassieke Kerstmuziek’ Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr. 
do. 20 dec. 09.30 u. Open Atelier, Spotfabriek Kidswereld, NdB.
do. 20 dec. 20.15 u. Jingle all the way, Fun4All +Snowe Sijpekerk, Nieuw Loosdrecht
vr. 21 dec. 18.00 u. Lichtjesmarkt Ankeveen Marktplein Ankeveen
vr. 21 dec. 19.30 u. Kerstzangavond met Pro Class Veenstaete, Kortenhoef
za. 22 dec. 20.00 u. Kerstzangdienst hervormde gemeente NH- Kerk, Kortenhoefsedijk
za. 22 dec. 16.00 u. Sfeervolle Plein ontmoeting Willie Dasplein, NdB. 
ma. 24 dec. 22.00 u. Kerstnachtdienst met Rijnforellen Oude Kerkje, Kortenhoef
vr. 28 dec. 09.00 u. Verkoop oliebollen  Bergplaats, Kerkstr., NdB. 
za. 29 dec. 12.30 u. PvdA/ GrL. oliebollenactie Zorgcentra Wijdemeren
za. 29 dec. 13.00 u. Open middag Hist. Kring (tot 16 u.) Kerklaan 89, Kortenhoef
zo. 06 jan. 15.00 u. D3D Jamsessies  De Drie Dorpen, Ankeveen

Activiteiten agenda

‘Voetbal’

Na twee fraaie overwinningen 
trapte Loosdrecht afgelopen 
zaterdag tot op het bot gemo-
tiveerd af tegen IJFC uit IJssel-
stein. De reuzendoders waren 
vastberaden om in de laatste 
wedstrijd voor de winterstop 
nogmaals punten te pakken. 

Maar al vroeg in de wedstrijd 
komt IJFC op voorsprong uit 
een hoekschop waarbij keeper 
Branco behoorlijk geblesseerd 
raakt en het veld moet verlaten. 
Ramon van Zoelen neemt zijn 
plaats in en moet direct aan de 
bak, gelukkig is hij in vorm. Na 
een snelle uitbraak van Jordi 
Stins en een uitstekende pass 
maakt Nick Doppenberg de ge-
lijkmaker. IJFC wordt hierdoor 
geïnspireerd en voert de druk 
behoorlijk op en nu moet Loos-
drecht weer alle zeilen bijzetten. 
Men tracht met lange ballen on-
der de druk van IJFC uit te ko-
men, maar deze worden moei-
teloos onderschept. Wel krijgt 
Nick nog een mooie kans maar 
maait over de bal.
Onder leiding van Jannis Kara-
fillakis begint Loosdrecht wat 
meer grip op het spel te krijgen. 
Er ontstaat weer wat gevaar, met 
name een goed schot van Jelmer 
Baas gaat nipt over. Nick kon al-
leen op de keeper af gaan, maar 
bleek een centimeter buitenspel 
te staan volgens de grensrechter.
Met een moordend tempo laat 
IJFC het er niet bij zitten. Lau-
rens Tallart Fabre kan een door-
gebroken speler ternauwernood 

met een sliding afstoppen, om 
even later de bal op de lijn het 
doel uit te koppen. De spits van 
IJFC pakte en passant nog even 
een gele kaart voor een schwalbe 
in Loosdrechts doelgebied.
Na de rust zit de vaart er direct 
weer in. De Loosdrechtse verde-
diging geeft geen krimp: sterker 
nog, Khalid el Jebli kan alleen 
op keeper af maar verzuimde 
af te maken. Kort daarna knalt 
Nick -weer vermeend buiten-
spel- tegen de keeper van IJFC 
op. Loosdrecht begint weer op 
te komen. Na een mooie voor-
zet van Roman Getrouw knalt 
Khalid op de paal. Op aangeven 
van Jannis stoomt Edwin Klok 
dwars door de verdediging ech-
ter de keeper staat andermaal in 
de weg.
De oranje mannen zijn nu dui-
delijk op jacht naar een voor-
sprong. De sterke Klok beukt 
keer op keer de verdedigers 
van IJFC. Een dot van een kans 
wordt door Nick over geschoten. 

Weer heeft Loosdrecht bakken 
met kansen, de afronding ont-
breekt helaas. 
Na diverse buitenspelballen 
komt uiteindelijk Mo alleen 
voor de keeper en scoort de op 
dat moment bevrijdende 2-1. 
Protesten van IJFC maar het 
mag niet baten, de scheids is 
vastberaden, al dan niet terecht.
Maar IJFC weigert zonder pun-
ten naar huis te gaan. In een 
tijdsbestek van enkele minuten 
draait de ploeg een achterstand 
om. Een razendsnelle uitval 
wordt de gelijkmaker, en voor-
dat Loosdrecht deze klap te bo-
ven was lag de 2-3 reeds in het 
net. Verdwaasd en vertwijfeld 
door deze tegenslag probeerden 
de leeuwen nog de gelijkma-
ker te forceren maar het mocht 
niet baten. Na een tweetal fraaie 
overwinningen gaat Loosdrecht 
de winterstop in, een illusie ar-
mer.
Laurens Moes schudt tegenstander 
af (foto: Piet van Bemmelen)

Loosdrecht zet zegereeks niet door

KORTENHOEF- ‘Komt allen teza-
men’ bekende woorden van Ge-
zang 138 waarmee de Hervorm-
de Gemeente van Kortenhoef u 
uitnodigt om op zaterdagavond 
22 december de kerstzangdienst 
te bezoeken. 
Naast dit vertrouwde vers is er 
volop samenzang met andere 

traditionele kerstliederen, zoals 
Stille Nacht Heilige Nacht, Hoor 
de engelen zingen de eer, Midden 
in de winternacht en uiteraard het 
Ere zij God. Tijdens de zangdienst 
verzorgt Gert-Jan Bruggeman het 
orgelspel, omlijst door mooie 
trompetklanken van Henk Libe-
ria. Ds. J. de Goei leest voor uit het 

kerstevangelie, zodat we samen 
in woord en muziek de geboorte 
van de Here Jezus kunnen ge-
denken. Dus houdt u van zingen? 
Kom dan op 22 december naar de 
Hervormde kerk aan de Korten-
hoefsedijk 168. Aanvang 20.00, de 
kerk is open vanaf 19.30 uur.

Kerstzangdienst Kortenhoef
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Yun Liu,

restaurant Tokyo

in Hilversum en 

Loosdrecht

We investeren in 
voedselvoorziening.
We zorgen 
voor minder 
voedselverspilling.
U weet natuurlijk dat Rabobank 
investeert in de agrarische sector en 
daarmee in de voedselvoorziening. 
Maar veel mensen weten niet dat 
Rabobank Gooi en Vechtstreek op 
lokaal niveau projecten steunt tegen 
voedselverspilling, bijvoorbeeld met 
de NoFoodWasted app. 
Meer weten? Kijk op onze website.

rabobank.nl/gvs-maatschappelijk

VAN BAREN DE VUURWERK EXPERT!

NOOTWEG 55 (ACHTER HET KRUIDVAT)

VOORVERKOOP VANAF 30,- EURO

DIT JAAR OOK DUITS VUURWERK
IN DE WINKEL

VERKOOP:
28, 29 EN 31 DECEMBER

VAN 9.00 - 18.00 UUR 

VIA INTERNET:
WWW.LOOSDRECHT.BESTELVUURWERK.NL

INGEVULDE BESTELLIJSTEN KUNT U OOK
INLEVEREN BIJ CAFETARIA VAN DIJK.

Wij wensen u een
reislustig 2019!

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

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

Alice & José
Uw persoonlijke reisadviseurs

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

www.thetravelclub.nl

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
kampeervakanties   duikruizen   en nog meer

I I I
I I

II
I I

II

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

Bianca de Graaf-Spierings  Eikenlaan 49a, Loosdrecht
www.oefentherapiecesarloosdrecht.nl

Hele fijne feestdagen.
Voor 2019 wens ik iedereen ook 

een jaar in beweging!

“30 jaar in b
eweging” Programma GooiTV

In Gesprek Met tijdens de Kerst
Vanaf woensdagavond 19 december kunt u een week lang kijken naar In Gesprek Met burgemeester Freek 
Ossel op GooiTV. Deze 7e editie wordt opgenomen in de gezellige Bergstube van Nederhorst on Ice. Eind-
redacteur Herman Stuijver zal de burgemeester onder andere interviewen over het gastheerschap met Hil-
versum. Hoe ver gaat dat? Hoe duurzaam kan Wijdemeren de komende jaren worden met een budget van 
90.000 euro. Is er ruimte voor LHBT ‘ers in onze vijf dorpen. Wat kan de heer Ossel voor hen betekenen? 
Waarom heeft Hilversum wel vuurwerkvrije zones en Wijdemeren niet? Wat houdt Kerst in voor Freek Ossel. 
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN (1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl.



Woensdag 19 december 201814 NIEUWSSTER

Heel veel keuken inbouwapparatuur
WESTBROEK – Wat moet u doen als er een inbouw-
apparaat in uw keuken defect is? Wie kunt u bellen voor 
reparatie of vervanging? Ruth en zijn medewerkers 
geven u daar  het antwoord op. Zij hebben een uitste-
kende servicedienst en zijn heel deskundig als het om 
vervanging gaat. In de winkel vindt u een grote collectie 
inbouwapparaten van diverse merken en prijzen, vol-
doende om u de meeste mogelijkheden te laten zien 
die in uw situatie passend kunnen zijn. Ruth houdt niet 
van opdringerigheid, maar wil onder het genot van een 
kopje koffie of thee graag met u meedenken. 

Uitgebreide service
Vink Witgoed heeft zich naast het leveren van was-

machines, koelkasten en 
vriezers de laatste jaren 
ontwikkeld tot een be-
trouwbare specialist op 
de vervangingsmarkt van 
inbouwapparatuur. Ruth 
Nagel: ‘Je moet creatief 
zijn bij het vervangen van 
oude apparatuur en extra 
service kunnen bieden. 
Dat gaat voor internet 

winkels te ver en keukenzaken verkopen liever nieuwe 
keuken’. Ruth gaat, indien nodig, eerst bij de klant thuis 
meten om te bepalen welke apparaten geschikt zijn als 
vervanger van de oude. Als er aanpassingen gedaan 
moeten worden aan de waterleiding, de elektra of de 
keukenkastjes dan doet onze vriendelijke en deskun-
dige monteur dat graag tegen vooraf afgesproken 
kosten. Vervelende verrassingen daar houden onze 
klanten niet van, ontzorgen natuurlijk wel. 

Keukenrenovatie 
Het zou kunnen dat u niet tevreden bent met alleen 
nieuwe keukenapparatuur maar dat u vindt dat er meer 
moet gebeuren. Er zijn wat problemen met kastjes, het 
aanrechtblad is lelijk en eigenlijk zou u ook graag een 
vaatwasser willen hebben in uw keuken. Een nieuwe 
keuken is niet nodig, de indeling is goed, u bent voor 
duurzaamheid en mogelijk woont u niet zo veel jaren 
meer in dit huis. Ruth kan u helpen. Door samen te 
werken met een keukenvakman kan hij uw keuken voor 
een gedeelte of compleet renoveren. Bij Vink Witgoed 
regelen ze alles voor u van A tot Z, dat wil zeggen: de 
keukenvakman komt bij u thuis kijken, hij bespreekt met 
u de mogelijkheden en maakt een uitgebreide offerte. 
U bepaalt welke keuzes u maakt en als u de opdracht 

geeft wordt deze, hoe groot of klein hij ook is, perfect 
uitgevoerd. Vanzelfsprekend geeft Vink Witgoed ook 
nadat de renovatie is afgerond, u de service die u ook 
op witgoed van hen gewend bent. U kunt met veel ple-
zier weer jaren vooruit met uw vernieuwde keuken. 

Blijvende service en aandacht
Als u met een defect apparaat in uw keuken staat, wilt u 
snel vervanging. Vink Witgoed levert en plaatst de nieu-
we aankoop snel en op een tijd die u het beste schikt.
Kom eens langs in de showroom en laat u vakkundig 
voorlichten over witgoed of keukenrenovatie, onder 
het genot van een kopje koffie of thee. Wie zich vooraf 
thuis wil oriënteren kan alvast een kijkje nemen op onze 
website. Mocht u na de levering een vraag of storing 
hebben, dan geeft Vink Witgoed ook thuis. Ruth en zijn 
medewerkers helpen u van A tot Z om zo snel mogelijk 
weer geholpen te zijn. 
Verkoop en service met persoonlijke aandacht!

De Energiecoöperatie is op 
zoek naar bewoners die ener-
giecoach willen worden. Men-
sen die minimaal twee uur per 
week (vrijwillig) beschikbaar 
zijn voor een of meer van de 
volgende activiteiten: 
Informatiepunt in je eigen 
dorp: mensen wegwijs maken 
in de veelheid van informatie 
over energiebesparende maat-
regelen; Energiecoachgesprek-
ken: samen met de bewoner 
thuis kijken naar de energie-
staat van het huis en de concrete 
mogelijkheden voor energiebe-
sparing; EnergieThuisbijeen-
komsten: met bewoners in 
groepen energiebesparings-
plannen bespreken en leren om 
offertes aan te vragen, te beoor-
delen en de uitvoering concreet 
te maken; Straatgesprekken: 
ondersteunen van bewoners 
die krachten willen bundelen 
samen met hun buren of de 
buurt; Energielessen op school
U krijgt praktijkgerichte trai-
ning die inzicht geeft in ener-
giebesparende maatregelen, de 
effecten daarvan, de wensen 
van bewoners en de praktische 
toepasbaarheid. U maakt deel 
uit van een groeiend team van 
energiecoaches dat het onder-
steunen van bewoners in de 

energietransitie een uitdaging 
vindt en de rol van energie-
coach steeds verder ontwikkelt. 
Bent u een betrokken bewoner, 
een ervaringsdeskundige of 
vrijwillige professional en wilt 
u zich minimaal twee uur per 
week (vrijwillig) inzetten als 
energiecoach? Dan nodigen we 
u van harte uit om mee te doen.  
Ook zijn wij dringend op zoek 
naar een boekhouder die met 
Twinfield werkt. Bent u geïn-
teresseerd in de financiële ad-
ministratie van de Energieco-
operatie en de financiering van 
collectieve opwekkingsprojec-
ten. En wilt u een paar uur per 
week werken voor de Energie-
coöperatie? Dan gaan wij graag 
met u in gesprek. 
Zie de website voor nadere 
informatie https://energie-
cooperatiewijdemeren.nl. U 
kunt ook contact opnemen 
met Anne-Marie Poorthuis 
(06-12395394) of mailen naar 
contact@energiecooperatiewij-
demeren.nl

Energiecoach iets voor u? 

De eerste maanden met een baby 
kom je voor allerlei nieuwe situ-
aties te staan. Leuk en tegelijker-
tijd ook spannend. Speciaal voor 
kersverse ouders biedt Jeugd en 
Gezin Gooi en Vechtstreek de 
cursus ‘Baby in huis’. Deze cur-
sus is bedoeld voor ouders van 
kinderen tussen de 4 weken en 
4 maanden oud. Tijdens de cur-

sus ontvang je informatie over 
de ontwikkeling van je baby en 
hoe je deze kunt stimuleren. Ook 
krijg je tips over het herkennen 
van kleine signalen bij je kind 
en hoe je daarop kunt inspelen. 
Verder is er ruimte voor het de-
len van ervaringen met andere 
ouders. De cursus start 7 janua-
ri in Huizen (Holleblok 2A) en 

vindt plaats op vier opeenvol-
gende maandagen tussen 10.00 
en 12.00 uur. Aan het volgen 
van deze cursus zijn geen kosten 
verbonden. Ouders uit de hele 
regio Gooi en Vechtstreek zijn 
welkom. 
Informatie: www.jggv.nl (cur-
sussen). Bellen: 035 69 26 350 of 
mail: cursussen@jggv.nl. 

Cursus ‘Baby in huis’ voor kersverse ouders

Graag komen wij in contact met een commerciële topper die ons uitgeverij-team 
van ‘Weekblad Wijdemeren’ en ‘De NieuwsSter’ komt versterken!

Commerciële topperWij zijn op zoek!

Herken jij de volgende aspecten in jouw manier van werken?

Assertief, creatief, initiatiefrijk, nieuwe contacten aanboren, commercieel bewust, 
in teamverband werken, ‘mensenmens’, bouwen aan duurzame relaties.

Wij zoeken dan ook GEEN ‘millimeter-schuiver’! Wij zoeken wel iemand die het 
verschil weet tussen: ‘weten en begrijpen’ wat een adverteerder wilt en daarnaar 
handelt.

Ben jij getriggerd door deze advertentie?
Dan ontmoeten wij jou graag.

Stuur jouw informatie en motivatie naar:
Franc Hogguer (f.hogguer@dunnebier.nl)
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Fijne kerstdagen en een creatief, gezond 2019
WEBSITE - LOGO - DESIGN - CONCEPTS - ADVIES

B U F F I N G O P T I E K . N L

Wij wensen u 
fijne feestdagen 

en een 
sprankelend 2019

Nootweg 59
Loosdrecht

Neuweg 24
Hilversum
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06 23 88 25 93
schoonmaakbedrijf.hamming@gmail.com

Schoonmaakbedrijf
VINCENT HAMMING

Echte Bakker Jacques Maas
Nootweg 22

1231 CV Loosdrecht
035 5823847

Voor de lekkerste stollen, 
kransen, oliebollen en flappen 

gewoon bij de Echte bakker binnenstappen !

In de donkere dagen voor 
Kerstmis, als de duisternis 
al in de middag het daglicht 
verdringt, is de tijd voor be-
zinning aangebroken. Naast 
die enkele simpele kaars in de 
huiskamer denk ik na over wat 
ik in het bijna afgelopen jaar 
niet helemaal goed heb ge-
daan. Bekende ik mijn onge-
lijk? Heb ik iemand beledigd? 
Had ik een andere beslissing 
moeten nemen? Dat soort 
dingen. Bezinning voordat 
het jaar verdwijnt, dan mag 
het bijgezet in de vergetelheid, 
voorgoed, nooit mee bij stil-
staan.
Want er is nieuw licht ver-
schenen. Het is Kerstmis, feest 
van hoop, geloof en liefde, van 
feest en vrolijkheid. Kerstmis 
verdrijft  verdriet en somber-
heid, en geeft  de toekomst een 
nieuwe glanzende gloed. We 
zijn weer vrienden van elkaar, 
wensen familie en bekenden 
voorspoed en vrede en de 

wereld straalt als nooit 
tevoren. Ja, het is maar 
voor even, we weten dat 
het niet lang zal duren, 
maar daar is dat ge-
luksgevoel niet minder 
om. Die laatste dagen 
van december geven 
mij altijd weer de vaste 
overtuiging dat het nu 
ineens allemaal veel 
beter zal gaan. Die paar 
dagen, tussen kaarslicht 
en vuurwerksterren is 
de wereld voor iedereen die de 
boodschap verstaat een dans-
feest. Mag het even?
Kiest u voor Bethlehems stal 
of voor Bing Crosby? Hoeveel 
roodborstjes op besneeuwde 
tak zitten er op uw kerstkaar-
ten? Wordt het de Kerstman 
of de nachtmis? Is het weer 
die gelauwerde Christmas 
Carol of de bakkerswinkel van 
Anton Pieck? Hangen er wat 
overdreven veel gouden ballen 
in de kerstboom?

Hoe dan ook: Kerstmis is een 
blij bericht, de aankondiging 
van een nieuw begin, hoe de 
start ook mag zijn. Ieder jaar 
weer. Een boodschap die zich 
al eeuwenlang blijft  herhalen: 
laten we lief zijn voor elkan-
der. In ieder geval van Kerst 
tot Nieuwjaar. Daarna zien we 
wel weer.     

Ria Hennis, 
raadslid DorpsBelangen

Lief zijn voor elkaar

De favoriete makelaar
van ‘t Gooi. Sinds 1966

Kappelle Onroerend Goed Loosdrecht 
wenst u fijne Kerstdagen 

en een spetterende jaarwisseling!
Rob Allessie, Sander van der Vliet, Jade de Kip.

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Schoenmakerij LoosdrechtStomerij &

OOK REPARATIE VOOR AL UW SCHOENEN

Adres: Rading 146 
(Naast Boni Supermarkt) 

Tel: 035-5828684 

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

Vanaf 22 december t/m 1 januari gesloten.
U bent welkom vanaf 2 januari

Wij wensen u Fijne Feestdagen
en een

Gelukkig Nieuwjaar

Wijdemeren Bouw & Onderhoud 
voor uw kwaliteits verbouwingen,
onderhoud, renovaties en schilderwerk

Hallincklaan 12
1231 VV  Loosdrecht
06 - 25 09 28 00
info@wijdemerenbouw.nl
www.wijdemerenbouw.nl

Web. www.wijdemerenbouw.nl  | Mail. remco@wijdemerenbouw.nl

Remco van Kooi

Tomingroep (de sociale werk-
voorziening) en GAD (de 
afvalinzamelaar) gaan samen 
zorgen voor extra werkgele-
genheid voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. 
Ze hebben een samenwer-
kingsovereenkomst getekend 
waar de inwoners in de regio 
meteen in januari het resultaat 
gaan zien: medewerkers van 
Tomin Groen gaan in de hele 
Gooi en Vechtstreek de kerst-
bomen van de straat halen. 
Waar voorgaande jaren de 
wagens van de GAD op pad 
gingen, rijden nu wagens van 
Tomingroep door de straten.  

Deze eerste klus levert be-
hoorlijk wat mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt 
(tijdelijk) werk op. Vorig jaar 
heeft  de GAD voor bijna 
200.000 kilo aan kerstbomen 
opgehaald. Ervan uitgaande 
dat een gemiddelde boom 150-
175 cm lang is en zo’n 10 kilo 
weegt, hebben we het over een 
slordige 20.000 kerstbomen. 
Vanaf 2 januari rijden mede-
werkers van Tomin Groen de 
regio door om de kerstbomen 
op te halen.  Hun wagens zijn 
uitgerust met een versnip-
peraar die de bomen direct 
versnippert. De snippers 

worden gebruikt als compost 
en bodembedekker en er 
wordt biomassa van gemaakt. 
Alleen kerstbomen kunnen 
door de versnipperaar, dus 
de versiering, pot of houten 
kruis moeten er afgehaald zijn. 
Ook kunstkerstbomen nemen 
de medewerkers van Tomin 
Groen uiteraard niet mee. De 
kerstbomen opgehaald: Hil-
versum (alleen Kerkelanden), 
Weesp en Wijdemeren: vrijdag 
5 en 12 januari
Als uw kerstboom om half acht 
’s ochtends op de juiste datum 
klaarligt, zorgt Tomin Groen 
dat de boom meegaat. 

Kerstbomen ophalen op 
vrijdagen 5 en 12 januari

Twee unieke 
voorstellingen 
‘Music Meets 
Film Stars’
ANKEVEEN - Eind januari 2019 
is het zover. Dan staat de unieke 
show ‘Music Meets Film Stars’
op het programma van De Dil-
lewijn in Ankeveen, waarin 
speelfilms en muziek hoofdrol-
len vervullen. 
Met op het grote doek knap 
gemonteerde hoogtepunten uit 
meer dan tien iconische films, 
maakt u een reis langs meer en 
minder bekende filmgenres. 
Dit inclusief wereldberoemde 
filmmuziek waarmee die films 
onlosmakelijk zijn verbonden. 
Bijzonder is dat alle muziek-
stukken live worden gespeeld 
door een voor deze gelegenheid 
speciaal geformeerd groot or-
kest. Iconen komen voorbij als 
‘Star Wars’, ‘Harry Potter’, ‘Ja-
mes Bond’, ‘The Good, the Bad 
and the Ugly’ en waarschijnlijk 
neuriet u de muziek nu al mee. 
De combinatie van prachtige 
filmbeelden die minutieus ‘on-
der de muziek zijn gemonteerd’ 
garandeert een fantastisch pro-
gramma dat op een bijzondere 
wijze wordt gepresenteerd. Laat 
u meevoeren op een reis vol hu-
mor, spanning, emotie, roman-
tiek en natuurlijk: schitterende 
muziek. Reserveer tijdig!
Deze prachtige voorstelling in 
theater De Dillewijn kunt u 
meemaken op zaterdagavond 
26 januari en zondagmiddag 
27 januari 2019. Het aantal zit-
plaatsen is beperkt, dus wees er 
snel bij door alvast kaarten te 
bestellen op de website van De 
Dillewijn. www.dedillewijn.nl
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wagens van de GAD op pad 
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Deze eerste klus levert be-
hoorlijk wat mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt 
(tijdelijk) werk op. Vorig jaar
heeft  de GAD voor bijna 
200.000 kilo aan kerstbomen 
opgehaald. Ervan uitgaande
dat een gemiddelde boom 150-
175 cm lang is en zo’n 10 kilo 
weegt, hebben we het over een 
slordige 20.000 kerstbomen. 
Vanaf 2 januari rijden mede-
werkers van Tomin Groen de
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op te halen.  Hun wagens zijn
uitgerust met een versnip-
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worden gebruikt als compost 
en bodembedekker en er
wordt biomassa van gemaakt. 
Alleen kerstbomen kunnen 
door de versnipperaar, dus 
de versiering, pot of houten
kruis moeten er afgehaald zijn.
Ook kunstkerstbomen nemen
de medewerkers van Tomin 
Groen uiteraard niet mee. De 
kerstbomen opgehaald: Hil-
versum (alleen Kerkelanden),
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dat de boom meegaat. 

Kerstbomen ophalen op
vrijdagen 5 en 12 januari

Prettige feestdagen
en een voorspoedig 2019!

Gezond afslanken
Nieuw per 2 januari 2019 in ’s-Graveland

WW Wellness Workshop
U bent elke woensdagochtend vanaf 9.30 uur welkom.

Locatie:
Hervormde Kerk, Noordereinde 14 in ’s-Graveland

Uw coach: Janina Hekner
jhekner@weightwatchers.nl / 06-22726427

“Waar de liefde de tafel dekt,
smaakt het eten het beste.”

De Avontuurfabriek
Kluswijs Loosdrecht
Stichting Sloep
Aalberts Bouw bv
123GOEDKOOP.NL
Fa. Hennipman & Zn
IJs- en activiteitenboerderij van Herk
Muziekvereniging Nieuw Leven
Muziekvereniging Amicitia
Snowe Koor
Kamerkoor Revoce
Praise Loosdrecht
De Drechthoeve
Muziektheater Spotlight
Scouting Montgomery Huizen
Kasteel Sypesteyn
Restaurant Op Sypesteyn
RRS Visuals

Kon.Ned.Ver. EHBO; afd. Loosdrecht
Dunnebier Print & Marketing BV
Aannemersbedrijf W. Prinsen
Richard de rattenvanger
Veldhuizen Wagenbouw
Siegurd Bushcraft Survival
Grondverzet en montagebedrijf 
Hennipman BV
De Groot veehouderij en diensten
Gerard Huiden BV
Screen4all
Van Reenen BV
Etalagebureau Eva Maria Dijkman
Tuin & Dierspecialist XL van Henten
Everts Grond Weg & Waterbouw
Van Herk Staal-Totaal
ServéVerhuurservice
Jumbo van de Bunt Loosdrecht

Alle vrijwilligers en deelnemers heel
hartelijk bedankt !!
Ruim 1400 geregistreerde deelne-
mers, meer dan 220 vrijwilligers en
de gezamenlijke Loosdrechtse kerken.
Fantastisch!!

Kerstlichtjestocht
Loosdrecht 2018

 Bedankt !

Dankzij u allen konden we zo’n geslaagd evenement neerzetten!
Namens de gezamenlijke kerken
Lia Baas, Eric Brand, Wilma Hennipman, Nelly van Herk

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

Aanlevering Kopij: 
redactie@dunnebier.nl 

Aanlevering Advertenties:
advertentie@dunnebier.nl 

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
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Bijles Biologie, wiskunde,
rekenen 06-10650819

www.bijlesloosdrecht.com
susanhageschadd@gmail.com

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

van-vulpen-facilitair.nl
schoneterrassen.nl
Info 035-5827277

KERKDIENSTEN
Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
Zo. 23 december: 11.00 uur: R. Simileer
Di. 25 december: 11.00 uur: P. de Klerk
Zo. 30 december: 11.00 uur: W. Balk
Wo. 2 januari: 19.00 uur: Rozenkransgebed

Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
Zo. 23 december: 10.00 uur: Ds. C. van Andel
Zo. 23 december: 18.30 uur: Ds. M.P.D. Barth
Ma. 24 december: 22.00 uur: Gez. dienst
Di. 25 december: 09.45 uur: Ds. M. Roelofse
Zo. 30 december: 10.00 uur: Ds. M. Roelofse
Zo. 30 december: 18.30 uur: Ds. W.H. v Boeijen
Ma. 31 december: 19.30 uur: Ds. M. Roelofse
Di. 1 januari: 10.30 uur: Ds. M. Roelofse/
    Ds. A. van Duinen

Gereformeerde kerk
Zo. 23 december: 10.00 uur: Ds. E.E. Aarsen
Ma. 24 december: 22.00 uur: Ds. H.M. Ploeger
Zo. 30 december: 10.00 uur: Ds. J. Wolswinkel
Ma. 31 december: 19.30 uur: Ds. H.M. Ploeger

Beukenhof
Zo. 23 en 30 december: Geen dienst

oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
Zo. 23 december: 09.30 uur: Ds. A.S. de Winter
Zo. 23 december: 18.30 uur: Gez. dienst
Ma. 24 december: 22.00 uur: Kerstnachtdienst 
in de Gereformeerde kerk
Di. 25 december: 9.30 uur: Ds. A. van Duinen
Zo. 30 december: 9.30 uur: Ds. F.A.J. Heijkoop
Zo. 30 december: 18.30 uur: Gez. dienst
Ma. 31 december: 19.30 uur: Ds. M. Roelofse

Nederlands Gereformeerde kerk
Zo. 23 december: 9.30 uur: Ds. A. Siebenga.
Zo. 25 december: 9.30 uur: Ds. A. Siebenga.
Zo. 30 december: 9.30 uur: Ds. A. Siebenga.
Ma. 31 december: 19.00 uur: Leesdienst.

STERRETJES

✓ 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

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Met de feestdagen je eens
laten verwennen met mooie

amuses/hapjes. 
Ga is kijken op

WWW.CULINAIRAANHUIS.NL
06-21687778

BOSMAN-BOUW
AANNEMINGSBEDRIJF        06 55 89 40 69   (LOOSDRECHT)

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

WWW.BOSMAN-BOUW.NLBOSMAN-BOUW
AANNEMINGSBEDRIJF        06 55 89 40 69   (LOOSDRECHT)

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

WWW.BOSMAN-BOUW.NL

Wij wensen u fijne feestdagen
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Gezegend Nieuwjaar

Zalig Kerstfeest

Wijdemeren

Almekinders 
Hoveniers

DE specialist in:
Duurzame terrassen * Tuintimmerwerken

Groenverzorging * Groenaanleg * Kunstgras

Heulakker 3 , Loosdrecht
T. 06-53 64 83 04
T. 035-58 25 576
E. info@almekindershoveniers.nl

www.almekindershoveniers.nl

Gezellige kerstdagenen veel tuinplezier in 201 !

De decembermaand staat in 
het teken van gezelligheid en 
warmte. Maar dit gaat niet 
voor iedereen op. De donkerste 
dagen van het jaar versterken 
gevoelens van depressie, rouw 
en eenzaamheid. Veel mensen 
ervaren de ondersteuning van 
de Sensoor-vrijwilligers als 
lichtpuntjes gelukkig het gehe-
le jaar door. Ze verzachten pijn, 
angst en verdriet. De luisterlijn 
Sensoor is hard op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers voor dit 
waardevolle werk. 

Alles wat er zich in een men-
senleven kan voordoen, komt 
voorbij aan de telefoon, chat 
en e-mail van Sensoor. De vrij-
willigers bieden dag en nacht 
een luisterend oor. De behoeft e 
aan dit luisterend oor is groot, 
dagelijks worden er (landelijk) 
ruim 1000 gesprekken gevoerd. 
Gehoord worden is een basis-
behoeft e van ieder mens. Het 
geeft  steun en helpt om weer 
grip te krijgen op eenzame, 
angstige of depressieve gedach-
ten. Met name de gesprekken 
in de nacht zijn speciaal. Ro-
land, drie jaar vrijwilliger bij 
Sensoor, ervaart dat ook: ‘’Een 
gesprek dat mij bijblijft , was 
met een man die het niet meer 
zag zitten. Hij was suïcidaal 

maar wilde niet dood. Hij belde 
naar Sensoor om zijn gedach-
ten te verzetten want alleen 
lukte hem dit niet. Het praten 
over zijn gevoelens hielp hem, 
hij werd er rustig van. Echt een 
parel van een gesprek. Ik heb 
het idee dat ik die nacht een 
leven heb gered.’’ Wanneer een 
luisterend oor niet voldoende 
blijkt te zijn, zoekt de vrijwilli-
ger samen met de beller, chatter 
of mailer naar geschikte hulp. 

Start basistraining 
in Hilversum 
Roland wordt goed getraind en 
begeleid door beroepskrachten 
van Sensoor. Een reden waar-
om hij voor dit vrijwilligers-
werk koos: ‘’Je doet dit werk 

niet ‘zomaar even’. Je wordt er 
goed voor opgeleid! Eerst een 
selectiegesprek, vervolgens 
een professionele training. Dat 
vond ik zo goed, ik werd hele-
maal enthousiast.’’ Roland leert 
zelf veel van de gesprekken: ‘’Ik 
ontwikkel mij hier als mens.’’
Sensoor Hilversum start in 
maart 2018 met het trainen 
van nieuwe vrijwilligers. Vanaf 
januari zullen daartoe kennis-
makingsgesprekken worden 
ingepland. Geïnteresseerden 
kunnen zich melden via www.
sensoor.nl/vrijwilligerswerk. 
Bellen voor een anoniem ge-
sprek kan naar 0900-0767 en 
chatten of mailen via www.
sensoor.nl.

Luisterhelden gezocht voor luisterlijn 

Nooit genoeg te lezen in de 
Kerstvakantie?  Sla dan uw 
slag bij de boekverkoop in de 
vestigingen Bussum, Eemnes, 
Loosdrecht, Muiden, Naarden 
en Weesp van Bibliotheek Gooi 
en meer. 

De boeken die uit de collectie 
van de bibliotheek verwijderd 
zijn om plaats te maken voor 
nieuwe titels, of nieuwere uit-
gaven gaan voor een zacht 
prijsje in de verkoop.

Ook kunt u meteen een kijkje 
nemen in ons winkeltje. Daar 
vindt u kleine cadeautjes en 
heel veel mooie Kerstkaarten.
Bibliotheekvestiging Loos-
drecht; Tjalk 41; 035- 582 
5488.

Grote Boekverkoop Bieb

www.vechtenomstreken.nl

wenst al haar bewoners en 
relaties fi jne feestdagen 
en een heel mooi 2019!

In week 52 is kantoor Loosdrecht gesloten, 
Breukelen is geopend op reguliere werkdagen

Wij wensen u fijne 
feestdagen en een 

gelukkig 2019!

Borgraad Financieel Advies
Oud Loosdrechtsedijk 252
1231 NH Loosdrecht
T 035 - 656 30 30
E info@borgraad.nl
I www.borgraad.nl

KOPIJ
AANLEVEREN: 

REDACTIE@DUNNEBIER.NL
De NieuwsSter

van woensdag 26 
december komt te 

vervallen




