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Foto: De jachthoorns galmden in de kasteeltuin

Hubertus geëerd
Jachtmuziek op Sypesteyn

COMFORT DEAL WEKEN

Door: Niels van der Horst

UITGESLAPEN WAKKER WORDEN
VOOR EEN DROOMPRIJS

r

T A X AT E U
R

ONZE KANTOREN
Lindelaan 104
1231 CN Loosdrecht
Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 NH Loosdrecht
035 582 53 33
info@veermanmakelaars.nl
VEERMANMAKELAARS.NL
VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | ADVIES | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

R

S

jaa

M A KE L A A

MAKELAARS - TAXATEURS

40

S-

1979

VEERMA

9

N

EST.

1979 - 201

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194 Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984 Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054
MORPHEUS.NL

NIEUW-LOOSDRECHT
Afgelopen zondag 3 november was het weer tijd
voor het traditionele jachthoornblazen.
Ter ere van de beschermheilige van de jacht Sint Hubertus, had zich op diens naamdag in de tuin van Kasteel
Sypesteyn een mooie groep
belangstellenden verzameld.
Deze bewonderde het bijzondere optreden van het ensemble onder leiding van Harry
Sevenstern.
Introductie
Harry Sevenstern is professioneel trompettist en daarom de aangewezen persoon
om het ensemble te leiden.

Wij zorgen
dat u wèl (tijdig)
de juiste deal
krijgt!

Lindelaan 101
1231 CK Loosdrecht
T 035 – 582 42 81
E info@vuister.com
I www.vuister.com

Bij zijn introductie stelde hij
de musici met een glimlach
en humor één voor één voor.
Sowieso hield hij ervan om
tussen het hoorngeschal door
korte informatieve praatjes te
houden. Zo trakteerde hij het
publiek bijvoorbeeld op geestige spreuken die van belang
zijn bij het bespelen van de
jachthoorns: “Blazen maakt
dorstig” en “Zonder drank
geen klank”.

‘ZONDER DRANK
GEEN KLANK’
Tradities
“Dit is nu de elfde of twaalfde keer dat we dit doen,”
vertelde Harry. “Het gaat om
oude cultuur van hier en ook
Duitsland die we op deze manier terughalen.” Naast de
traditionele muziek werden
de jachthoorns ook voor iets
anders gebruikt. “Voor elk geschoten dier(soort) spelen we
een signaal. Dat is ook een
eerbetoon. De dieren worden
neergelegd op een tableau en
vervolgens worden dus die

signalen geblazen.” Een fazant, vos, hert, elk dier heeft
een eigen motief. Harry blies
ter ondersteuning vloeiend
in vijfentwintig seconden het
signaal voor de vos. “Dit is
wel een van de moeilijkste.
Het stukje voor een haas is
beduidend makkelijker.”
Bezwaren
Sevenstern besprak nog kort
de bezwaren die sommige
mensen hebben tegen de
jacht. “Jagers zijn er niet bij
gebaat om alles maar gewoon
dood te maken. Er wordt echt
selectief gejaagd. Nu is er bijvoorbeeld een plaag met ganzen en die wordt dan via de
jacht gereguleerd.” Hetzelfde
gebeurt momenteel met zwijnen. Op de vraag of die dieren
nog nuttig worden gebruikt of
bijvoorbeeld naar restaurants
gaan, antwoord Harry stellig:
“Jazeker! Ik maak ze bij wijze van spreken zelf schoon.
Gelukkig kan mijn vrouw heel
goed koken.”
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BOSMAN-BOUW
AANNEMINGSBEDRIJF

06 55 89 40 69

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

(LOOSDRECHT)

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

Huisartsen

WWW.BOSMAN-BOUW.NL

Spreekuur
Administratie voor Elkaar
Wijdemeren
Elke vrijdag gratis inloop van 9.30 -11.00: Lindelaan 98

NIEUW LOOSDRECHT


RK Pauluskapel
Zo. 10 november: 11.00 uur:
P.de Klerk.



Hervormde Gemeente
(Sijpekerk)
Zo. 10 november: 10.00 uur:
Ds. M. Roelofse.
Zo. 10 november: 18.30 uur:
Ds. N.J.M. Goedhart.

Vrijwilligers helpen met uw administratie, inkomen, formulieren,
digitale ondersteuning zoals UWV en woningnet.
Privacy is gewaarborgd.
Versa Welzijn
S. Duikersloot en T. van der Tol
035 623 11 00
avewijdemeren@versawelzijn.nl



Gereformeerde Kerk
Zo. 10 november: 10.00 uur:
Ds. A. de Boer.



Beukenhof

Zo. 10 november: 11.15 uur:

Ds. A. Siebenga.

OUD LOOSDRECHT


Ned. Geref. Kerk
Zo. 10 november: 9.30 uur:
Ds. T. Baron.

de actie van de maand is

Sushibox X
(52 stuks)

Voor 3 tot 4 personen
Normaal € 59,Nu € 35,Frans Halslaan 11 • 1231 BA Loosdrecht
tel.035-5337820 • www.tokyoloosdrecht.nl

Samen eten is olie voor de vriendschap

1-1-2

De huisartsenpraktijk Loosdrecht, Eikenlaan 49 A
035 - 588 90 60
Geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur
www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken
8-17 uur
035 - 588 90 60
Huisbezoek aanvragen
8-11 uur
035 - 588 90 60
Receptenlijn
24 uur
035 - 588 90 60
Spoedlijn
8-17 uur
035 - 588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen
8-17 uur
035 - 588 90 60
Telefonisch advies
8-17 uur
035 - 588 90 60
Buiten de openingstijden is de dienstdoende huisarts te bereiken via de huisartsenpost
te Blaricum. Dit kan alleen door eerst te bellen naar 088 - 130 96 00.

Versa Welzijn

Lindelaan 98, 1231 CN Loosdrecht

035 - 623 11 00

Apotheek

Frans Halslaan 7
035 - 582 65 50
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur, zaterdag, zon- en feestdagen gesloten.
Apotheek spoedtelefoon
035 - 533 06 07
Thuiszorg Inovum
035 - 588 82 00
Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:
Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten,
fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek
035 -692 49 24
Voor alle diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten kantooruren!
Kraamzorg:
035 - 692 49 22
Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum:
035 - 692 46 92
(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur).
Vivium Zorggroep
035 - 692 49 24
Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden,
Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.

Diëtisten

DPS Dieetkunde,
Eikenlaan 49a, 1231 AT Loosdrecht

085-210 05 75
info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl
Amaris Thuiszorg en Wonen
085 - 621 40 40
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht
(met of zonder indicatie), klantcentrum@amaris.nl
Buurtzorg Loosdrecht
06-23670078
Thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding
in Loosdrecht e.o. loosdrechteo@buurtzorgnederland.com
Tandartsen
Buiten praktijkuren 0900 - 15 15
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212
088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO):
24 uur per dag/7 dagen per week
Dierenarts Acacialaan 2a,
035 - 582 44 93

ambachtelijke
slagerij

Aanbieding van deze week:

Winterrollade

Schouderrollade voor 2 personen
Winters gekruid

Per stuk

6,00

Samen

5,95

Vleeswarentrio:
100 gram gebraden gehakt
100 gram corned beef
Bakje kip kerriesalade
ma- t/m vrij- dag 06.30 - 21.00 uur
zaterdag 06.30 - 21.00 uur
zondag 11.30 - 21.00 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

Wij verkopen elke dag vers brood van De Nieuwe Bakker
aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag
Lindelaan 102 Loosdrecht tel. 035-5823223 www.slagerijgerarddenooij.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 8.30 tot 17.30 uur, woensdag gesloten
donderdag en vrijdag 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag 8.00 tot 15.00 uur.

POLITIEK 3
Kortenhoef en ‘s-Graveland in 2040
Woensdag 6 november 2019

Een vol cultureel centrum bij
eerste dorpenavond
WIJDEMEREN
Het is vol in de theaterzaal
van cultureel centrum De
Blinker op dinsdagavond
29 oktober. Hier vindt namelijk de eerste van de
vijf dorpenavonden plaats,
georganiseerd door de gemeente. Het is de kick-off
van het nieuwe Dorpenbeleid. Wethouder Rosalie
van Rijn trapt de bijeenkomst af. Het onderwerp
van vanavond: de toekomst van Kortenhoef en
‘s-Graveland.
“Op verjaardagen kunnen
mensen altijd goed onder
woorden brengen wat ze vinden en wat er anders moet in
hun dorp. Ik hoop dat we die
sfeer vanavond kunnen nabootsen”, besluit wethouder
Rosalie van Rijn haar introductiepraatje. En dat nabootsen
van die sfeer, dat komt goed.

Aan de vier klaargezette thematafels wordt gebrainstormd,
gekletst en gediscussieerd.
Thema’s
De thema’s duurzaamheid, fysieke leefomgeving, het (leef)
klimaat in het dorp en het
dorpsontwikkelplan staan op
het programma. Op de tafel
liggen tafelkleden, waarop de
ideeën verzameld worden.
“Het gaat om de ‘wat’ en om
de ‘hoe’-vraag. Dus niet alleen
maar ‘we willen dat dit verandert, succes’ maar ook ‘hoe
gaan we dat bereiken en wat
is onze rol en die van de gemeente’, legt Van Rijn uit.
Verkeer
De bezoekers van de avond
zijn enthousiast en komen met
goede ideeën. Voor veel inwoners is verkeer en vervoer
een belangrijk onderwerp. Het
komt aan vrijwel iedere tafel

Foto:

naar voren. Mensen zien graag
een betere verkeersdoorstroming en inzet op openbaar
vervoerverbindingen,
zodat
we in de toekomst minder gebruik gaan maken van auto’s.

Dat is ook nog eens goed voor
de duurzame toekomst van de
dorpen.
Hard werken wordt beloond,
dus de avond wordt afgesloten
met hapjes en drankjes in het

café van De Blinker. Een geslaagde eerste avond! Op naar
de volgende in Nederhorst den
Berg (4-11), Ankeveen (13-11),
Nieuw-Loosdrecht (14-11) en
Oud-Loosdrecht (18-11).

Raadsleden oefenen met				
beeldvorming
Grondbeleid diverse varianten
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Tien raadsleden en twee
fractieassistenten waren
bijeen in een oriënterende
sessie om zich een beeld
te vormen over het grondbeleid. Een nieuwe variant
in het vergadersysteem
van de gemeenteraad. Als
een rumoerig schoolklasje
luisterde en reageerde het
gezelschap op de verhalen van twee deskundigen:
Martien Urlings en Louis
Hosman. Ook de Grondbeleid- wethouders Jan-Jaap
de Kloet en Jan Klink deden mee.
Vooraf was er enige onzekerheid: waarom waren er geen
documenten, wat was de status van deze bijeenkomst en

worden er notulen gemaakt?
Nogal wat raadsleden vinden
het blijkbaar lastig om uit de
losse pols mee te gaan met
veranderingen.
Uiteindelijk
moest deze sessie leiden tot
een Nota Grondbeleid die in
februari 2020 wordt vastgesteld. De huidige is verouderd,
het is hoog tijd om hem te actualiseren, zei Jan Klink. In het
grondbeleid wordt aangegeven welke koers Wijdemeren
vaart om de gemeentelijke
grond te beheren. Hoe kun je
ambities waarmaken om jaarlijks 200 à 250 woningen te
bouwen?

RUWWEG ONDERSCHEIDT MEN TWEE
MODELLEN: FACILITEREND EN ACTIEF
Ruwweg onderscheidt men

twee modellen: faciliterend en
actief met diverse tussenvormen. Bij de Porseleinhaven
was de gemeente actief, doordat men het hele proces tot aan
de bouw had ondersteund, bij
Erve Knorr (tegenover het gemeentehuis) was er een faciliterende rol, omdat een projectontwikkelaar de uitvoering had
geregeld. De informatie werd

gaandeweg steeds meer bestuurlijk-technisch, met termen
als ‘anterieure overeenkomst’,
exploitatieplan,
regisseren,
sturing, maatwerk, risicobeperking en voorkeursrecht.
Duidelijk is, hoe actiever een
gemeente, hoe groter de risico’s. Bij een aantal raadsleden
was de vrees dat Wijdemeren
niet voldoende grond en des-

kundigheid heeft om actiever
te werken aan grondbeleid.
Dat werd door Louis Hosman
genuanceerd. Met meer leegstand van scholen en meer
ambtenaren op het gemeentehuis zijn er wel degelijk mogelijkheden. Aan het slot van de
bijeenkomst bleek dat vrijwel
alle lokale politici meer kennis
hadden opgedaan.
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Marjolijn Lamme
Eerste vrouwelijk Gold Master Photographer

BEEKES
STOFFEER ATELIER

STOFFEREN VAN KLASSIEK TOT DESIGN - GESPECIALISEERD IN TOPMERKEN

NIEUWE BINNENVULLINGEN  BOOT- EN LOUNGEKUSSENS  COLLECTIE 3000 STOFFEN,
LEER EN KUNSTLEER  ZON- EN REGENBESTENDIGE BUITENSTOFFEN  SCHAPENVACHTEN
Oud Loosdrechtsedijk 61 A * Loosdrecht * 035-5255416

WWW.BEEKESSTOFFEERATELIER.NL

Weekendaanbieding
(don,vrij,zat)

Speculaascake
Nu € 3,00

LOOSDRECHT
Met haar panel van 20 etnische portretten verovert
Marjolijn Lamme uit Loosdrecht haar Gold kwalificatie. Dankzij deze kwalificatie treedt Marjolijn toe
tot de beste fotografen van
Nederland.
Wat was het niveau van het
werk dat zaterdag aan de Internationale jury ter beoordeling werd gegeven hoog. De
spanning was goed te voelen
onder alle fotografen. Colle-

ga’s die niet opgingen voor
een kwalificatie kwamen de
kandidaten steunen. Marjolijn
creëerde een serie van 20 portretten van mensen met een
verschillende ethische achtergrond.
In haar post op Social Media legt deze top fotografe uit
waarom deze zo persoonlijk
en zo belangrijk voor haar is …
Het begon met een idee in Nepal. Mijn Goud Master Kwalificatie als eerbetoon aan mijn

vader, mijn inspirator. Ik ben
een mensenmens. Ik hou
van andere culturen die je
blik verbreden en waardoor
de
vanzelfsprekendheid
wegspoelt. We leven in een
multiculturele samenleving
en we hebben elkaar zo veel
te geven. In dit portfolio wil ik
de kijker verbinden met andere culturen, in emoties en
in gevoelens van authenticiteit, omdat wij in de kern allemaal gelijk zijn. Ongeacht
je huidskleur, je etnische,
religieuze of culturele achtergrond. Fotografie is een universele taal, een taal die verbindt. 20 ontmoetingen met
modellen die in al hun puurheid werden geportretteerd.
Regelmatig was ik verrast worden door de emoties die mijn
portretten bij hen oproept. Het
is bijna niet onder woorden te
brengen, wat er gebeurt als
je mensen in hun oorspronkelijke culturele achtergrond
fotografeert.
Samenwerken
met topper Renée Beekmans,
make-up artist, om het precies
te laten worden zoals ik het in
mijn hoofd had. Ik heb een jaar
keihard gewerkt aan dit project
en genoten van elk moment.
Foto: Rogier Bos

Gehandicapte kind
Collecte van 11-16 november
REGIO 		
Duizenden
vrijwilligers
gaan binnenkort weer op
pad om geld in te zamelen
voor kinderen en jongeren
met een handicap. Zij komen aan de deur tijdens
de landelijke collecteweek
van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, van 11 t/m 16 november 2019.
Eenzaamheid grootste handicap
Voor meer dan 100.000 kinderen met een beperking is
eenzaamheid de grootste handicap. Ze gaan naar aparte
scholen of helemaal niet naar
school. Spelen wordt lastig
als 9 van de 10 speelplekken
in ons land nog steeds niet of

slecht toegankelijk zijn voor
gehandicapte kinderen. En
veel kinderen met een handicap zitten thuis terwijl ze graag
met leeftijdgenootjes zouden
willen sporten.
Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) zorgt ervoor dat
kinderen met en zonder handicap elkaar leren kennen.
Dat ze samen kunnen spelen,
sporten en leren – samen opgroeien.
Ook in uw regio
Met de opbrengst van de collecte steunt het Gehandicapte
Kind projecten voor kinderen
en jongeren met een handicap in heel Nederland. Wilt u
weten wat het Gehandicapte
Kind in uw regio doet? Op de
website www.nsgk.nl ziet u op

een landkaart welke projecten
daar mede mogelijk worden
gemaakt.
Collectant gemist?
Heeft u geen collectant aan de
deur gehad, maar wilt u toch
een bijdrage overmaken? Dat
kan door de letters VRIENDJES te sms-en naar nummer
4333 (eenmalige gift van 3
euro) of met een online donatie via www.nsgk.nl. De Nederlandse Stichting voor het
Gehandicapte Kind is in het
bezit van het CBF-keurmerk.
Dit garandeert dat ze op een
verantwoorde manier omgaat
met ontvangen giften.
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Dorcas Voedselactie

LOKAAL
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Omdat we om hen geven
LOOSDRECHT
Van 3 tot en met 10 november 2019 wordt voor
de vierentwintigste keer
de Dorcas Voedselactie gehouden. Vele vrijwilligers
en consumenten in heel
Nederland dragen hier een
steentje aan bij. Op honderden locaties in Nederland
– in supermarkten, kerken
en scholen- zamelen duizenden vrijwilligers samen
met de consumenten producten en geld in voor de
allerarmsten in Albanië,
Moldavië, Oekranïe en Roemenië.
Dorcas ondersteunt met de
voedselpakketten de allerarmsten. Veel van hen leven teruggetrokken en in armoede.
Ze staan er vaak alleen voor
en komen, vanwege gezondheidsproblemen of ouderdom
de deur niet meer uit. De ontvangers van een pakket worden zorgvuldig door de lokale

partnerorganisaties geselecteerd. Onze partners weten
welke mensen hulp nodig hebben.
Heel Nederland geeft
In Nederland zijn van 3 tot en
met 10 november zo’n tienduizend vrijwilligers op de been
om de producten in te zamelen. Meer dan zeshonderd supermarkten en vele scholen en
kerken verlenen hun medewerking aan de Dorcas Voedselactie. Vrijwilligers delen voedsellijstjes uit aan het winkelend
publiek. Hierop staan producten die samen een voedselpakket vormen. Klanten van de
supermarkten kopen een extra
product en geven deze af aan
de vrijwilligers. Daarna wordt
alles gesorteerd. Dit gebeurt
ook door vrijwilligers. Nadat
het pakket met de vrachtwagen
op de plaats van bestemming
is aangekomen, geeft Dorcas
het aan de partnerorganisatie
die het vervolgens via de loka-

le partner bij de juiste mensen
brengt.
In Loosdrecht wordt op vrijdag
8 en zaterdag 9 november de

Dorcas Voedselactie gehouden op de volgende locaties:
De Supermarkten Boni en de
Jumbo. Wilt u ook meewerken

met deze actie of zoekt u informatie? Tineke van den Berg tinekevandenb@gmail.com, Wil
Aalberts waalberts@ziggo.nl.

Bussum voor mensen die geïnteresseerd zijn om pleegouder te worden. Er wordt meer
informatie gegeven over pleegouderschap. Diverse pleegou-

ders en pleegzorgaanbieders
uit de regio zijn aanwezig om
vragen te beantwoorden. Aanmelden voor de bijeenkomst
kan via www.pleegoudergv.nl.

Pleegouders gezocht
13 november informatieavond
REGIO 		
In Gooi en Vechtstreek worden pleegouders gezocht.
Het landelijke tekort aan
pleegouders speelt ook in
onze regio. Hierdoor is er
onvoldoende opvang voor
kinderen die (tijdelijk) niet
bij hun ouders kunnen wonen.
We zijn op zoek naar nieuwe
pleeggezinnen die veiligheid,
structuur en warmte kunnen
bieden. De pleegzorgaanbieders, gemeenten en Regio
Gooi en Vechtstreek maken
zich in deze regio samen sterk
om nieuwe pleegouders te
zoeken. In de landelijke Week
van de Pleegzorg (30 oktober – 6 november) wordt extra
aandacht gegeven aan pleegzorg en het werven van pleegouders.
Op woensdag 13 november
vindt er voor geïnteresseerde
inwoners uit Gooi en Vecht-

streek een informatieavond
over pleegzorg plaats in Bussum.
Veilige omgeving
Soms kan een kind door omstandigheden (tijdelijk) niet
meer bij de ouders wonen. Als
pleegouder bied je veiligheid
én een (tijdelijk) thuis. Pleegouders kunnen verschillende
soorten opvang bieden: soms
voor zeven dagen per week,
af en toe een weekend, een
vakantie of een aantal dagen
of dagdelen in de week is ook
mogelijk. Wat telt is dat een ouder een kind structuur, warmte en veiligheid kan bieden.
De minimale leeftijd voor een
pleegouder is 21 jaar. Het is
van belang dat er een goede
match is tussen de ouder en
het kind/de jeugdige. Mensen
die zich aanmelden als pleegouder, ondergaan een professionele screening en worden
zorgvuldig en persoonlijk begeleid.

Informatiebijeenkomst
pleegzorg
Woensdag 13 november vindt
van 19.30-21.30 uur een informatiebijeenkomst plaats in
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UW VAKANTIE,
ONZE UITDAGING!

Alice & José
uw persoonlijke reisadviseurs
T: 035- / 06-55367994
E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/aliFHMRVH

De kou is er weer!!
3 gebakken panga
filet voor €10,00

Bollen ICT
Service aan huis voor
€ 13,75 per kwartier
Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets
www.bollenict.nl
Bel 06 – 51 993 153
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie 035-6562178
of 06-51886707

PEDICURE JANET
lid provoet
Als gediplomeerd pedicure
kan ik u vakkundig helpen
met de verzorging van uw
voeten en met behandeling
van voetproblemen.
Ik kom ook bij u thuis.
telefoon 06-29060003
Klusteam Loosdrecht
Voor alle werkzaamheden in
en om uw huis, tuin en
bedrijf. Voor informatie/
offerte: 06-46762572

KLOKKENMAKER
www.pendulehuis
030-7853826/06-11113421
Voorkom burn-out. Of herstel er sneller van met
de methode Stressologie.
Lynn Hogendoorn,
gripopgezondheid.nl
info 06-16774628
Maak kennis met Landgoed
de Rading, koffie met huisgemaakte taart, verse soep,
zelf je oogst ophalen en nog
veel meer,...Rading 1B, 1213RK,
Hilversum www.landgoedderading.nl

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur

Lekker warm, lekker gekruid!
Iedere vrijdag op het Lindeplein in
Loosdrecht van 9:00 - 18:00 uur
U kunt bij ons ook pinnen!!

Beter in
Balans
Doe mee aan de cursus
valpreventie van Inovum

WIJ ZIJN ER
OOK VOOR Ù
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH Hilversum
035 - 62 52 484
www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

Hebt u soms moeite uw evenwicht te bewaren?
Of bent u bang om te vallen? Terwijl u juist zo graag op
pad gaat of in huis beweegt. Tijdens de cursus ‘Beter
in Balans’ helpen een fysiotherapeut en ergotherapeut
u met slimme tips en oefeningen, voor meer balans
en veiligheid. Zo beweegt u met meer zekerheid.
Meer weten of aanmelden?
Neem contact op met Fysiotherapie Inovum:
035 5888 492 of fysio@inovum.nl

Kom ook!
Emtinckhof Loosdrecht
Van 10.00 – 11.00 uur op:
woensdag 20 november
woensdag 27 november
woensdag 4 december
De cursus telt drie
ochtenden en kost € 40.
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Afscheid burgemeester
Ossel

#mooiwijdemeren
@wdcvdvelde

Officiële
bekendmakingen

Op dinsdag 12 november vanaf 22.00 uur, aansluitend aan de begrotingsraad, neemt burgemeester
Freek Ossel afscheid van de gemeente Wijdemeren
in het gemeentehuis.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort

>

Geen reisdocumenten

Op dinsdag 12 november is het, in verband
met technisch onderhoud, niet mogelijk om
reisdocumenten zoals een paspoort of identiteitskaart aan te vragen en/of af te halen. Onze
excuses voor het ongemak. We helpen u graag
weer op woensdag 13 november.

Ben je vrijwilliger in Wijdemeren?

Kom naar onze vrijwilligersdag!
Wat was het twee jaar geleden een
feest in het gemeentehuis! Dit jaar
organiseren we weer een vrijwilligersdag. Bent u erbij op donderdag
28 november?
Tussen 17.30 en 21.00 uur is iedereen die
vrijwilligerswerk doet in Wijdemeren van harte
welkom in het clubhuis van de sportvereniging in

’s-Graveland voor een hapje en een drankje. Het
clubhuis wordt voor de gelegenheid gehuld in
winterse sferen met bijbehorende muziek, hapjes
en drankjes.

Rollen omgedraaid
Neemt een van de raadsleden uw jas aan? Of
krijgt u een drankje van een wethouders? Het zou
zomaar kunnen. De rollen zijn tijdens de vrijwilligersdag namelijk omgedraaid: het college en de

raadsleden willen met deze avond alle vrijwilligers
van Wijdemeren graag bedanken voor hun inzet.

Aanmelden
Komt u ook? Meld u dan aan vóór donderdag 21
november via www.wijdemeren.nl/vrijwilligersdag. Vol is vol, dus wees er snel bij! Houd deze
krant, onze website en social mediakanalen in de
gaten voor meer informatie over de avond.

Installatie burgemeester Crys Larson
Op dinsdag 19 november wordt mevrouw Crys Larson
tijdens een buitengewone vergadering van de gemeenteraad
geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Wijdemeren.
Aansluitend is er een receptie waar u persoonlijk kennis kunt
maken met mevrouw Crys Larson.

U bent welkom vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis
van Wijdemeren.

>

Pleegouders gezocht

Het landelijke tekort aan pleegouders speelt
ook in de regio Gooi en Vechtstreek. Er wordt
daarom gezocht naar nieuwe pleeggezinnen
die veiligheid, structuur en warmte kunnen bieden aan kinderen die (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen wonen. Woensdag 13 november
is er van 19.30 tot 21.30 uur een informatiebijeenkomst in Bussum. Diverse pleegouders en
pleegzorgaanbieders uit de regio zijn aanwezig
om vragen te beantwoorden. Aanmelden kan
via www.pleegoudergv.nl.

>

Dag van de Mantelzorg

Op zaterdag 9 november is de Dag van de
Mantelzorg. Heeft u zich al aangemeld voor de
gratis workshops of high tea? U kunt Italiaans
koken, limoncello maken, zentangles tekenen
en kransen maken in het 3-Luik in Loosdrecht.
Bij de high tea in het 3-Luik zijn er ook handmassages. De high tea in Veenstaete wordt
omlijst met muziek. Aanmelden kan tot en met
donderdag 7 november via mantelzorg2019@
kploosdrecht.nl. Lees meer over het programma op: www.wijdemeren.nl/mantelzorg.

>

Militaire oefeningen

Binnenkort worden op verschillende plekken
in Nieuw-Loosdrecht militaire oefeningen
gehouden. Hinder zal tijdens de oefeningen zo
veel mogelijk worden beperkt. De oefeningen
zijn van 3 t/m 5 december 2019, 10 t/m 12
december 2019 en 17 t/m 19 december 2019.

Wijdemeren
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Uitvoering belastingtaken vanaf 2020 vanuit gemeente Hilversum
Vanaf volgend jaar gaat de
gemeente Hilversum namens de
gemeente Wijdemeren de heffing
en inning van de gemeentelijke
belastingen verzorgen en de WOZwaarden voor alle onroerende
zaken in Wijdemeren vaststellen.
Belastingen SWW (BSWW), de organisatie die deze gemeentelijke
belastingtaken nu uitvoert, stopt
per 1 januari 2020.

De gemeente Wijdemeren blijft zelf verantwoordelijk voor de hoogte van de tarieven en de
verordeningen.

Overgang
Inwoners en bedrijven van de gemeente Wijdemeren kunnen met specifieke vragen over hun
gemeentebelastingen nog tot 1 januari 2020
terecht bij BSWW. In het nieuwe jaar zal er via
www.wijdemeren.nl/belastingen een digitaal
belastingloket beschikbaar zijn. In de periode

van 21 november tot 15 december worden de
belastinggegevens van de BSWW overgezet.
Hierdoor zijn de belastingsystemen tijdelijk niet
raadpleegbaar.

Samenwerking
Sinds begin dit jaar werken een aantal Wijdemeerse medewerkers vanuit het gemeentehuis van
Hilversum. Het gaat bijvoorbeeld om de financiële
administratie, de salarisadministratie, de taken
op het gebied van de Wet op de Basisregistratie

Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie
Grootschalige Topografie (BGT). Ook op het
gebied van de gladheidsbestrijding werken we
al geruime tijd samen. In het nieuwe jaar komen
daar de gemeentelijke belastingtaken bij. Doel van
deze samenwerkingen is de dienstverlening aan u
minder kwetsbaar te maken en u goede service te
bieden. Kijk voor meer informatie op
www.wijdemeren.nl/samenwerkinghilversum.

15 november: Dag van de Ondernemer
Drie finalisten streden de afgelopen weken om de
titel ‘Ondernemer van het jaar’: Bonnema Watersport, Van Ettekoven Rietdekkers en Dunnebier
Print & Marketing. En er werd maar liefst 2861
keer gestemd! Maar wie zal er vandoor gaan met
de prijs van 2500 euro en de eer om een jaar lang
ondernemer van Wijdemeren te zijn? Dat maken
we bekend tijdens het netwerkevent op vrijdag 15
november!

Programma

Op vrijdag 15 november is de Dag
van de Ondernemer. We zetten de
Wijdemeerse ondernemers in het
zonnetje tijdens een inspirerend

netwerkevent en maken bekend
wie de winnaar is van de ondernemersverkiezing Wijdemeren!

Naast deze bekendmaking is er ook een mooi
programma voor Wijdemeerse ondernemers. Netwerkster Merlin Melles (oprichter van het exclusieve
netwerk voor topondernemers Founders Carbon
Network – fCN) is dagvoorzitter en Paul Laseur
(columnist en presentator BNR Nieuwsradio) voelt
de finalisten aan de tand over hun familiebedrijf.

TedTalk
De TEDTalk komt dit jaar van Renée de Kuyper.
Zij is de juryvoorzitter van de ondernemersverkiezing, adviseur familiebedrijven én lid van de
Raad van Commissarissen van het familiebedrijf
Koninklijke de Kuyper. Hierdoor is zij de aangewezen persoon om invulling te geven aan het
thema ‘familiebedrijven’. In 15 minuten deelt zij de
succesbepalende sleutelfactoren voor familiebedrijven met u.

Aanmelden
De Dag van de Ondernemer vindt plaats op
vrijdag 15 november vanaf 15.00 uur bij partycentrum De Drie Dorpen (Cannenburgerweg 51,
Ankeveen). Er is beperkt plek, dus meld u snel aan
via www.ondernemervanwijdemeren.nl.

Wooncoach in Wijdemeren van start
Woont u in een sociale huurwoning
en denkt u wel eens na over waar u
oud wilt worden? Gaat u verhuizen
of kan uw huidige woning worden
aangepast? Een wooncoach helpt
om deze vragen te beantwoorden.
De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen goed en betaalbaar kan blijven wonen in
Wijdemeren. Ook als u fysieke en/of andere
beperkingen krijgt moet u de keuze hebben om
langer zelfstandig in uw dorp te blijven wonen.

De wooncoach is een samenwerking tussen de
woningbouwvereniging en gemeente.

Persoonlijk gesprek
Soms zijn er aanpassingen nodig in uw huis.
Soms is verhuizen naar een huis dat bij een
volgende levensfase past beter. Maar hoe weet u
dat? En wat moet u daarvoor doen? De wooncoach van de woningbouwvereniging helpt 65+
inwoners van sociale huurwoningen hierbij in een
persoonlijk gesprek.

Vragen
Woont u in een sociale huurwoning en bent u 65
jaar of ouder? Dan nodigt de woningbouwvereniging u per brief uit voor een gesprek. U hoeft
dus zelf niets te doen. De eerste uitnodigingen
worden naar Nederhorst den Berg en Loosdrecht
verzonden. De andere kernen ontvangen volgend
jaar een brief. Heeft u toch nog vragen? Neem
dan contact op met uw woningbouwcorporatie.

Boomonderhoud Wijdemeren
We gaan eerst aan het werk met de kwetsbare
bomen die, voor de winter invalt, onderhoud nodig hebben. Daarna volgt het regulier onderhoud
aan de bomen.

Onderhoudsplan

Vanaf half november starten er verschillende werkzaamheden aan de
bomen in onze gemeente.

De meeste onderhoudswerkzaamheden zijn
dit jaar in Nieuw-Loosdrecht, Boomhoek en
Muyeveld. Aannemer Van Oostrum Westbroek
informeert u per brief over eventuele onderhoudswerkzaamheden in uw straat. Zijn er werkzaamheden in uw straat, haal uw auto dan tijdig
weg, zodat de aannemer goed bij de bomen kan.

75% herplant

Juiste boom op juiste plaats

Helaas moeten we ook dit jaar weer bomen kappen. Half november maken we bekend om welke
bomen het gaat en starten we de vergunningsprocedure. Moeten we meerdere bomen in uw
buurt kappen? Dan overleggen we graag met u
over de kap en herplant van de bomen. We planten minimaal 75% van de gekapte bomen terug,
het liefst meer. Helaas is het meestal niet mogelijk
om de bomen op dezelfde plek terug te plaatsen.
Hiervoor is onder de grond vaak te weinig ruimte.
Wanneer het wel mogelijk is om op dezelfde plek
terug te planten, doen we dit uiteraard.

Wanneer er bomen gekapt moeten worden,
doen wij een voorstel voor geschikte bomen die
in het straatbeeld passen: de juiste boom op de
juiste plaats. Heeft u zelf een idee, dan horen we
dit graag!

60+ Beweegactiviteiten: Preventieve gym
Vorige maand maakte u kennis met
60+ beweegcoach Beppie van de
Bunt. Iedere maand bezoekt zij een
activiteit om te laten zien wat er allemaal mogelijk is in Wijdemeren.
Emmaly Berghuis geeft iedere maandag preventieve
gym in Loosdrecht: “We trainen bewust op houding,
coördinatie, evenwicht, mobiliteit en kracht om
klachten te voorkomen die ik veel in de praktijk zie.”

Sterker en fitter worden
Er zijn twee damesgroepen en één herengroep.
De mannen merken duidelijk dat ze sterker en
fitter worden. “Het is een gezellige groep die nog
goed in beweging komt. We lachen ook veel. Ik
zeg daardoor minder snel af en ga altijd vrolijk
weg”, vertelt een deelnemer.

Meedoen zonder hulpmiddelen
Meedoen kan als het lukt om zonder hulpmid-

delen oefeningen op een matje op de grond te
doen. Neem voor een proefles of vragen over
andere sport- en beweegactiviteiten in
Wijdemeren contact op met Beppie via
06 315 958 47 of b.vandebunt@inovum.nl.

Meer informatie
Houd www.wijdemeren.nl/bomenkappen en
de social mediakanalen in de gaten voor de
werkzaamheden bij u in de buurt. Heeft u nog
vragen? Neem dan contact op met de gemeente
via bomen@wijdemeren.nl.

Wijdemeren
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Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen

> Geweigerde omgevingsvergunning

> Vastgesteld bestemmingplan
Nieuw-Loosdrechtsedijk 264

Kortenhoef

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken
overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12. van de Algemene wet bestuursrecht
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 17
oktober 2019 het bestemmingsplan Nieuw-Loosdrechtsedijk 264 in Loosdrecht ongewijzigd heeft vastgesteld.

’s-Graveland

Plan

- Gemeente Wijdemeren, vrijwilligersavond,
Kininelaantje 1, d.d. 29 november 2019 (09.10.19)

>

Gabriëlweg 6 voorbij (in het Wijde Blik): bouwen
aanmeersteiger (21.10.2019)

Ankeveen

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

- Cannenburgerweg 65: bouwen bedrijfsgebouw
(28.10.2019)
- Stichts End 14: wijzigen voorgevel (28.10.2019)

>

Verlenging beslistermijn

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

’s-Graveland
- Zuidereinde 45: aanleggen oprit (20.10.2019)

6 november 2019

Ankeveen

Het doel van het bestemmingsplan is om de op de locatie
gerealiseerde en vergunde beschoeiing en oeverlijn op
de juiste juridische wijze vast te leggen.

- Hollands End 69: bouwen woning (23.10.2019)

Kortenhoef

Ter inzage

- Nabij Kromme Rade 6: maken tijdelijke inrit (22.10.2019)

Loosdrecht

Loosdrecht

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 14: bouwen woning
(17.10.2019)

- Horndijk 9b: aanbrengen nieuwe steiger (28.10.2019)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212g: maken golfbreker en
steiger (21.10.2019)
- Prinses Margrietstraat 15: plaatsen twee dakkapellen
(23.10.2019)
- Rading 46a en 48a: bouwen bedrijfsverzamelgebouw
(16.10.2019)

Nederhorst den Berg

Vastgesteld bestemmingplan
’t Breukeleveense Meentje 7
>

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken
overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12. van de Algemene wet bestuursrecht
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 17
oktober het bestemmingsplan ’t Breukeleveensemeentje
7 in Loosdrecht ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 7 november 2019 gedurende
zes weken ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij
de administratie van Fysiek Domein, Rading 1, Loosdrecht
op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. U kunt hier ook
nadere informatie krijgen. Het vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.1696.BP6700Nld2642019-vaOO) met
bijbehorende stukken is tevens in te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nI.

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.

Het plan voorziet erin de aanwezige, slechte beschoeiing
te vervangen en daarbij deze aan te laten sluiten op de
situatie bij de buren. Hiertoe dient de bestemmingsplanlijn tussen Wonen en Natuur te worden gewijzigd.

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Ter inzage

Voorlopige voorziening

Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 7 november 2019 gedurende
zes weken ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij
de administratie van Fysiek Domein, Rading 1, Loosdrecht
op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. U kunt hier ook
nadere informatie krijgen. Het vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.1696.BP6100Brkvmt72019-vaOO)
met bijbehorende stukken is tevens in te zien op www.
ruimtelijkeplannen.nI.

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

Beroep

> Bestemmingsplan
Nieuw-Loosdrechtsedijk 198198a

Plan

Breukeleveen
- Herenweg 119: vernieuwen beschoeiing, steigers,
damwanden en golfbrekers (17.10.2019)

Kortenhoef
- Reigerlaan 8: plaatsen dakkapel (17.10.2019)

Loosdrecht
- Horndijk 7h: vergroten dakkappelen (29.10.2019)
- Laan van Eikenrode 16: verbouwen garage naar
schoonheidssalon (28.10.2019)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 294a: plaatsen tijdelijke woning
(29.10.2019)
- Oud-Loosdrechtsedijk 7 en 9: splitsen woning
brandscheiding) en maken uitweg (29.10.2019)
- Oud-Loosdrechtsedijk 203: plaatsen luchtbehandelingsinstallatie op dak (25.10.2019)
- Rading 10 25: wijzigen dakbedekking (29.10.2019)

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de
gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan
kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende
aan wieredelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij
dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van ter
inzageligging tegen het besluit tot vaststelling beroep
instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het
bestemminsplan Nieuw-Loosdrechtsedijk 198 -198a
onherroepelijk is geworden. Er is tegen het vaststellingsbesluit door de gemeenteraad geen beroep ingesteld
bij de Raad van State. Het plan kan worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voorlopige voorziening
Nederhorst den Berg
- Middenweg 93: aanleggen uitrit (25.10.2019)
- Reigerlaan 7a: wijzigen gebruik van maatschappelijk
naar atelier (18.10.2019)
- Vreelandseweg 1: verbouwen van (GM) horecabedrijf
naar zes appartementen (23.10.2019)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Kortenhoef
- Coen Hagedoorn Onderhoud B.V. , ontheffing voor
het plaatsen van een zeecontainer, schaftkeet en
bouwhekken, Roerdomplaan, d.d. 21 oktober 2019 tot
21 december 2019 (23.10.19)
- Ken Uw Dorp Kortenhoef/’s-Graveland, Ken Uw Dorp
Quiz, Zuidsingel 54 (31.10.19)

Loosdrecht
- Stichting Samenwerkende Loosdrechtse Ondernemers
in Evenementen en Promotie (SLOEP), Sinterklaasintocht, d.d. 16 november 2019 (05.11.19)

Nederhorst den Berg
Beroep
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de
gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan
kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij
dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van ter
inzageligging tegen het besluit tot vaststelling beroep
instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

- Hinderdam 1a: nieuw te bouwen waterwoning
(21.10.2019)

Festiviteiten

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

- Stichting Recreatie Overmeer, Sinterklaasintocht, nabij
Blijklaan 3, d.d.16 november 2019 (05.11.19)
U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij
Team Juridische zaken en Veiligheid). Belanghebbenden
kunnen binnen deze termijn schriftelijk een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij degene die het besluit
genomen heeft.

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, telefoonnummer 14 035.

Bezwaar indienen

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

Aanvragen voorlopige voorziening

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

Zienswijze indienen

Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en
wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035. Het indienen van een
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

Beroep indienen

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

Hoger beroep indienen

COLOFON

Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/
of een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij
de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
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Ontdek boomstamtafels
Nieuwe lijn binnentafels van HG tuinmeubelen slaat aan
LOOSDRECHT
Dit jaar lanceerde HG tuinmeubelen een nieuw concept van exclusieve boomstamtafels. De showroom
in Loosdrecht werd uitgebreid met een apart
gedeelte voor HG boomstamtafels. Een gevarieerd aanbod met eettafels,
vergadertafels, bartafels,
salontafels en bijzettafels.
Producten die boomstamgerelateerd zijn, zoals
spiegels van drijfhout of
sculpturen, worden ook
geleverd.
Kwaliteit en milieu
Eigenaar Henri Hoegee legt uit
hoe het assortiment wordt samengesteld: “Net als bij onze
tuinmeubelen kijken we bij
de boomstamtafels allereerst
naar kwaliteit. Echte topkwaliteit staat voorop. Dit bepalen
we op verschillende manieren;

Dode bij ongeval
Porseleinhaven
LOOSDRECHT
Groot was de verbijstering
toen vorige week woensdag bekend werd dat een
bouwvakker op de bouwplaats van de Porseleinhaven in Oud Loosdrecht om
het leven gekomen is door
een bedrijfsongeval.
‘Hulp van ambulance, mobiel
medisch team en politie mocht

leeftijd van het hout, de manier
waarop het hout gedroogd is,
het
vochtigheidspercentage
van het hout en welke keurmerken er op het hout zitten.
Daarnaast zijn duurzaamheid
en milieuvriendelijkheid belangrijke factoren. Dus hoe
wordt omgesprongen met het
oerwoud en op welke manier
worden de boomstamtafels
verkregen.”

Elke tafel uniek
De uitstraling van de boomstamtafels is voor veel mensen dé reden van aanschaf.
Elke tafel is weer anders in
kleur, de tekening van het hout
en grilligheid. De boomstamtafels van HG zijn voornamelijk
afkomstig uit Brazilië, Indonesië, Thailand, Nieuw-Zeeland,
Australië en uit het westen en
oosten van Afrika.

niet meer baten’, twittert politie
Gooi en Vechtstreek. Wat er
precies rond 7.45 uur is gebeurd, is niet bekend. Getuigen meldden dat er een kabel
van een funderingsmachine
zou zijn gebroken. Hierbij zou
iets naar beneden zijn gevallen. Politie en de arbeidsinspectie hebben onderzoek gedaan op de bouwplaats in het
nieuwe dorpscentrum.

GooiTV
Vanaf woensdag 6 november
2019 zendt GooiTV het volgende programma uit: Ruud
Bochardt praat in In Derde
Termijn over het verschil tussen mannen en vrouwen.
TV Magazine staat onder andere stil bij de Vaarwens en

Cultuur op de Wallen. Andreas
van der Schaaf blikt terug op
de senorendag in oktober in
De Dag van Andreas. Yvette
de Vries gaat In Gesprek Met
de burgemeester van Gooise
Meren, Han ter Heegde.

SPORT
Loosdrecht verovert eerste plek
Woensdag 6 november 2019

Door: Patrick Schaap

LOOSDRECHT
De clash tussen SV Loosdrecht en Delta Sports uit
Houten is beslecht in een
overwinning voor de oranjehemden.
Geen van beide ploegen was
aanvankelijk van plan de aanval flink op te zoeken.
De eerste helft had meer weg
van een schaakspel, beide
ploegen loerden op een fout
van de tegenstander. Weinig
hoogtepunten dus de eerste
45 minuten. Enig moment
van opleving was te beleven op slag van rust en dat
is mede te danken aan de
scheidsrechter. Delta Sports
maakte de 0-1, ware het niet
dat de goal werd afgekeurd
door vermeend buitenspel.
De grensrechter hield de vlag
weliswaar omlaag, maar de
scheidsrechter is leidend in
deze kwestie en dus bleef het
0-0. De VAR zou hier geen
overbodige luxe zijn geweest.

Aan het begin van de tweede
helft werd al snel duidelijk dat
de thuisploeg de schaakmentaliteit aan de kant gooide,
en dat wierp zijn vruchten af.
Khalid el Jebli poeierde de bal
van een meter of 18 rechts in
het doel: 1-0. Het was nu aan
de bezoekers om ten strijde
te trekken en dus gooiden
ook zij hun schaakmentaliteit
aan de kant. De bezoekende
ploeg zette ook aan, maar
tot grote kansen- los van de
afstandsschoten- leidde dat
niet. Vanuit Loosdrecht perspectief kwam Samir Didouch
in de 74e minuut onder vier
ogen met de keeper te staan
en kreeg een grote kans op
de 2-0. De keeper redde echter knap. Bij het eindsignaal
bleek de 1-0 voldoende. Na
de overwinning in en tegen
Victoria plus deze machtsvertoning, is het een week die
niet snel vergeten zal worden.

Khalid el Jebli scoort 1-0 (foto:
Piet van Bemmelen)

Spannende Nationale Jeugdveldrit
Door: Herman Stuijver

‘S-GRAVELAND
Afgelopen zondag deden
ongeveer 150 kinderen mee
aan de Nationale Jeugdveldrit op het parcours van
GWC de Adelaar aan het Kininelaantje te ‘s-Graveland.
Een bont schouwspel waar
talenten van verschillend
niveau uit heel Nederland
streden om de prijzen.
De fietscrossende meiden en
jongens tussen 8 en 14 jaar
zijn verdeeld over 7 categorieën. De 10-jarige Ole Niesing
van De Adelaar komt uitgeput
over de finish, hij heeft op het
nippertje de bronzen beker
in de wacht gesleept. “Ja, het
was heel zwaar, vooral die trap
en de zandbak maken je bijna
kapot.” Dat Bente Jochems uit
Putten in zijn categorie-4 de
mannen achter zich laat, heeft
wellicht te maken met het feit
dat de meisjes een jaar ouder
mogen zijn. Voor de 8-jarige
Hugo Capon uit Raalte was de
overwinning geen enkel pro-

bleem: “Ik ben niet gevallen.”
Voor de race wordt er serieus
ingereden, de heuveltjes op
volle kracht, de bochten uitgemeten en bij de afdalingen
worden de remmen getest.
Een enkele durfal vliegt als een
Matthieu van der Poel over de
planken, de meesten stappen
af. Ouders moedigen hun kids
aan. Hoewel alles is afgezet
met linten steekt menigeen de
zandpaden over. Dat lijkt af
en toe best gevaarlijk. KNWU-consul Henk Martens ziet
toe op het parcours en de veiligheid, hij reist wekelijks heel
Midden-Nederland af om banen te inspecteren.
‘s-Gravelander
Sebastiaan
Bouwman was een pechvogel,
hij bleef aan een touw hangen
en sloeg over de kop. Toch blijft
hij volhouden, gesteund door
papa Henco en mama Chantal.
Meer geluk heeft de 13-jarige
Keije Solen uit Zwolle. Hij wil
niet opscheppen, maar weet
bijna zeker dat hij gaat winnen.
Het bleek geen bluf.
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Suzanna Jansen

Vrijwilligers gezocht

14 november in Bibliotheek Loosdrecht

Digi & Taalhuis

Een indrukwekkend relaas van
een gewone student die door
oorlog zijn normale leven ziet

afbrokkelen, tot hij geen andere keuze heeft dan op een
smokkelaarschip te stappen,
de Middellandse Zee over.
Suzanna Jansen maakte dit
boek in nauwe samenwerking
met de hoofdpersoon. Het is
geschreven als een monoloog;
door de ogen van Wael maak
je mee wat er gebeurt als er

geen enkele zekerheid meer is.
Wael woont inmiddels in Wijdemeren en zal deze avond zelf
aanwezig zijn.
Natuurlijk zal zij ook vertellen
over Het Pauperparadijs, waarmee zij in 2008 debuteerde.
Bibliotheek Loosdrecht organiseert deze avond in samenwerking met het Humanistisch
Verbond. Aanvang 20.00 uur.
Entree: € 12,50. Leden van de
bibliotheek en het Humanistisch Verbond betalen € 10,Kaarten zijn te koop aan de
balie in Loosdrecht of via www.
bibliotheekgooienmeer.nl

NEDERHORST DEN BERG
Iedere dinsdagochtend is
van 10 tot 12 uur in Nederhorst den Berg in de bibliotheek het inloopspreekuur
van het Digi & Taalhuis.
Iedereen, die hulp zou willen
bij de Nederlandse taal, kan
zich aanmelden als taal- of digivrager. En iedereen, die hulp
wil bieden aan taalvragers, kan
zich aanmelden als taalcoach/
vrijwilliger. De medewerkers
van het Digi & Taalhuis zorgen
voor een koppeling tussen de
taalvrager en taalcoach/vrijwilliger en er worden afspraken
gemaakt over het tijdstip en de

plaats van het oefenen. Vaak
is dit een uur of anderhalf uur
in de week. Meestal in de bibliotheek. Door deze persoonlijke benadering kan iedereen
in zijn eigen tempo weer verder met het leren van de Nederlandse taal.
Voor het Digi & Taalhuis is er
nu weer behoeft aan taalcoaches/vrijwilligers. Heb je zin
om iemand beter te helpen
spreken, lezen of schrijven?
Hebt u interesse of hebt u vragen, kom gezellig eens langs
om meer te horen. digitaalhuis@gooisebibliotheken.nl
035-6973003.
Branchevereniging Gecertificeerde
Nederlandse Uitvaartondernemingen

LOOSDRECHT
Deze avond komt zij vertellen over haar nieuwste
boek Wael (2019), het verhaal van een jongen uit Syrië.

Angstel, Vecht en Venen
De Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen is er voor iedereen. Je kunt je hele leven lang bij
ons terecht voor je persoonlijke ontwikkeling. We stimuleren je om zelfstandig en
volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Je kunt bij ons lezen, leren en je
informeren, je kunt werken of ontspannen. Wij doen ons werk samen met partners en de
gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht, vanuit onze vestigingen, met onze collectie
en met onze activiteiten.
Spreekt dit jou aan? Dan zoeken wij jou!

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

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

Medewerker Informatie & Advies

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

voor 20 uur per week

Op dit moment zijn wij bezig met een organisatieontwikkeling waarbij iedere medewerker
vanuit zijn/haar functie een rol heeft in meerdere van onze focuspunten Lezen, Leren,
Informeren en Publieksservice.
Als medewerker Informatie en Advies ben je allereerst onderdeel van het focuspunt
Publieksservice, je ondersteunt klanten bij het vinden van informatie(bronnen) en het
interpreteren van zoekresultaten. Je promoot de diensten van de Bibliotheek en bent
verantwoordelijk voor het aantrekkelijk presenteren van de collectie en de vestiging.
Deze werkzaamheden voer je in eerste instantie uit voor en in de vestigingen Abcoude,
Vinkeveen en Wilnis.
Daarnaast vervul je een rol binnen het focuspunt Leren. Je bedenkt, organiseert en voert
samen met in- en externe collega’s activiteiten uit voor de doelgroep die bestaat uit mensen
die hun (digitale) taalvaardigheden verder willen ontwikkelen.
Wat vragen wij van jou?
• relevante werkervaring waarbij je persoonlijk contact hebt gehad met bezoekers of
klanten
• enthousiasme
• je stapt gemakkelijk af op bezoekers
• brede interesse in maatschappelijke trends en lokale ontwikkelingen
• affiniteit met het Sociaal Domein
• goede digitale vaardigheden en kennis van nieuwe media
• organisatietalent
• mbo denk- en werkniveau, bij voorkeur aangevuld met trainingen of opleidingen op het
vakgebied
Van al onze medewerkers vragen we de volgende kerncompetenties:
ondernemend, klantgericht, verantwoordelijk, flexibel, samenwerkingsgericht,
oplossingsgericht en maatschappelijk bewust
Wat bieden wij?
• een uitdagende functie met mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling
• ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, initiatief en creativiteit
• een prettige, informele en open werksfeer
• een functie voor (in eerste instantie) een jaar
• salaris overeenkomstig de cao openbare bibliotheken, schaal 6
Wil je je talenten bij ons inzetten? Stuur een sollicitatiebrief met cv naar Ineke Wijnands,
i.wijnands@bibliotheekavv.nl. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
Reacties voor 18 november aanstaande.

www.bibliotheekavv.nl

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

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

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

Bestaat 25 jaar !!!!!!!!!!!!!
Daarom deze leuke JUBILEUM~ACTIE :
3 GANGEN KEUZE MENU van de hele
***MENUKAART***
€ 25.= !!!!! Niet te geloven toch ?!?
Alle VOORGERECHTEN
HOOFDGERECHTEN
(Zeetong, Tournedos & Lamsschouder extra * € 5.=)
DESSERTS
Op maandag, woensdag en donderdag !!
**********

’t Bruggetje, gewoon doen !!!
Oud Loosdrechtsedijk 52

OP DINSDAG GESLOTEN

1231 NB LOOSDRECHT
TEL : 035 – 5824433
info@bruggetje.nl

PARKEERPLAATS
www.bruggetje.nl

GROTE

AGENDA
Popmuziek en Onemanshow
Woensdag 6 november 2019
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Theater De Dillewijn
ANKEVEEN
In de maand november
biedt De Dillewijn weer een
zeer afwisselend programma. Op 9 november brengt
Hans Aarsman zijn Onemanshow “Doker Aarsman”, en op 17 november
spelen de Pillow Fighters
de sterren van de hemel
met hun aanstekelijke popmuziek.
Hans Aarsman: “Dokter Aarsman”. Aanvang 20.15 uur. Toegang € 19,-.
Hans Aarsman is een Nederlandse fotograaf en auteur. Hij
is onder andere bekend van
zijn wekelijkse rubriek in de
Volkskrant waarin hij als een
detective persfoto’s onder de
loep neemt. Elk jaar doet hij in
zijn theaterprogramma’s verslag van zijn ontdekkingen.
Het publiek krijgt op een groot
scherm foto’s voorgeschoteld,
waarbij Aarsman hen steeds
weer verrast door hier, voor-

zien van de nodige kwinkslagen, vanuit verschillende invalshoeken naar te kijken en
ze te becommentariëren. Een
vluchtige blik als hij vermoeid
is, dan weer een geconcentreerd bestuderen. ‘Wat zie ik
nu eigenlijk?’ is de vraag die hij
zichzelf en het publiek keer op
keer stelt.

Bultpop: Pillow Fighters. Aanvang 16.30. Toegang € 7,- of
€ 20,- (inclusief BULT menu)
Bultpop opent het seizoen met
een zeer energieke Utrechtse
coverband: de Pillow Fighters (met Ankevener Ron
Wehrens). Strakke en mooie
ritmes door bas en drums
vloeien samen met heerlij-

ke gitaar riffs en solo’s, met
vertrouwd enthousiasme ondersteund door Ron op toetsen. Zanger/rapper/performer
Herman switcht tussen rock,
disco, rap en andere genres.
Verloren hits, bekende klappers, pareltjes van toen en hits
van nu. Dit wordt een show
waar niemand bij in slaap valt

maar... neem gerust je kussen
mee en duik er vol in met... de
Pillow Fighters!
Kijk voor het volledige programma, kaartverkoop en
meer info op
www.dedillewijn.nl

Docks fish & grill Bier College
Speciale Gulpener bieren proeven

KORTENHOEF – Op donderdag 7 november kun je deelnemen aan een heerlijk 5 gangen
diner met bijbehorende speciale bieren. De Gulpener Biersommelier komt vertellen over deze
speciale bieren die bij de gerechten worden geserveerd.
Moleneind 5 Kortenhoef – Tel 035 5250087 – www.restaurantdocks.nl
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Concert in Tienhoven

Brief van Sinterklaas!

8 november

TIENHOVEN
Najaarsconcert Van Baerle
Trio “meeslepend, ontroerend, fantastisch samenspel”
Het Van Baerle Trio is in 2004
opgericht door pianist Hannes Minnaar, violiste Maria
Milstein en cellist Gideon den
Herder.

‘DE MOOISTE CONCERTEN BIJ KAARSLICHT’
De naam van het trio verwijst
naar hun muzikale roots: de
Van Baerlestraat in Amsterdam. Hier ontmoetten zij elkaar tijdens hun studie aan
het Conservatorium, vlakbij
het Concertgebouw, dat het
trio als zijn muzikale thuis beschouwt. Het trio treedt hier
veelvuldig op.
Het Concertgebouw nomi-

Lieve kinderen,
Ja, het is waar!

neerde het trio voor de ECHO
Rising Stars 2013/14, een tour
die hen naar zalen in heel Europa bracht. Daarvóór hadden
zij al verschillende belangrijke
prijzen gewonnen, waaronder
de Kersjesprijs. Sinds 2014
geven de zij hun ervaring door
aan een volgende generatie
musici op uitnodiging van het

Conservatorium van Amsterdam. Het Van Baerletrio wordt
geroemd om hun intense en
evenwichtige samenspel.
Wij hopen van harte u te mogen begroeten bij onze concerten. Graag tot in Tienhoven!
Voor meer informatie en kaarten: www.concerttienhoven.nl

Historische Kring

Beukenhof

LOOSDRECHT
Op vrijdagavond 15 november houdt de HKL
weer haar jaarlijkse diaavond in de Geref. kerk
aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 55.

Aanvang 20:00 uur.

De toegang is gratis en de
koffie staat klaar!

Tijd voor de griepprik
LOOSDRECHT
In onze praktijk hebben
de patiënten die voor een
griepvaccinatie in aanmerking komen een persoonlijke uitnodiging gehad. Wanneer u geen brief
heeft ontvangen maar u
denkt dat u er wel voor in
aanmerking komt, neemt
u dan contact op met de

Heel graag tot zaterdag 16 november.

Feestmiddag in de

Dia-avond

Deze keer krijgt u een serie foto’s te zien over Loosdrecht in
de periode 1940-1950, met de
nadruk op de bevrijding. Deze
fotoserie is samengesteld uit
oude foto’s en dia’s uit ons archief door Arie de Kloet, hij zal
het commentaar en de presentatie verzorgen. De kerk is
open vanaf half acht.

Ook dit jaar kom ik weer samen met mijn Pieten aan in
Loosdrecht met mijn Pakjesboot.
Ik heb dit al doorgegeven aan
de lieve mensen van Stichting
SLOEP.
Zij zijn al druk bezig om hier
een feestje van te maken.
Willen jullie aan papa en/of
mama vragen om dit in jullie
agenda te zetten?
Wij komen aan op zaterdag

16 november rond 12.00 uur
bij Jachthaven Wetterwille en
gaan daarna ook naar het Lindeplein.
Precies hoe laat, wat er nog
meer te doen is en of er nog
speciale verzoekjes zijn horen
jullie later via Stichting SLOEP.
Houd daarom deze krant, de
website www.StichtingSloep.
nl en hun facebook pagina in
de gaten.

praktijk. Indien u op eigen
verzoek een griepprik wilt
hebben kunt u dit ook bij
de huisartsenpraktijk aanvragen, hier zitten dan wel
kosten aan verbonden die
u zelf dient te betalen.
De griepprikken zullen worden gegeven op: Zaterdag 9
november tussen 10.00 uur

en 12.30 uur. Deze dag heeft
onze voorkeur omdat er dan
geen spreekuren zijn. Mocht
u dan echt niet kunnen, er is
ook nog een mogelijkheid op:
Dinsdag 12 november, 15.30
uur – 16.30 uur. Woensdag 13
november, 15.30 uur – 16.30
uur.
Huisartsenpraktijk Loosdrecht

LOOSDRECHT
Op zaterdag 9 november
is er van 15.00 tot 17.00
uur een Feestmiddag in de
Beukenhof.
In het restaurant zal het Eemjazz Swingorkest optreden.
Kunstenaressen Sia Vissers,
Christien Aalberts en Tineke
van de Berg schilderden portretten van zes bewoners van
het verpleeghuis. Die tentoonstelling wordt ook op zaterdagmiddag geopend. U wordt van
traditionele hapjes voorzien
door de Syrische dames: Ramia, Maha, Hazar, Fatima en

Fadia. Een feestmiddag die u
niet zou mogen missen.
Foto:
v.l.n.r. Sia,Christien, Tineke.

Kunst a/d vijfde Plas
In-/verkoop kunst & an�ek
Restaura�e- / lijstenatelier
Taxa�es nalatenschap / verzekering

Open: elke vrijdag en op afspraak
Herenweg 73, Breukeleveen
www.galeriewijdemeren.nl

UITAGENDA

Woensdag 6 november 2019

L e t o p!
eradr e s
Gewijzigd aanlev

uitagen

da@dunn ebier.nl

Organiseert u ook een activiteit of evenement?
Meld deze dan uiterlijk vrijdag om 12 uur aan
als agendapunt via uitagenda@dunnebier.nl
8 – 9 november

DORCAS Voedselactie

In Loosdrecht wordt op vrijdag
8 en zaterdag 9 november de
Dorcas Voedselactie gehouden op de volgende locaties:
De Supermarkten Boni en de
Jumbo. Wilt u ook meewerken
met deze actie of zoekt u informatie ? Tineke van den Berg
tinekevandenb@gmail.com
Wil Aalberts waalberts@ziggo.nl

13 november

Burenmaaltijd!
- Loosdrecht

Op woensdag 13 november tussen 12.00-14.00 uur
organiseren we weer onze
maandelijkse gezellige burenmaaltijd. Kosten voor deze
gezellige buurtmaaltijd bedragen slechts € 12,50.
Graag uiterlijk 6 november
aanmelden via 035-5888229
of via grandcafe@inovum.nl.

16 november

Soepenavond voor het
Albaniëproject
- Nederhorst den Berg

Zaterdag 16 november, inloop vanaf 17.00 uur, is er en
soepmaaltijd in de Bergplaats
aan de Kerkstraat te Nederhorst den Berg. De familie
Wesselink,bezocht onlangs
het projectdorp Erseke in Albanië, komt aan de hand van
dia’s vertellen over hun reis.
Deze gezellige maaltijd is
gratis, een vrijwillige bijdrage
wordt echter op prijs gesteld
en is bestemd voor Albanësupport. Iedereen is welkom, graag van tevoren opgeven bij Anja van Huisstede
tel.0294-254o83 of bij Fiep
Bouwer tel. 06-40515208.

16 en 17 november

Landelijk atelier weekend
- Nederhorst den Berg

Hennie Hogenberg doet voor
de tweede keer mee met het
landelijk atelier weekend, dat
dit jaar plaatsvindt op 16 en
17 november. Atelier open
van: 11.00 -17.00 uur Middenweg 128 NdB. www.henniesatelier.nl
www.landelijkatelierweekend.nl

18 november

Energiebesparing
- Nederhorst den Berg

Weet u wat uw apparaten
gebruiken? Wil u minder verbruiken of efficiënter? Welke
energiebesparende maatregelen spreken u aan? Welke
energiebesparing is mogelijk
in uw huis? Met welke bespaartips kunt u verder?
Locatie VVNederhorst maandagavond
18
november
19.30-22.00 uur
Voor informatie
http://ECWijdemeren.nl

21 november t/m
1 december

Toneelvereniging DSO
- Kortenhoef

Toneelvereniging DSO speelt
in Cultureel Centrum de Blinker in Kortenhoef de vrolijke
musical Ja zuster, Nee zuster van Annie M.G. Schmidt
en Harry Bannink. In deze
gezellige voorstelling komen
welbekende liedjes als De
kat van ome Willem, Mijn opa
en Duiffies allemaal voorbij.
Voor meer informatie kunt u
terecht op www.toneeldso.nl

ZINCAFÉ OVER DE ZORGEN VAN ST. MAARTEN MET LIVE-MUZIEK
8 november

Het ZinCafé 8 november gaat over delen en ontvangen en een St.Maarten-mantelparade op
vrijdagavond. We zullen met Sint Maarten stilstaan bij zorg geven of zorg ontvangen. Ook gaan
we genieten van livemuziek. Muzikant Fieke Neijsen gaat die verzorgen met onder andere accordeon. Dit PioCafé is een open avond waarin gelegenheid is voor ontmoeting, luisteren naar
elkaar en zinvolle gesprekken. De deur is open om 19.15 uur. De toegang is gratis, voor sommige consumpties wordt een bijdrage gevraagd. De locatie is Het Honk, achter het kerkgebouw
van De Graankorrel, Zuidereinde 15 in ‘s-Graveland. PioWij organiseert ook maandelijks op de
derde donderdag Het Smakelijk Gesprek en diverse WandelZinmomenten. Een maand later op
13 december zal er weer een ZinCafé zijn. www.pioniersgroep-wijdemeren.nl/agenda/

ST. MAARTENLAMPION MAKEN BIJ DE SPOTJES
9 november

Op zaterdag 9 november
gaan de Spotjes op de
bovenverdieping van kidswereld een mooie lampion
maken, om op 11 november in het donker door
het dorp te lopen. Op die
dag vieren de mensen de
naamdag van een bijzondere gulle man St. Maarten. Hij leefde lang geleden en gaf alles wat hij
had aan de arme mensen.
Later werd 11 november
een van de winterfeesten
waarop de mensen langs
de deuren mochten bedelden. Tegenwoordig is het
feest van St.Maarten een
kinderfeest waarbij de kinderen al zingend met hun
lampionnen langs de deuren gaan voor snoepjes en
fruit. Ook in ons dorp!
Kom je ook weer mee
knutselen? We beginnen om half 10 en de ochtend duurt tot 12 uur. De kosten zijn €3 . het Spotjesteam bereidt zich voor kijkt naar je uit.

MOOIE SNERTWANDELING BIJ LOENDERVEENSE PLAS
10 November

26 november

ALV energiecoöperatie
Wijdemeren

De avond begint met de plannen
2020 voor de energietransitie
door en met bewoners. Gevolgd
door een lezing over klimaatverandering door Jos Werkhoven
van Weerstation De Arend.
energiecooperatiewijdemeren.nl

Iedere derde zondag van
de maand

Rouwcafé - Hilversum

Iedere derde zondag van de
maand organiseert Uitvaartstichting Hilversum het
rouwcafé in De Einder op
de Zuiderhof, Kolhornseweg
13. In het rouwcafé kunt u
lotgenoten ontmoeten of
gewoonweg ongedwongen
een kopje koffie drinken.
Vanuit de stichting zorgen wij
voor rouwbegeleiding indien
daar toe behoefte is. U bent
welkom tussen 14.00 uur en
16.00 uur.

15

Zondag 10 november 15.00 uur en
zondag 8 december 14.30 uur en Zin
in een frisse neus en een leuke wandeling van 5 km met de boswachter
rond de Waterleidingplas, gelegen in
de Loenderveense Plas? Boswachter
Nico Bouman vertelt u graag over de
weg van het water en onderweg zijn er
veel bijzondere vogels te spotten. Na
afloop is er een warme kop snert met
roggebrood en spek. De Loenderveense plas is een prachtig natuurgebied waar Waternet 1/3 van het drinkwater voor Amsterdam voorzuivert.
Het gebied is normaal niet toegankelijk voor publiek, dus een unieke kans
om een kijkje te komen nemen.
Aanmelden en meer informatie
www.waternet.nl/loenderveenseplas

PARKINSON CAFÉ LAREN
21 november

Op donderdag 21 november 2019 zal neuroloog dr. Krul aanwezig zijn. Hij zal voornamelijk spreken over de historie van Parkinson. Hierna kan men vragen stellen. Na afloop weer een gezellig
samenzijn met een drankje.
Adres: Amaris Theodotion Ridderzaal, Werkdroger 1, 1251CM Laren
Toegang: gratis.
Aanvang 14.30 uur. Zaal open om 14.00 uur, waar u de informatie-tafel van de Parkinson Vereniging kunt bezoeken. Koffie en thee staan voor u klaar.
www.parkinsoncafelaren.nl

PASSIE
Ankie en Albert
16

Ankie en Albert den Bouwmeester uit Kortenhoef hebben 25 jaar lang pleegkinderen opgevangen. Het begon
in 1992 toen ze via een advertentie van het Leger des Heils
attent werden gemaakt op de
noodzaak om kinderen te helpen. In overleg met hun zoon
en dochter hebben ze die stap
gemaakt. “En geen moment
spijt van gehad”, vertelt Ankie
“wij waren vooral voor de crisisopvang. In totaal hebben we
41 kinderen tussen 10 dagen
en 2 jaar hier in huis gehad.”
Albert laat een vol fotoalbum
zien van alle kinderen, met
steeds een foto van de eerste
dag en een op de dag van het

vertrek. Dat zegt genoeg, als
je kijkt naar de verschillen, van
angstig naar stralend. “Daar
doe je het voor. Je wilt kinderen met een rugzakje vertrouwen geven” vervolgt Ankie. De
kinderen die het echtpaar in
huis hadden, kwamen uit hele
nare situaties, verslaafden,
verwaarlozing, vechtscheiding
en zelfs vondelingen. Als je de
verhalen van Ankie en Albert
hoort, lopen de rillingen over je
lijf. “Bij elk kind moet je je aanpak aanpassen. Je kijkt naar
een kind en je probeert met je
gezonde verstand datgene te
doen wat het beste is. Je moet
geen verwachtingen hebben.
Langzaam maar zeker zie je

dan dat het kind wat plezier
gaat krijgen.” Ankie geeft het
voorbeeld van een jongetje
dat ze met kleren en alles aan
op bed legden, hij was bang

Woensdag 6 november 2019

dat zijn bezittingen zouden
worden afgepakt. Warmte, tijd
nemen en liefde zijn de sleutelwoorden. Je moet ook altijd
rekening houden met de bio-

logische ouders. In het gezin
Bouwmeester zijn twee pleegkinderen meegegroeid.

ren.” Tussendoor functioneerde huize Buikema ook negen
keer als crisisopvang voor baby’s. Hoewel de pleegkinderen
uit verschillende situaties komen met ouders die niet voor
hen konden zorgen, verloopt
het dagelijkse leven over het
algemeen soepel. “Misschien
heb ik geluk, maar tot nu toe
gaat het goed, geen frustraties en geen grote struikelblokken.” Respect voor José
is op z’n plaats, want na het
overlijden van Boudewijn zes
jaar geleden, runt ze het huishouden in haar eentje. “Met
geduld, inlevingsvermogen en
duidelijkheid kom je heel ver”,
vervolgt José. Daarnaast is ze

heel tevreden over de ondersteuning van de Pleegzorg-organisatie. “Je hoort weleens
anders, maar ik heb het getroffen, want alles kan ik bespreken en ze zijn er als ik iets
nodig heb.” De meeste pleegkinderen hebben ook nog regelmatig contact met een familielid, soms een ouder, maar
het kan ook een tante of opa
zijn. Het is voor aanstaande
pleegouders belangrijk dat
ze veel vragen stellen, meent
José, plus dat je respect moet
blijven houden voor de biologische ouders. ( foto: 2 kinderen
van José).

Zeven kinderen

José Koning uit Nederhorst
den Berg is moeder van zeven
kinderen, van wie er vijf het
stempeltje ‘pleegkind’ hebben,
in de leeftijd tussen 10 en 22
jaar. Haar twee ‘biologische’

zoons wonen inmiddels niet
meer thuis. “Aanvankelijk wilden mijn partner Boudewijn en
ik kinderen adopteren, maar
toen we ontdekten dat de nood
groot was voor pleegkinderen,

hebben we daarvoor gekozen.
Dat is dichterbij en heel direct.”
Twintig jaar geleden schoof
het eerste pleegkind aan tafel.
“Ik maak geen onderscheid, ik
ben moeder van zeven kinde-

Verantwoordelijkheid
Vier jaar geleden stopte ze,
maar Renate Vogel uit Loosdrecht heeft 19 jaar kinderen
begeleid in de crisisopvang.
“We hebben 38 kinderen over
de vloer gehad. Het was een
prachtige ervaring, waarbij je
24 uur per dag zeven dagen
per week de verantwoordelijkheid hebt. Zwaar, maar we
hebben veel mooie dingen
zien opbloeien.” Met haar
echtgenoot Derk (inmiddels
overleden) kwam Renate op
een Open Dag bij het Leger
des Heils in aanraking met het
begrip ‘projectgezinnen’ die tijdelijk een kind opvangen. Kinderen van één dag oud tot een
half jaar, veelal met een zeer

problematische achtergrond.
“Het zijn vaak vreselijke situaties. Denk aan criminaliteit,
verslaving,
Kinderbescherming, enzovoort”, vervolgt
Renate. Terugkijkend op al die
jaren heeft ze de indruk dat de
meeste kinderen er op vooruit zijn gegaan. Ze wijst erop
dat het belangrijk is dat de
kinderen ook moeten passen
in het gezin. Haar pleegzoon
Nico van bijna 30 jaar die goed
overweg kan met haar ‘biologische’ kinderen, is het levende
bewijs van die samenhang.
Naast ‘een leger’ aan gezinsbegeleiders is het op de eerste
plaats belangrijk dat je het hart
op de goede plek hebt. “De

liefde volgt later, in eerste instantie moet je geen verwachtingen hebben. Wel een duidelijke structuur en een beetje
geduld kan ook geen kwaad.”
Voorts is het van belang dat
je de biologische ouders, hoe
naar de achtergrond soms ook
is, niet als boeman moet zien,
meent ze. Renate en Derk
vonden het hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om
deze kinderen te begeleiden.
Hopelijk zijn er meer ouders
die zich aanmelden bij Pleegzorg (foto: pleegzoon Nico
op 12 -jarige leeftijd met z’n
broers Neal en Tim).

