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Burgemeester op zoek naar samen-
werking
Interview met Crys Larson
Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
Crys Larson, de nieuwe 
burgemeester van Wijde-
meren, is samen met haar 
man al driftig op zoek naar 
een woning. Ze wil zich 
zo snel mogelijk vestigen 
in een van de zes dorpen. 
Afgelopen dinsdagavond 
werd ze geïnstalleerd door 
Arthur van Dijk, de com-
missaris van de Koning. 
Een eerste kennismaking.
 
“Nee, het was nooit een meis-
jesdroom om burgemeester te 
worden”, opent Crys Larson 
(52) “Ik ben er langzaam naar 
toe gegroeid.” Hoewel ze de 
studies Sociaal-culturele we-

tenschappen, Religie- en Mid-
den-Oosten afrondde aan de 
Universiteit van Amsterdam 
heeft ze altijd al een binding 
met lokale politiek gehad. Als 
VVD-raadslid en fractievoor-
zitter in Ouder-Amstel (2006-
2010/ 2014-2018) en als wet-
houder (2010-2014) beschikt 
ze over een ruime ervaring. 
Vanaf maart dit jaar was ze lid 
van de Provinciale Staten van 
Noord-Holland, o.a. als voorzit-
ter van de commissie Mobiliteit 
en Bereikbaarheid. Toen ie-
mand haar adviseerde om een 
oriëntatieprogramma van het 
Genootschap van Burgemees-
ters te volgen, ontdekte ze dat 
het een ambt is met interes-
sante aspecten als diversiteit, 
abstractie en schakelen op di-

verse niveaus. “Ik zag al snel 
dat het een mooi vak is, vooral 
het bezig zijn met de inwoners, 
sprak me direct aan. Het is po-
litiek die dichtbij is en je kunt 
vrij snel resultaat boeken.”
 
‘IK BEN WEL IN STAAT 
OM PARTIJEN BIJ EL-
KAAR TE BRENGEN’
 
Samenwerking in regio
Natuurlijk kende mevrouw Lar-

son de dorpen al. Ankeveen 
van het schaatsen en op de 
Loosdrechtse plassen heeft 
ze regelmatig gevaren. “Het 
zijn dorpen in een prachtige 
natuur, bosrijk en afgewisseld 
met agrarisch gebied. Hier wil 
je wel wonen.” De belangrijkste 
opgave vindt ze de bestuurlij-
ke samenwerking in de Regio 
Gooi en Vecht. Nu duidelijk is 
dat Wijdemeren zelfstandig kan 
voortbestaan, is een inbedding 

in een krachtige regio met ze-
ven gemeentes belangrijk om 
samen sterker te worden. “Dat 
lijkt me een aantrekkelijke klus. 
Er zijn voldoende bouwstenen 
voor samenwerking, maar hoe 
gaan we elkaar vinden.” Naast 
kwalificaties als ‘verbindend’ en 
een ‘groot netwerk’ koos de se-
lectiecommissie ook voor Crys 
Larson vanwege het feit dat ze 
‘bestuurlijk sensitief’ zou zijn. 
“Tja, dat moet je eigenlijk aan 
hen vragen, maar ik ben wel in 
staat om partijen bij elkaar te 
brengen, om standpunten van-
uit een ander perspectief over 
te brengen.”
 
-Lees verder op pagina 8-
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ONZE KANTOREN
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1231 NH Loosdrecht
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info@veermanmakelaars.nl
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T 035 – 582 42 81 

E info@vuister.com 

I www.vuister.com 

  …hier in huis 
zelfs waait de 

wind! 
(Wilt u een teleurstellende 

aankoop voorkomen?) 



Frans Halslaan 11 • 1231 BA  Loosdrecht 
tel.035-5337820 • www.tokyoloosdrecht.nl

de actie van de maand is
 

Sushibox X
(52 stuks)

Voor 3 tot 4 personen
Normaal € 59,- 

Nu € 35,- 

GA NAAR  
RENTEGENKANKER.NL

WAAR REN
JIJ MEE?

OPEN 9.0016.00 UUR.
DONEVENTS.NL  0294237320








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

Het leven is een feest, en jij bent uitgenodigd!

Lindelaan 102 Loosdrecht     tel. 035-5823223     www.slagerijgerarddenooij.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 8.30 tot 17.30 uur, woensdag gesloten
donderdag en vrijdag 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag 8.00 tot 15.00 uur.

5,50

5,95 

Kip-kaas rolletje
Kipfilet met kaasvulling

Vleeswarentrio:
100 gram gebraden rosbief
100 gram salami
Stukje grillworst

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke
slagerij

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

2 stuks

Wij verkopen elke dag vers brood van De Nieuwe Bakker

Vanaf de Nieuw-Loosdrechtsedijk zijn wij via de lindelaan goed bereikbaar, uitgezonderd 
donderdag kunt u voor de winkel parkeren

NIEUW LOOSDRECHT

 RK Pauluskapel
 Zo. 24 november:  11.00 uur:
 P. de Klerk.

 Hervormde Gemeente
 (Sijpekerk)
 Zo. 24 november:  10.00 uur:
 Ds. M. Roelofse.
 Zo. 24 november:  18.30 uur:
 Ds. M.P.D. Barth.

 Gereformeerde Kerk 
 Zo. 24 november:  10.00 uur:
 Ds. H.M. Ploeger.

 Beukenhof 
 Zo. 24 november:  11.15 uur:
 Geen dienst.

OUD LOOSDRECHT

 Ned. Geref. Kerk 
 Zo. 24 november:  9.30 uur:
 Ds. A. Siebenga.

Alarmnummer  1-1-2

Huisartsen
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,   085-210 05 75
Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl 
Amaris Thuiszorg en Wonen   085 - 621 40 40
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht 
(met of zonder indicatie), klantcentrum@amaris.nl
Buurtzorg Loosdrecht   06-23670078
Thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding
in Loosdrecht e.o.  loosdrechteo@buurtzorgnederland.com 
Tandartsen    Buiten praktijkuren 0900 - 15 15
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212 088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO):   24 uur per dag/7 dagen per week
Dierenarts Acacialaan 2a,   035 - 582 44  93

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS



Aanpak snelvaren kan (veel) beter
 
Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
Na twee jaar samenwerk-  
ing gaat de strijd tegen 
te snel varen op de Wij-
demeerse wateren on-
verminderd door, meent 
burgemeester Ossel. Er is 
een stap vooruit gemaakt, 
maar er zitten nog teveel 
gaten in de aanpak om van 
een succes te spreken.
 
Nog steeds komen er jaarlijks 
veel meldingen binnen over 
de overlast op met name de 
Loosdrechtse plassen, maar 
ook op de Spiegelplas en de 
Wijde Blik. Exacte aantallen 
van de klagers zijn onbekend 
en ook weet men niet wat er-
mee gebeurt. Het eerste beeld 
is dat de controle is verbeterd. 
Er werden 129 boetes uitge-
deeld en 214 personen kregen 
een waarschuwing. Weliswaar 
werken de BOA’s van de ge-
meente en het Plassenschap 
beter samen met politie en 
brandweer, de onduidelijkheid 

over wie er moet optreden 
in welk gebied bestaat nog 
steeds. Ook het meldpunt om 
je klachten te melden was niet 
altijd bereikbaar. Burgemees-
ter Ossel pleit voor meer coör-
dinatie, een gezamenlijk draai-
boek zou kunnen leiden tot 
een betere afstemming. Ook 

ziet hij een rol voor de jacht-
havens en recreatieparken die 
wellicht hun gasten kunnen 
wijze op de gedragsregels. Er 
zijn veel signalen over alcohol-
misbruik en dan vooral onder 
jongeren. Burgemeester Os-
sel: “We denken er ook over 
om de bevoegdheden van de 

BOA’s uit te breiden. Zo moe-
ten we steeds bezig zijn wat 
er nog meer kan worden ge-
daan.” Nu krijgen 800 boten 
jaarlijks een ontheffing om ‘s 
avonds zo hard mogelijk te 
mogen varen. Overdag is 12 
km/u de standaard. De heer 
Ossel sluit niet uit, dat die uit-

zonderingen wellicht ook wor-
den beperkt. Kortom, het toe-
zicht is verbeterd, waardoor de 
overlast is verminderd, stelt de 
burgemeester. Maar de aan-
pak snelvaren is nog zeker 
geen succesverhaal.

WIJDEMEREN – Veel belangstelling op de afscheidsreceptie van waarnemend burgemeester 
Freek Ossel. “Een harde werker, die veel met mensen sprak en die z’n vergaderingen goed 
voorbereidde”, volgens raadsnestor René Voigt. Hij werd daarvoor onderscheiden met de Drij-
vende Kracht. Raadsleden moesten wel wennen aan spreken ‘via de voorzitter’ waarop Ossel 
stond. Doch de vertrekkend burgemeester werd overladen met cadeaus en complimenten.

Afscheid burgemeester Ossel



Gematigd optimisme over 
begroting 2020
‘Zwabberbeleid’ strategischadviseur

Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
De coalitiepartijen CDA, 
Dorpsbelangen, VVD en 
D66 (13 zetels) stem-
den vóór de begroting 
2020- 2023, vanwege de 
sluitende begroting en 
omdat er geen structure-
le bezuinigingen zijn ge-
pland. Bovendien stijgen 
de woonlasten alleen met 
het inflatiepercentage. Op-
positiepartijen De Lokale 
Partij en PvdA/GroenLinks 
(6 zetels) waren tegen van-
wege de grote financiële 
risico’s en het gebrek aan 
een toekomstvisie.
 
Voor 2021 is het resultaat: + 
€ 70.000. Voor de jaren t/m 
2023 verwachten B&W ook 
af te sluiten met positieve sal-
di. Oppositieleider Gert Zagt 
(DLP) zag talloze ‘leeuwen en 
beren’ op het financiële pad, 
met diverse kunstgrepen voor 
de korte termijn.
 
EÉN GOOI- EN VECHT-
GEMEENTE IS UTOPIE
 
De risico’s voor de toekomst 
waren niet goed onderbouwd, 
terwijl de algemene reserve is 
gehalveerd. Het ontbrak het 
gemeentebestuur aan een 
heldere visie op de toekomst, 
meende hij. “Wat wil Wijdeme-
ren?” Hij was ervan overtuigd 
dat één Gooi en Vechtge-
meente een utopie is. Hij wees 
op de noodzaak om gezamen-
lijk vast te stellen wat de koers 
moet worden. Nu heerst er, 
volgens de DLP, koersloos-
heid. Stan Poels van PvdA/ 
GroenLinks was ontevreden 
over het budget voor Duur-
zaamheid. Bovendien vreesde 
hij dat de gemeente onder de 
grens zal belanden van het 
Sociaal Domein. Nu was er al 
besloten om te putten uit de re-
serve van 1 miljoen. “We dan-
sen om de grote olifant heen”, 

zei hij toen hij de bestuurlijke 
toekomst aan de orde stelde, 
er was zijns inziens ‘niks op-
gelost’.
 
Zwabberbeleid
De coalitiepartijen waren wel-
iswaar content over het resul-
taat van de Programmabe-
groting, maar deelden ook de 
zorgen. CDA- voorman Jan 
Verbruggen was bang dat de 
vijf dorpen met veel omlig-
gende natuur ‘op slot’ raken 
door een mogelijke bouwstop 
vanwege de stikstofproble-
matiek. Daarnaast voorzag 
hij grote problemen voor de 
boeren en grondeigenaren die 
door de natuurplannen van de 
provincie niet verder kunnen 
met hun koeien en schapen. 
René Voigt van Dorpsbelang- 
en noemde het aanvankelijk 
schrappen van 50.000 voor 
een strategisch beleidsadvi-
seur en het later wel opnemen 
in de begroting ‘zwabberbe-
leid’. Namens de VVD pleit-
te Sieta Vermeulen voor een 
vereenvoudiging van de fi-
nanciële administratie. Nanne 
Roosenschoon (D66) hoopte 
dat Wijdemeren de ambitie 
om jaarlijks ± 200 woningen te 
bouwen, kan waarmaken.
 
B&W
Burgemeester en wethouders 
verdedigden vrij gemakkelijk 
deze begroting. Financieel 
wethouder Jan Klink zei dat 
Wijdemeren zijn grote ambities 

wil realiseren. Alle financiële 
kengetallen zijn op orde. Ook 
de verminderde algemene re-
serve blijft binnen het wettelijk 
kader. Rosalie van Rijn vond 
het logisch dat er geld uit de 
reserve ‘sociaal domein’ werd 
gehaald. “Dat doe ik liever dan 
te bezuinigen op een bepaalde 
groep uit het sociale domein. 
Dat wil toch niemand?” Joost 
Boermans onderzoekt of de 
beheerplannen ‘groen’ in de 
toekomst op een hoger niveau 
kunnen komen. Zijn collega 
De Kloet komt binnenkort met 
een ‘kansenkaart’ voor wo-
ningbouw in de dorpen, terwijl 
hij de kansen voor een wo-
ningbouwplan in de Horn- en 
Kuijerpolder in Nederhorst den 
Berg ziet verminderen.
 
Moties en amendementen
Unaniem stemde de raad voor 
een motie om al in 2020 de 
herinrichting van de straten 
rond het zwembad in Nieuw 
Loosdrecht uit te voeren. Het 
jeugdwerk krijgt een bepaald 
bedrag als de vuurwerkscha-
de minder is dan het gemid-
delde van 4600 euro. Er komt 
een proef om 3 zebrapaden 
te voorzien van ‘goedkope’ 
lichtjes. Weliswaar kan de ge-
meenteraad zich niet vinden in 
de manier waarop Noord-Hol-
land 800 ha. ‘nieuwe natuur’ 
wil creëren, maar de meerder-
heid staat wel achter de na-
tuurambities van de provincie. 
Dus werd een motie hierover 
alleen door DLP en PvdA/
GroenLinks gesteund.
 
Foto:(rechts) Gert Zagt in de-
bat met Jan Klink (links)WWW.DENIEUWSSTER.NL

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Speculaaskoeken

per stuk € 1,25



En verder?
WIJDEMEREN  
Naast de begroting 2020 
nam de gemeenteraad nog 
een aantal besluiten.
 
Uit de Najaarsrapportage 
2019 bleek dat Wijdemeren 
een negatief saldo van bijna 
een half miljoen dit jaar kan 
verwachten. Het structurele 
tekort van 912.000 euro ont-
stond door minder geld van de 
Rijksoverheid en tekorten op 
jeugdzorg en WMO. Door la-
gere kapitaallasten op diverse 
posten worden de tegenvallers 
voor een deel opgevangen. 
Daarnaast zijn er budgetten uit 
2018 overgeheveld. Zodat het 
verlies nu zal uitkomen op – 
452.000 euro. Gert Zagt (DLP) 
vond het ‘onvoorstelbaar’ dat 
er zulke grote overschrijdingen 
zijn. Dat vond Jan Verbruggen 
weer ‘dik aangezet’. Zagt komt 
in de raad van 12 decem-
ber met een besparing van € 
340.000.
 
Het Evenementenbeleid werd 
goedgekeurd. Een motie van 
De Lokale Partij en PvdA/

GroenLinks voor meer ver-
plichtende maatregelen om de 
duurzaamheid van evenemen-
ten te vergroten, werd verwor-
pen. De meerderheid van de 
raad stelde zich achter bur-
gemeester Ossel die niet me-
teen wil dwingen, maar eerst 
wil afwachten hoe de checklist 
‘duurzaamheid’ voor organisa-
toren zal verlopen.
 
Jan-Willem Nienhuis (CDA) 
vond het vreemd dat bij de 
bestrating van winkelcentrum 
De Meenthof het deel tussen 
Jumbo en de snackbar niet 
is meegenomen. Dat is geen 
vergissing, zei wethouder De 
Kloet, dat volgt later in 2020.
 
Bo de Kruijff werd geïnstal-
leerd als nieuwe fractieassis-
tent van de VVD. Mevrouw 
Maadijk en de heren Lange-
laar en Vernooij zijn de nieuwe 
leden van de Rekenkamer die 
gevraagd en ongevraagd alle 
besluiten van de gemeente 
kan controleren.

Provincie biedt kans voor      
natuurplan 
Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
In een gesprek van wethou-
der De Kloet met de provin-
ciale bestuurders Rommel 
en Loggen is afgesproken 
dat de bewoners zelf met 
alternatieve plannen kun-
nen komen om 800 ha. 
natuur te realiseren. Dat 
wordt een proefproject, 
uniek in Noord-Holland.
 
Veel landeigenaren in Loos-
drecht, Kortenhoef en Anke-
veen maken zich zorgen over 
het voornemen van de pro-
vincie om agrarisch land om 
te vormen tot nieuwe natuur, 
schraal grasland. Verhalen 
over onteigening in de laatste 
fase doen de ronde. In ieder 
geval is de provincie al actief 
aan de slag om grond te kopen 
die omgezet kan worden naar 
natuur.
 

Schapen, koeien en paarden 
zou je niet meer kunnen hou-
den op deze gronden. Het gaat 
om een aantal extensieve vee-
houders en veelal om tiental-
len hobbyboeren. Het protest 
tegen deze natuurrealisatie is 
groeiende, er is een vereni-
ging in oprichting om zich te 
verweren tegen het plan.
 
Ook de Wijdemeerse politiek 
schaart zich in het algemeen 
achter de protesten. Jan-Jaap 
de Kloet begrijpt de boosheid. 
Hij heeft gepleit voor een an-
dere aanpak bij de gedepu-
teerden. “Die begrijpen nu dat 
de echte experts in deze regio 
wonen”, zei hij. “Daarom staat 
de provincie open voor alter-
natieve plannen, die ze zullen 
zien als goede suggesties.” 
De wethouder benadrukt wel 
dat de opdracht om de natuur-
doelen te halen hetzelfde blijft. 
“Die doelen staan niet ter dis-
cussie, wel de manier waarop 

en het tempo waarin een en 
ander gerealiseerd wordt.” 

Details, over de financiering, 
volgen later.

 Foto: De hoofdentree van de Meenthof is nog niet bestraat.



✓ 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

E E K

Philharmonie Südwestfalen

Als onderdeel van de prijs trad  van Engelenhoven eind 2017 in Sint Petersburg op met het wereld-
beroemde Mariinsky Orkest onder leiding van Valery Gergiev. 
Zijn indrukwekkende uitvoering van Prokofievs Vijfde pianoconcert is op YouTube te bewonderen.
Met het beroemde 1e pianoconcert van Chopin is Ramon van Engelenhoven te horen als solist 
tijdens het concert met de gerenommeerde Philharmonie Südwestfalen, dat regelmatig te gast is in 
Het Amsterdamse Concertgebouw waar zij ook gedirigeerd werden door de Nederlandse dirigent 
Gerard Oskamp. In oktober speelde Ramon  dit concert al met de Philharmonie Südwestfalen 
voor een uitverkochte zaal waar het publiek hem beloonde met een staande ovatie zoals ook in de 
juichende recensie hieronder te lezen is:

…”Seine vielseitige feinsten musikalischen angepasste virtuose Spieltechniek verführte 
mit einem so filigranen Spiel, dass der Applaus des stehenden!! 

Publikums nicht enden will”…

Gerard Oskamp  
dirigent

Ramon van Engelenhoven 
piano

Smetana: de Moldau
Chopin: Pianoconcert nr. 1

Dvorak: Symfonie nr. 8

woe. 27 november    Hilversum Muziekcentrum van de Omroep Studio 1 
20:15 uur   www.mcogebouw.nl/concertagenda

    
  

De jonge, zeer getalenteerde Nederlandse 
pianist Ramon van Engelenhoven priiswinnaar van al diverse 
concoursen werd op het Young Pianist Foudation Concours 2015 
bekroond met de prestigieuze Grand Prix Youri Egorov.  

Kortingscode € 5,-
Ramon 19

Versa Welzijn
S. Duikersloot en T. van der Tol
035 623 11 00
avewijdemeren@versawelzijn.nl

Spreekuur
Administratie voor Elkaar

Wijdemeren
Elke vrijdag gratis inloop van 9.30 -11.00: Lindelaan 98

Vrijwilligers helpen met uw administratie, inkomen, formulieren, 
digitale ondersteuning zoals UWV en woningnet.

Privacy is gewaarborgd.

WWW.DENIEUWSSTER.NL
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Grote opkomst 4e Dorpenavond
Inwoners boordevol ideeën
Door: Anja Lodder
 
LOOSDRECHT  
Het was donderdag vol-
le bak in het Gemeente-
huis waar inwoners van 
Nieuw-Loosdrecht, Muye-
veld, Boomhoek en Breu-
keleveen met elkaar in ge-
sprek gingen. Wethouder 
Joost Boermans leidde de 
avond in waarna gespreks-
leider Peter Buijs de tafel-
voorzitters voorstelde en 
uitleg gaf over de te volgen 
procedure.
 
In 3 tafelrondes kon men idee-
en kwijt over vier onderwerpen 
waarbij al wat schoten voor de 
boeg werden gegeven. De the-
ma’s waren: Omgevingsvisie 
(een leefbaar en levendig dorp, 
de fysieke omgeving zoals wo-
ningbouw, natuur, bedrijven); 
Het (leef)Klimaat (verstening, 
minder groen, bodemdaling, 
sociaal leefklimaat, hoe betrek 
je jongeren erbij, eenzaamheid 

ouderen, dienstverlening van-
uit gemeente, digitalisering, 
gemeenteapp); Duurzaamheid 
(van het gas af, energieneutra-
le woningen, restafval, van af-
val naar grondstoffen, op weg 
naar een circulaire samenle-
ving); Dorpenbeleid (verenigin-
gen, vrijwilligers, scholen etc.).
 
De aanwezigen bleken zeer 
betrokken bij hun dorp. “De me-
ningen schuurden hier en daar, 
maar er werd goed naar elkaar 
geluisterd” aldus een van de 
deelnemers. De volop aanwe-
zige wethouders, raadsleden 
en fractieassistenten luisterden 
met veel interesse mee. Hoe 
‘zwaar’ deze delegatie was 
bleek wel toen met een don-
derende klap twee wethouders 
en een raadslid door een tafel 
zakten! Aan het einde van de 
geanimeerde discussies vatte 
Peter Buijs de grote lijnen en 
ideeën samen. Belangrijk punt 
was de wens voor het behoud 
en beschermen van het eigen 

dorpskarakter. Verder werden 
o.a. genoemd: esthetisch ver-
antwoorde, duurzame en be-
taalbare woningbouw voor jong 
en oud, een veiligheids- en 
mobiliteitsplan, aandacht voor 

plantsoenen en groenvoorzie-
ning, meer voorzieningen voor 
jongeren en betere communi-
catie vanuit de gemeente. Veel 
mensen noemden de behoefte 
aan een levendig, multifunc-

tioneel centrum aan het Lin-
deplein met wellicht een door-
steek naar de Nootweg. Eind 
dit jaar staan de uitgebreide 
verslagen van de dorpenavon-
den op de gemeentewebsite.

Van Ettekoven Rietdekkers    
winnaars
Ondernemer van het Jaar
ANKEVEEN  
Op de Dag van de Onder-
nemer werd Van Ettekoven 
Rietdekkers gekozen tot 
Ondernemer van het Jaar 
in Wijdemeren. Het familie-
bedrijf uit Loosdrecht dat 
al met 9 generaties vanaf 
1750 actief is, kreeg meer 
dan de helft van de 2722 
geldige stemmen.
 
Bonnema Watersport en Dun-
nebier Print & Marketing ein-
digden op de 2e en 3e plaats. 
Het is overigens al een presta-
tie om uit de vele aanmeldin-
gen via een voorselectie van 
11 bij de top-3 te zitten.
In een vol partycentrum De 
Drie Dorpen werd het feestje 
van de ondernemers uitbun-
dig gevierd. Nadat wethouder 
Jan Klink de middag had ge-
opend, namen dagvoorzitter 

Merlin Melles en Paul Laseur 
het stokje over. De laatste is 
presentator van BNR- radio 
en met zijn gebronsde stem 
interviewde hij de kandida-
ten. Willem en Evert-Jan van 
Ettekoven hechtten heel veel 
waarde aan klantenbinding. 
Met hun vakmanschap zijn ze 
erin geslaagd om de trots over 
hun werk over te brengen op 
de 1451 stemmers. Net als 
opa vroeger: “Het is mijn dak.” 
Merlin Melles richtte het Foun-
ders Carbon Netwerk op, een 
internationale businessclub 
van 500 ondernemers.
De jury werd geleid door Re-
nee de Kuyper, een jonge 
telg uit het eeuwenoude De 
Kuypergeslacht die als dran-
kenfirma al 325 jaar bestaat. 
Zij heeft zich verdiept in het 
fenomeen ‘familiebedrijf’. Zo 
wist ze dat 71% van het Ne-

derlands bedrijfsleven bestaat 
uit familiebedrijven (180.000). 
Zij zorgen voor 2,1 miljoen 
banen en 30% van de om-
zet. De meeste bedrijven 
zijn klein, 90% heeft minder 
dan 10 werknemers. Vreemd 

genoeg zijn de getallen van 
Wijdemeren onbekend. 1500 
vond Ondernemend Wijdeme-
ren- voorzitter Lorjé te mas-
saal, maar het zijn er wel veel. 
Mevrouw De Kuyper had zich 
ook verdiept in de structuren 

van familiebedrijven, waarbij 
rollen als aandeelhouder, ei-
genaar en werknemer door el-
kaar lopen. Na afloop was het 
netwerken een leuke afsluiting 
van het succesvolle onderne-
mersfeestje.

 Foto: De drie finalisten, rechts de winnaars Willem & Evert-Jan van Ettekoven



Feest met Sinterklaas
Opgetogen kinderen op de kade

Door: Anja Lodder
 
LOOSDRECHT  
Met rode wangen van de 
kou maar vooral van op-
winding stonden honder-
den kinderen bij Jachtha-
ven Wetterwille te wachten 
op Sinterklaas en zijn Pie-
ten. Om de tijd wat sneller 
te laten gaan werd er druk 
geoefend op de Sinter-
klaasliedjes waarbij ook 
alle volwassenen uit volle 
borst meezongen.
 
Overal waren de Pieten al 
druk bezig: de ballonnenpiet 
maakte voor de kindjes leuke 
hondjes en op de steigers en 
in het water zag je danspieten, 
supboardpieten en zelfs de 
politieboot stond vol met Pie-
ten. Loco-burgemeester Jan-
Jaap de Kloet stond de Sint op 
te wachten en deed enthou-
siast mee met het dansje van 
dansgroep Fit by Rox waarbij 
hij zijn ambtsketen snel moest 
vastgrijpen om deze niet te 
verliezen.
 
Eindelijk kwam daar dan van-
af de plas de pakjesboot met 
Sinterklaas en nog eens tien-
tallen zwaaiende Pieten. Sin-

terklaas kwam veilig aan wal 
en beloofde alle kinderen veel, 
ja héél veel cadeautjes. In gro-
te netten bovenin de boot en 
aan de boeg konden we de 
cadeaus al zien. De Sint was 
“blij dat hij ondanks de stik-
stofproblematiek toch met de 
boot naar Loosdrecht mocht 
varen.” Hoewel natuurlijk nie-
mand op de daken mag, gaf 
de loco-burgemeester de Pie-
ten voor de komende 2 weken 
als uitzondering speciale toe-
stemming. Na veel kinderen 
de handen te hebben geschud 
beloofde de Sint dat ze die 

avond “na het tandenpoetsen 
hun schoen mochten zetten.”
 
Sinterklaas vertrok daarna in 
een open koets naar het ge-
meentehuis, de Pieten stapten 
in de Pietenbus en natuurlijk 
ging het Pietenorkest voor-
op. Vanaf het gemeentehuis 
ging het later in optocht naar 
het Lindeplein waar kinderen 
uitgebreid met de Sint op de 
foto konden. Daarna natuurlijk 
snel naar huis om de schoen 
te zetten!

   

Loosdrecht bekert verder

Door een 0-1 overwinning in 
Breukelen gaat SV Loosdrecht 
door in de bekercompetitie. Op 

de foto maakt Aboubakr Ouad-
douh met een stiftbal de win-
nende goal.  

(foto: Piet van Bemmelen)
 
 

-Vervolg van voorpagina-
 
Kennismaken
De nieuwe burgemeester heeft 
vorige week een gesprek ge-
had met haar voorganger en 
de wethouders. “Ik ben nu heel 
hard aan het inlezen in diverse 
dossiers. Ik wil zoveel mogelijk 
informatie opslurpen.” Daar-
naast wil Crys Larson de ko-

mende weken ook veel tijd ste-
ken in het kennismaken met 
de dorpen. “Op alle niveaus 
wil ik Wijdemeren verkennen, 
met groeperingen, met de me-
dewerkers en uiteraard zeker 
ook met de inwoners.” Daarna 
zal ze ongetwijfeld gaan ge-
nieten van ‘de blauwgroene 
parel van Midden- Nederland’.
 

NATUUR IN 
NEDERLAND



OMGEVINGSVISIE

DIT GAAN WE DOEN

DUURZAAMHEID
We starten een proef met “groene 

leges”. Extra duurzaamheids-

maatregelen bij uw verbouwing? 

Dan krijgt u korting op de leges!

VERVOER
Een goede en veilige bereikbaar-

heid per fiets, openbaar vervoer 

en auto is belangrijk, nu en in 

de toekomst. Samen met u 

maken we het Mobiliteitsplan 

Wijdemeren 2045.

ANDERS WERKEN
We willen vaker samen met in-

woners, bedrijven en instellingen 

werken aan initiatieven en plan-

nen. Vanaf het eerste moment 

dat een idee ontstaat.

DIENSTVERLENING
2020 is het jaar van de dienst-

verlening. We willen:

• Meer zaken online regelen.

• Informatie beter vindbaar 

en leesbaar maken. 

• Ingewikkelde procedures 

eenvoudiger maken.

OMGEVINGSWET
We bereiden ons voor op de 

Omgevingswet die vanaf 1 januari 

2021 26 bestaande wetten voor 

o.a. bouwen, milieu, water, ruimte-

lijke ordening en natuur vervangt. 

Er komt meer ruimte voor ideeën 

van inwoners, bedrijven en in-

stellingen. In de Omgevingsvisie 

leggen we gezamenlijk vast hoe 

Wijdemeren er in de toekomst uit 

moet gaan zien.

GEBIEDSAKKOORD
• Besluit over aanleg van vaar-

verbinding Loosdrechtse 

Plassen/ Hilversums Kanaal. 

• Uitwerken: vaarverbinding 

‘s-Gravelandse Vaart en ontwik-

keling Nieuwe Polderplas.

• Start verwijderen bagger plassen.

TOEKOMST DORPEN
In 2019 hadden we leuke en 

inspirerende gesprekken met

inwoners over de toekomst van 

hun dorp. De wensen en ideeën 

komen in Dorpen Ontwikkelings-

Plannen (DOP).

BEDRIJVEN-
TERREINEN
Met ondernemers en de provincie 

maken we een plan om bedrijven-

terreinen te verbeteren.

WONINGBOUW
Nog dit jaar brengen we de 

meest kansrijke woningbouw-

locaties in beeld. En volgend 

jaar pakken we door. 

In Loosdrecht werken we de 

plannen voor Het Achtererf 

en de vrijkomende terreinen 

Lindeschool/Terpstraschool uit.

INTEGRAAL
KINDCENTRUM
In december opent het nieuwe 

Integrale KindCentrum (IKC) in 

Loosdrecht. Ontwikkeling van 

een tweede IKC is gestart.

VERGRIJZING
Wijdemeren vergrijst. Dit beïn-

vloedt zorg, voorzieningen en 

woningmarkt. Diverse proeven:

• Wooncoach voor mensen met

eigen woning/particuliere huur-

woning.

• Ouderen ontvangen een premie

als zij een eengezinswoning 

achterlaten.

• Compensatie (woon)lasten

mantelzorgers.
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Begroting: wat gaan 
we doen in 2020?

Wijdemeren
informeren

Ondernemer van 
het jaar

Van Ettekoven Rietdekkers uit Loosdrecht mag 

zich een jaar lang Ondernemer van Wijdemeren 

noemen. Zij wonnen de Wijdemeerse onderne-

mersverkiezing 2019.

Van harte gefeliciteerd! 

> Balies gesloten
Vrijdag 22 november gaan wij verbouwen. 

Hierdoor zijn de balies van burgerzaken die dag 

gesloten. Het ophalen van uw  paspoort en 

identiteitskaart is wel mogelijk.  

>  Vrijwilligersdag Wijdemeren
Op donderdag 28 november zijn alle Wijde-

meerse vrijwilligers tussen 17.30 en 21.00 uur 

welkom in het clubhuis van S.V. ’s-Graveland 

voor winterse hapjes, drankjes, muziek en 

meer. Neemt een van de raadsleden uw jas 

aan? Of krijgt u een drankje van een van de 

wethouders? Het zou zomaar kunnen. De 

rollen zijn deze avond namelijk omgedraaid. 

Op deze manier willen we alle vrijwilligers 

bedanken voor hun inzet. Aanmelden vóór 

zondag 24 november via

www.wijdemeren.nl/vrijwilligersdag. 

> WhatsApp stopt
Vanaf maandag 2 december kunt u ons niet 

langer bereiken via WhatsApp. WhatsApp wil 

niet meer dat hun app, die bedoeld is voor de 

uitwisseling van privéberichten, gebruikt wordt

voor zakelijke communicatie. Als gemeente 

mogen we WhatsApp alleen gebruiken via 

een zakelijk account. Dit account is nog niet 

beschikbaar. We bekijken in de komende 

periode hoe we WhatsApp gaan vervangen. 

Tot die tijd zijn we bereikbaar via 14 035, info@

wijdemeren.nl en de gemeentelijke sociale 

mediakanalen. Meldingen over de openbare 

ruimte kunt u doen via de fixi app of via www.

fixi.nl/wijdemeren.

> Prijsvraag energiebesparing
Veel bewoners zijn al hard aan het werk om 

energie te besparen. Ze zetten de kachel een 

graadje lager, werken aan een betere isolatie 

van hun woning of nemen een inductie-

kookplaat. Maar er zijn nog veel stappen te 

zetten, dus zijn we op zoek naar innovatieve 

ideeën. Heeft u een idee om in uw dorp zo 

veel mogelijk energie te besparen? Gaat u de 

uitdaging aan met uw  straat, met de school of 

uw sportvereniging? Of heeft u bijvoorbeeld 

het ultieme plan om voor alle huizen in uw 

straat de isolatie te organiseren? Doe dan mee! 

Er zijn mooie prijzen te winnen.

Kijk op www.duurzamedorpeninactie.nl.

Officiële
bekendmakingen

Op dinsdagavond 19 november is 
mevrouw Crys Larson geïnstalleerd 
door de commissaris van de Koning, 
de heer A. Th. H. van Dijk. Tijdens haar 
installatiespeech prees zij de schoon-
heid, de eigenheid en de eigenwijs-
heid van de dorpen van Wijdemeren.

“Als u mij vraagt wat voor mij echt doorslagge-

vend was in mijn keuze voor Wijdemeren, waren 

dat de dorpen en de inwoners. De behoefte 

die leeft om de authenticiteit van de dorpen, de 

saamhorigheid en het gemeenschapsgevoel 

te borgen en te verzekeren. Voor mij is het van 

belang dat wij allemaal datgene wat ons bijzonder 

maakt in elkaar leren kennen, zien en waarderen. 

De dorpen en de inwoners maken de gemeente. 

Vanuit dat besef wil ik graag, samen met inwoners, 

werken aan het in stand houden en versterken 

van deze prachtige gemeenschappen.”

Ontmoetingen
“De komende maanden ga ik verder kennis-

maken. Daar heb ik veel zin in: gesprekken met 

inwoners, ondernemers, vrijwilligers, verenigingen 

en instellingen. Hoe kijken zij naar hun dorp, naar 

hun gemeente. Wat vinden ze leuk? Wat zijn hun 

favoriete plekken? En waar kan het misschien 

nog ietsje beter worden? Ik kijk uit naar deze 

ontmoetingen!”

Over Crys Larson
Mevrouw Larson was tot haar benoeming als 

burgemeester van Wijdemeren statenlid van de 

provincie Noord-Holland. Daarnaast vervulde 

zij diverse leidinggevende ambtelijke functies bij 

gemeenten. Eerder was zij wethouder van de 

gemeente Ouder-Amstel (2010-2014). Mevrouw 

Larson is getrouwd, heeft twee volwassen doch-

ters en twee kleindochters.

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

20 november 2019

Kort

Zorgt u voor familie, 
vrienden of buren?

Vraag dan snel  
een mantelzorg-
waardering aan!

www.wijdemeren.nl/mantelzorg

 ‘De dorpen
  en inwoners  
  maken Wijdemeren’ 

Burgemeester Crys Larson
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HOEVEEL BETAAL IK IN 2020?

UITGAVEN

INKOMSTEN

We hebben de komende jaren een stabiel 
evenwicht tussen de uitgaven en inkomsten, 
die grotendeels afkomstig zijn van het Rijk. 
De onroerendzaakbelasting neemt, behalve met 
de infl atie, niet toe. Op deze pagina’s ziet u wat 
onze inkomsten en uitgaven zijn en welke plannen 
we in 2020 realiseren.

Jan Klink, wethouder fi nanciën

VAN HET RIJK 26.273.000

LOKALE HEFFINGEN O.A. 15.044.000

Onroerende zaakbelasting (OZB)

Rioolhe�  ng

Afvalsto� enhe�  ng

Hondenbelasting

Toeristenbelasting

Forensensbelasting

Lijkbezorgingsrechten

Leges omgevingsvergunning

Overige lokale he�  ngen

ANDERE INKOMSTEN 7.287.000

Verkoop gronden

Bijdragen leerlingenvervoer en inkomensregelingen etc.

Verhuur gebouwen en accommodaties

ONTTROKKEN AAN RESERVES 933.000

Totaal inkomsten € 49.537.000

BESTUUR EN BURGER

Bestuur  2.036.000 

Burgerzaken  853.000 

Communicatie  113.000 

VEILIGHEID

Brandweer en rampenbestrijding  2.322.000 

Handhaving en toezicht  594.000 

OPENBARE RUIMTE

Riolering en afval  4.664.000 

Wegen, bruggen, openbare verlichting  3.546.000 

Openbaar groen en afwatering  1.593.000 

Begraafplaatsen  324.000 

ECONOMISCHE ZAKEN,
RECREATIE EN TOERISME

Recreatie, toerisme en waterbeleid, Plassenschap 
en openbare recreatievoorzieningen

 712.000 

Economisch beleid  287.000 

SOCIAAL DOMEIN 

WMO (hulp bij huishouden, begeleiding 
en voorzieningen) en jeugdzorg

 10.557.000 

Inkomensregelingen  4.960.000 

Onderwijs  1.740.000 

Sport, cultuur, musea  1.547.000 

NATUUR EN MILIEU

Milieutaken  513.000 

Duurzaamheid  313.000 

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Grondexploitaties  1.890.000 

Wonen en bouwen  1.269.000 

Ruimtelijke ordening  891.000 

ALGEMENE LASTEN 

Organisatiekosten  7.284.000 

Overige lasten  1.459.000 

Totaal uitgaven  € 49.467.000

2019 2020

OZB € 469 € 478

Afvalsto� enhe�  ng € 271 € 285

Rioolhe�  ng € 270 € 270

€ 1.010 € 1.033

Voor een woning van € 384.300 (prijspeil 1 jan 2018)
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OMGEVINGSVISIE 

DIT GAAN WE DOEN

DUURZAAMHEID
We starten een proef met “groene 

leges”. Extra duurzaamheids-

maatregelen bij uw verbouwing? 

Dan krijgt u korting op de leges!

VERVOER
Een goede en veilige bereikbaar-

heid per fi ets, openbaar vervoer 

en auto is belangrijk, nu en in 

de toekomst. Samen met u 

maken we het Mobiliteitsplan 

Wijdemeren 2045.

ANDERS WERKEN
We willen vaker samen met in-

woners, bedrijven en instellingen 

werken aan initiatieven en plan-

nen. Vanaf het eerste moment 

dat een idee ontstaat.

DIENSTVERLENING
2020 is het jaar van de dienst-

verlening. We willen:

• Meer zaken online regelen.

• Informatie beter vindbaar 

en leesbaar maken. 

• Ingewikkelde procedures 

eenvoudiger maken.

OMGEVINGSWET
We bereiden ons voor op de 

Omgevingswet die vanaf 1 januari 

2021 26 bestaande wetten voor 

o.a. bouwen, milieu, water, ruimte-

lijke ordening en natuur vervangt. 

Er komt meer ruimte voor ideeën 

van inwoners, bedrijven en in-

stellingen. In de Omgevingsvisie 

leggen we gezamenlijk vast hoe 

Wijdemeren er in de toekomst uit 

moet gaan zien.

GEBIEDSAKKOORD
• Besluit over aanleg van vaar-

verbinding Loosdrechtse 

Plassen/ Hilversums Kanaal. 

• Uitwerken: vaarverbinding 

‘s-Gravelandse Vaart en ontwik-

keling Nieuwe Polderplas.

• Start verwijderen bagger plassen.

TOEKOMST DORPEN
In 2019 hadden we leuke en 

inspirerende gesprekken met 

inwoners over de toekomst van 

hun dorp. De wensen en ideeën 

komen in Dorpen Ontwikkelings-

Plannen (DOP).

BEDRIJVEN-
TERREINEN
Met ondernemers en de provincie 

maken we een plan om bedrijven-

terreinen te verbeteren.

WONINGBOUW
Nog dit jaar brengen we de 

meest kansrijke woningbouw-

locaties in beeld. En volgend 

jaar pakken we door. 

In Loosdrecht werken we de 

plannen voor Het Achtererf 

en de vrijkomende terreinen 

Lindeschool/Terpstraschool uit. 

INTEGRAAL
KINDCENTRUM
In december opent het nieuwe 

Integrale KindCentrum (IKC) in 

Loosdrecht. Ontwikkeling van 

een tweede IKC is gestart.

VERGRIJZING
Wijdemeren vergrijst. Dit beïn-

vloedt zorg, voorzieningen en 

woningmarkt. Diverse proeven:

• Wooncoach voor mensen met 

eigen woning/particuliere huur-

woning.

• Ouderen ontvangen een premie 

als zij een eengezinswoning 

achterlaten.

• Compensatie (woon)lasten 

mantelzorgers.
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Op maandag 18 november zijn 
werkzaamheden aan de Oud-
Loosdrechtsedijk gestart. De dijk 
is daarom tot en met medio april 
2020 afgesloten voor het door-
gaande verkeer.

Om overlast zo veel mogelijk te beperken wordt 

het werk in fases uitgevoerd. Zo zorgen we 

ervoor dat de dijk toegankelijk blijft voor de hulp-

diensten en bestemmingsverkeer. Ook fietsers 

kunnen het werk passeren. Het overige verkeer 

kan omrijden via de N201. Dit geeft circa acht 

minuten extra reistijd. 

Weekendafsluiting
Tijdens enkele weekenden is een gedeelte van 

de weg helemaal afgesloten. In deze weekenden 

verwijderen we het bestaande asfalt en brengen 

we nieuw asfalt aan. Om dit werk veilig en zo 

snel mogelijk te kunnen uitvoeren, is er in deze 

weekenden geen verkeer mogelijk langs het 

werkvak. Ook fietsers moeten dan omrijden. 

Aanwonenden kunnen uiteraard wel tot (vlak) bij 

hun woning komen. De eerste weekendafsluitin-

gen staan gepland van 29 november tot en met 

1 december en van 13 december tot en met 15 

december. Ook in het nieuwe jaar volgen nog 

enkele weekendafsluitingen. Rond de feestdagen 

is de dijk tijdelijk geopend voor al het verkeer. 

Inloopspreekuur
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan 

kunt u terecht bij het inloopspreekuur van omge-

vingsmanager Isra van Velzen. Het inloopspreek-

uur is op woensdagochtend tussen 8.00 en 9.00 

uur in het tijdelijke kantoor van aannemer KWS op 

de Oud-Loosdrechtsedijk 1b. 

KWS app
Voor dit project is een app beschikbaar. Daarmee 

houdt de aannemer u op de hoogte van de laat-

ste stand van zaken en belangrijk nieuws. U kunt 

de KWS app downloaden in de App Store en 

Play Store. Download de app en kies in de app 

voor het project ‘Oud-Loosdrechtsedijk’. Klik op 

‘toevoegen aan favorieten’ dan ontvangt u altijd 

een melding als er nieuwe berichten zijn. Ook 

kunt u de planning bekijken en vragen stellen. Op 

kws.nl/app vindt u meer informatie over de app. 

Werk Oud-Loosdrechtsedijk gestart

Wijdemeren
informeren

20 november 2019

Het is u vast niet ontgaan: in 2050 
is er in Nederland geen aardgas 
meer beschikbaar. Daarom zijn 
er voor het verwarmen van onze 
huizen, voor koken en douchen 
duurzame bronnen nodig. Denk 
bijvoorbeeld aan zonne- en wind-
energie. Om dit te realiseren wer-
ken we in de Gooi en Vechtstreek, 
met verschillende partners, aan een 
regionale energiestrategie (RES). 
Denkt u ook mee?

Niet alleen in de Gooi en Vechtstreek werken we 

aan een regionale energiestrategie. In de voor-

bereiding op het klimaatakkoord is Nederland in 

30 regio’s verdeeld. Wijdemeren is onderdeel van 

de regio Noord-Holland Zuid, subregio Gooi en 

Vechtstreek. Alle 30 regio’s stellen een ener-

giestrategie op.

Bijdrage Gooi en Vechtstreek
In de energiestrategie geven we aan hoe we als 

regio Gooi en Vechtstreek kunnen bijdragen aan 

de zoektocht naar alternatieve duurzame ener-

giebronnen. Waar is plek om zon- en windener-

gie op te wekken? En hoeveel energie kunnen we 

opwekken?

Mogelijkheden in Wijdemeren
Als inwoner willen we u van harte uitnodigen om 

op woensdag 11 december van 19.00 tot 22.00 

uur in het gemeentehuis (Rading 1, Loosdrecht) 

mee te denken over de mogelijkheden voor 

energieopwekking in onze gemeente. Op welke 

plekken zouden wij zon- en windenergie willen 

en wat zijn dan de voorwaarden? Ook zijn we be-

nieuwd naar de specifieke kansen of knelpunten 

die u ziet in onze gemeente. Het resultaat nemen 

we mee naar de regio als input voor het opstellen 

van de RES.

Aanmelden
Wilt u met ons meedenken? Meld u vóór vrijdag 7 

december aan via www.wijdemeren.nl/res. Meer 

informatie over de regionale energiestrategie is te 

vinden op www.energieregionhz.nl. 

De regionale energiestrategie

Carin en Karin uit Ankeveen zijn 
Vriendenkiezen.nl gestart met als 
doel mensen te verbinden. “Via de 
website kun je met anderen in con-
tact komen en leuke activiteiten 
met elkaar ondernemen.” Het is de 
‘appel van de maand’.

De dames constateerden dat veel mensen zich 

alleen voelen en niet altijd weten wat ze moeten 

doen. “Een club of vereniging is niet voor iedereen 

weggelegd. De website is laagdrempelig en kan 

net dat steuntje in de rug zijn om weer een actief 

sociaal leven te krijgen.”

Koffieochtend Robberse Eiland

“Op zondag 24 november van 11.00-12.30 uur 

organiseren we een koffieochtend bij Restaurant 

Robberse Eiland in Loosdrecht. Woon je net in 

Wijdemeren en heb je een voucher ontvangen in 

het welkomstpakket? Neem deze dan mee voor 

een gratis kop koffie. Tip: ze hebben er overheer-

lijke apfelstrüdel!”

In contact met anderen komen
Zoek je een wandelmaatje of iemand die mee wil 

naar een concert of koffie wil drinken? 

Op www.vriendenkiezen.nl kun je zelf een gratis 

oproep plaatsen om met anderen in contact te 

komen. De website is voor iedereen boven de 21 

jaar. Het is geen datingsite.

Vriendenkiezen.nl voor iedereen in Wijdemeren

In de periode van 21 november tot 
15 december worden de belasting-
gegevens van BSWW overgezet. 
Hierdoor zijn de belastingsystemen 
tijdelijk niet raadpleegbaar. In deze 
periode kunt u wijzigingen het bes-
te doorgeven via het e-mailadres 
info@belastingensww.nl.
 

Vanaf volgend jaar verzorgt gemeente Hilversum 

namens Wijdemeren de heffing en inning van 

de gemeentelijke belastingen. Belastingen SWW 

(BSWW), de organisatie die nu deze gemeentelijke 

belastingtaken uitvoert, stopt per 1 januari 2020. 

Bereikbaarheid
Tot 1 januari kunt u voor informatie over de 

gemeentelijke belastingen terecht bij de mede-

werkers van BSWW. Telefonisch bereikbaar van 

maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 

uur via (035) 62 92 695 of via 

info@belastingensww.nl. In het nieuwe jaar zal er 

via www.wijdemeren.nl/belastingen een digitaal 

belastingloket beschikbaar zijn. 

Meer weten? Kijk op:

www.wijdemeren.nl/samenwerkinghilversum.

Overzetten belastinggegevens



Het is herfst, dus gaat de verwar-
ming vaker aan. Een goed moment 
om nog eens extra te controleren 
of uw huis goed geïsoleerd is. 
Vraag daarom voor 25 euro een 
warmtescan aan bij de Energiecoö-
peratie Wijdemeren. 

Met een infraroodcamera maken energiecoaches 

warmtefoto’s van uw gevel of dak. Zo brengen ze 

in beeld of en waar er eventueel warmte weglekt 

uit uw huis. Dat geeft een eerste indruk van onno-

dig energieverlies.

En daarna?
In een gesprek met de energiecoach kunt u 

vervolgens kijken wat eraan gedaan kan worden, 

zoals kieren dichten, isolatie aanbrengen of 

ramen vervangen. De energiecoach maakt een 

kort verslag. U kunt de warmtescan eventueel 

ook combineren met een uitgebreid energie-

coachgesprek. 

Aanvragen
De kosten voor het laten maken van een warmte-

scan zijn 25 euro. De energiecoachgesprekken 

zijn gratis. Warmtescans kunnen vanwege de 

temperatuur alleen gemaakt worden tussen 

november en begin maart. Dus plan meteen een 

afspraak in via www.ecwijdemeren.nl en zit er 

nog deze winter warm bij!

Warmtescans tegen energielekken

  

>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Breukeleveen
- Herenweg 49: kappen vijf bomen (13.11.2019)

- Herenweg 103: vergroten haven (07.11.2019)

’s-Graveland
- Loodijk 12: uitbreiden keerwand (01.11.2019)

- Noordereinde 75-81 en 193-203: vervangen beschoei-

   ing (05.11.2019)

Kortenhoef
- Oranjeweg 59: plaatsen kapschuur in achtertuin 

   (04.11.2019)

Loosdrecht
- Hallincklaan 8: plaatsen dakkapellen (08.11.2019)

- Nabij Muyeveldse-Wetering 12: aanbrengen beschoeiing 

  (07.11.2019)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk tegenover 201-199, 194,

   190 en nabij 183: kappen tien bomen (13.11.2019)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 202: kappen tien bomen 

   (13.11.2019)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 207: kappen twee bomen 

   (13.11.2019)

- Nieuw-Loosdrechtsdedijk tegenover 261: kappen één 

   boom (13.11.2019)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk tegenover 295: kappen twee 

   bomen (13.11.2019)

- Oud-Loosdrechtsedijk 41: kappen acht bomen (11.11.2019)

- Oud-Loosdrechtsedijk 171: bouwen woonark (13.11.2019)

- Oud-Loosdrechtsedijk 203d: plaatsen zonwering 

   (08.11.2019)

- Oud-Loosdrechtsedijk tegenover 221: kappen één 

   boom (13.11.2019)

- Oud-Loosdrechtsedijk tegenover 232: kappen één 

   boom (13.11.2019)

- Oud-Loosdrechtsedijk 285: bouwen botenhuis, 

   beschoeiing en aanbouw terras (06.11.2019)

Nederhorst den Berg
- Hinderdam 7: verbouwen bijgebouw (31.10.2019)

- Middenweg 9: vervangen beschoeiing (05.11.2019)

- Middenweg 40:aanleggen brug (08.11.2019)

- Slotlaan 21: maken tijdelijke uitweg voor bouwverkeer 

   (04.11.2019)

- Vreelandseweg 24: plaatsen kozijnen aan voor- en 

   achtergevel woning (13.11.2019) 

- Wilgenlaan 35: plaatsen dakkapel (07.11.2019)

- Wilgenlaan 37: plaatsen dakkapel (01.11.2019)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035. U kunt 

geen zienswijze of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Hollands End 69: bouwen woning (12.11.2019)

’s-Graveland
- Noordereinde 327: bouwen vier woningen (12.11.2019)

Kortenhoef
- Emmaweg 12: plaatsen dakkapel en maken uitweg 

   (08.11.2019)

- Meenthof 24: wijzigen van gebruik detailhandel naar 

   horeca (08.11.2019)

Loosdrecht
- Beukenlaan 50: realiseren dakkaper en dakkapel (08.11.2019)

- Golfslag 3: realiseren doekoverkapping (08.11.2019)

- Golfslag 9: realiseren doekoverkapping (08.11.2019)

- Golfslag 11: realiseren doekoverkapping (08.11.2019)

- Golfslag 20: realiseren doekoverkapping (08.11.2019)

- Golfslag 21: realiseren doekoverkapping (08.11.2019)

- Oud-Loosdrechtsedijk 129: plaatsen zestien zonnepa-

   nelen (05.11.2019)

- Prinses Margrietstraat 15: plaatsen twee dakkapellen 

   (05.11.2019)

- Rading 10 19: wijzigen dakbedekking (31.10.2019)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 6: vernieuwen antenne installatie (13.11.2019)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Prinses Irenestraat 1 en 3: vergroten woningen

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Ankeveen
- Stichting Oranje Festiviteiten Ankeveen, Sinterklaasin-

   tocht, nabij Stichts End, d.d. 23 november 2019 (05.11.19)

Kortenhoef
- Stichting Comité Sint Nicolaas Intocht, Sinterklaasin-

   tocht, ’s-Gravelandsevaart, ‘s-Graveland en Meenthof, 

   Kortenhoef, d.d. 23 november 2019, (05.11.19)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzend-

datum (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. 

>  Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Ankeveen
- Stichting Bruisend Ankeveen, lichtjes-/ kerstmarkt, par-

   keerterrein Stichts End, d.d. 20 december 2019 (13.11.19)

Loosdrecht
- Stichting Samenwerkende Loosdrechtse Ondernemers 

   in Evenementen en Promotie, Lindeplein, Kerstviering, 

   d.d. 24 december 2019 (31.10.19)

Nederhorst den Berg
- Splint Media B.V., vaste standplaats voor verkoop boeken 

  op de derde zaterdag van de maand, (06.11.19)

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken 

vanaf vandaag inzien in het gemeentehuis (bij Team 

Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebben-

den kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk indienen. 

Wanneer u dat tijdig doet, kunnen uw bedenkingen nog 

meegewogen worden in de besluitvorming.

>  Verkeersbesluiten

‘s-Graveland
- Zuidereinde ter hoogte van huisnummer 192: aanleggen 

gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband 

met handicap belanghebbende (04.11.19)

Kortenhoef
- Dodaarslaan ter hoogte van huisnummer 67: aanleggen 

gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband 

met handicap belanghebbende (04.11.19)

>  Beleidsregel sluiting van voor 
het publiek openstaande gebou-
wen 2019

De burgemeester heeft op 21 oktober 2019 de ‘Beleidsre-

gel Sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen 

2019’ vastgesteld.

Met deze beleidsregel kan de burgemeester op basis 

van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:80) 

een voor het publiek openstaand gebouw of een bij dat 

gebouw behorend erf, of voor het publiek openstaande 

gebouwen en/of de daarbij behorende erven in een 

bepaald gebied, in het belang van de openbare orde, 

veiligheid, gezondheid of zedelijkheid of als er naar zijn 

oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden voor 

een bepaalde duur geheel of gedeeltelijk sluiten. Een voor 

het publiek openstaand gebouw of bijbehorend erf mag 

in ieder geval worden gesloten wanneer er sprake is van:

• criminele activiteiten die de openbare orde, veiligheid, 

   gezondheid of zedelijkheid aantasten;

• bijzondere omstandigheden.

>  Kap linde Oude Molenmeent

In het kader van de invulling groenstrook Oude Molen-

meent wordt er één linde gekapt. Er is geen kapver-

gunning nodig voor deze boom. Hierna richten we de 

gehele strook opnieuw in. We doen dit in overleg met de 

buurtbewoners.  

Locatie: Oude Molenmeent, Loosdrecht, groenstrook 

naast Erve KNORR.

Wijdemeren
informeren

20 november 2019

Officiële bekendmakingen 20 november 2019

Bouwen en wonen

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) .

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publi-
catie 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.

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.

Overig

Festiviteiten

Verkeer



Wael, een jongen uit Syrië
Lezing Suzanna Jansen
Door: Herman Stuijver
 
LOOSDRECHT  
Op uitnodiging van het 
Humanistisch Verbond en 
Bibliotheek Gooi en meer 
vertelde Suzanna Jansen 
over haar nieuwste boek 
‘Wael’. Het verhaal van een 
Syrische jongen die nu al 
jaren in Loosdrecht woont. 
Velen kennen de schrijf-
ster van haar bestseller 
‘Het Pauperparadijs’.
 
Het is te hopen dat ook deze 
uitgave uit februari 2019 een 
topper gaat worden, want Su-
zanna en Wael delen de op-
brengst. Maar vooral vanwe-
ge het aangrijpende verhaal 
over de vlucht van huis en 
haard van de toen 21-jarige uit 
Homs, Syrië. Suzanna sprak 
in diverse bijeenkomsten zo’n 
40 uur met Wael. Op grond 
daarvan schreef ze zijn erva-
ringen op als een monoloog, 
‘s nachts las de hoofdpersoon 

het script en zond het terug 
met aanvullingen. Een sterk 
samenwerkingsverband dus.
 
‘VLUCHTELING IS 
NIET ZIJN IDENTITEIT’
 
Geen vluchteling
Suzanna Jansen vertelt dat 
ze het woord ‘vluchteling’ het 
liefst vermijdt. “Dat is niet zijn 
identiteit, hij is een intelligente 
jongeman die door vreselijke 
omstandigheden gedwongen 
wordt zijn land te verlaten. 
Het gaat om het individu, niet 
de groep.” Wael wordt totaal 
onverwacht door oorlogsge-
weld in zijn stad ‘manager’ van 
een vluchtelingencentrum met 
1000 personen in een school. 
Dat is een zware verantwoor-
delijkheid voor een 19-jarige. 
Via diverse kanalen hoort hij 
dat hij op de lijst staat van 
gezochte personen van het 
veiligheidsapparaat van het 
Assad-regime. Het fragment 
waarin hij zijn moeder, zus-

sen en broer achterlaat op 
weg naar een mensensmok-
kelaar op 6 juli 2013 gaat je 
door merg en been. Na een 

zenuwslopende tocht door Eu-
ropa belandt hij in Nederland. 
Uit diverse fragmenten die de 
auteur voorleest, komt sterk 

naar voren dat Waels leven 
verteld moet worden. Geen 
heldenepos, maar iets wat ons 
allemaal kan overkomen.

LoVoC dames pakken de koppositie
LOOSDRECHT  
LoVoC dames-1 heeft vrij-
dag in een rechtstreekse 
ontmoeting met concur-
rent Wilhelmina uit Amers-
foort de koppositie in de 1e 
klasse van de Amersfoort-
se volleybalsters overge-
nomen.
 
Vooraf had Wilhelmina met 
twee punten voorsprong de 
leiding, maar had wel een 
wedstrijd meer gespeeld dan 
LoVoC. Met de 3-1 overwin-
ning heeft LoVoC dus uitste-
kende zaken gedaan.
 
In de eerste set zag het er lan-
ge tijd naar uit dat de setwinst 
naar Wilhelmina zou gaan. 
LoVoC deed weliswaar niet 
veel onder, maar maakte te-
veel fouten in de service en 
Wilhelmina had nogal eens 
het geluk mee. Bij 13-20 leek 
de set gespeeld. Maar met het 
inbrengen van Veerle Voede-
rer op de serviceplaats begon 
LoVoC er weer in te geloven. 
Wilhelmina wist geen raad met 
de prima service van Veerle en 

LoVoC kwam langszij. In een 
spannende slotfase was het 
LoVoC dat met 27-25 de set 
pakte.
 
In de tweede set trok LoVoC 
direct goed door en zette het 
Wilhelmina vlot op grote ach-
terstand. Maar dit maal was 
het Wilhelmina dat kans zag 
zich terug te knokken toen 
LoVoC in een slordige fase 
kwam. LoVoC verspeelde een 
18-11 voorsprong en moest 
alle zeilen bijzetten om uit-
eindelijk via 26-24 een 2-0 
voorsprong in sets te nemen. 
In de derde set toonde Wil-
helmina veerkracht en zonder 
al te spectaculair spel pakten 
de Amersfoorters met 19-25. 
LoVoC herstelde zich uitste-
kend in de vierde set. Met re-
gelmatig sterk aanvalsspel via 
Marlinde van den Bosch op de 
buitenkant en snel door het 
midden via Melissa Spaans 
werd Wilhelmina geen kans 
gegeven. Via 25-17 werd de 
set gepakt en daarmee de 3-1 
overwinning. Met twee punten 
voorsprong en een wedstrijd 

tegoed nestelde LoVoC zich 
op de eerste plaats. Vrijdag 22 

november ontvangt LoVoC om 
20.30 uur Prima Donna Kaas 

Huizen-3 in Spotzaal Eikenro-
de.



Wim Balk
In november 2013 ben ik in de 
St.-Bavo kathedraal in Haar-
lem tot diaken gewijd en sinds 
1 januari 2015 ben ik werk-
zaam als RK diaken / pastor 
binnen de RK Regio Hilversum 
met bijzondere aandacht voor 
de KAN-parochies (Korten-
hoef, Ankeveen, Nederhorst 
den Berg). Daarvoor ben ik bij-
na 20 jaar werkzaam geweest 
in de ICT bij IBM.
 
Pas op 30-jarige leeftijd ben 
ik gedoopt, gevormd en heb 
ik zelf de Eerste Heilige Com-
munie ontvangen. De roe-
ping halverwege het eerste 
decennium van deze eeuw 
is geen bliksemflits geweest, 

maar wel een Godservaring. 
De parochies hebben elk hun 
eigenheid, maar tegelijkertijd 
hebben ze alle drie een drive 
om de parochie een leven-
dige parochie te laten zijn. 
De werkzaamheden zijn di-
vers. Met vieringen, uitvaar-
ten, huwelijken, bezoek aan 
scholen, rondleidingen, ge-
zinsvieringen, huisbezoeken, 
ziekenbezoek en veel ver-
schillende overleggen. Het is 
absoluut geen worsteling om 
in deze tijd pastor te zijn. Het 
gaat tenslotte om geloof en 
vertrouwen, en het is God zelf 
die heeft gezegd dat Hij zijn 
Kerk niet in de steek zal laten. 
Ja, het is anders dan 50 jaar 

geleden en over 50 jaar is het 
anders dan nu. We zijn arbei-
ders in de wijngaard van de 
Heer. In Wijdemeren is er een 
prima oecumenische samen-
werking tussen de parochies, 
de Protestantse Gemeente 
Nederhorst den Berg, de Oe-
cumenische Streekgemeente 
en De Graankorrel.
 
Mijn lijfspreuk: ‘Nu echter blij-
ven geloof, hoop en liefde, de 
grote drie’. (I Kor, 13, 13). Het 
is mijn vertrouwen dat we als 
parochies met deze grote drie 
de toekomst in (blijven) gaan 
voor God, voor elkaar en voor 
de ander.

Rien Roelofse
Sinds februari 2017 is Rien 
Roelofse verbonden als pre-
dikant aan de hervormde ge-
meente in de Sijpekerk.
 
Begin dit jaar zijn de kerken 
van Oud- en Nieuw-Loos-
drecht gefuseerd. “Het is mooi 
om te zien hoe snel je je één 
gemeenschap voelt. Nu werk 
ik ook voor het eerst samen 
met een collega: ds. Van Dui-
nen.” De gemeente bestaat 
uit zo’n 1000 leden, waarvan 
er op zondagmorgen zo’n 200 
tot 250 mensen de dienst be-
zoeken. Ook ‘s avonds is er 
een dienst, dan zijn er maxi-
maal 70 mensen. De pastor 
vindt de diversiteit het mooie 

aan het werk. “Het voornaam-
ste is voor mij mensen helpen 
de relatie met Jezus Christus 
te verdiepen. Laten zien dat 
Hij echt een verschil maakt 
in het leven hier en nu.” Het 
werk staat heel dicht bij men-
sen op de kruispunten van 
hun leven. Geloven is niet iets 
wat je erbij doet, maar wat je 
hele leven doortrekt.
 
Nederland verandert snel 
en dat gaat niet aan de kerk 
voorbij. “Als kerk hebben we 
daar nog niet helemaal een 
antwoord op gevonden. Te-
gelijkertijd verlangen mensen 
ook naar een stukje rust. En 
misschien ook wel naar ge-

meenschap. Het wonderlijke 
aan het geloof is dat het men-
sen met elkaar in gesprek 
brengt die elkaar anders niet 
tegen zouden komen, omdat 
ze in een hele andere wereld 
leven. De kerk is een van de 
laatste plekken waar al die 
verschillende ‘bubbels’ bij el-
kaar komen.” Mijn lijfspreuk: 
‘Wees standvastig, onwan-
kelbaar, steeds overvloedig 
in het werk van de Heer, want 
je weet dat je werk niet tever-
geefs is in de Heer’.

Evert-Jan van Katwijk
“Het schijnt dat ik al op jonge 
leeftijd tegen mijn moeder zei 
dat ik later predikant zou willen 
worden”, opent Evert-Jan van 
Katwijk, sinds 2010 predikant 
van de protestantse gemeente 
in Nederhorst den Berg.
 
De kerk waar hij werkt, de 
Willibrordkerk op de berg, is 
een middeleeuws gebouw 
dat alleen maar mooier is ge-
worden toen het interieur 180 
graden gedraaid is. Er zijn 650 
leden. “Juist omdat we een 
Protestantse gemeente zijn, 
herbergen wij alle varianten en 
afsplitsingen. Er is wel eens 
opgemerkt dat deze gemeen-
te lijkt op een schip dat doel-

loos ronddobbert. Laat mijn 
roeping dan zijn om de vrede 
aan boord te bewaren en de 
liefde en waardering tussen 
vooronder en stuurhut, tussen 
stuurlui en bemanning te ver-
groten. Omdat we het op die 
wijde oceaan al druk genoeg 
hebben met drenkelingen op-
vissen, het schip onderhouden 
en iedereen aan boord hou-
den.”
 
Predikant ben je altijd. Maar je 
doet het niet alleen. “Het is sa-
men zoeken naar wat een ge-
meenschap moet doen, die wil 
leven naar het voorbeeld van 
Jezus.” Van Katwijk vindt het 
een verlies dat generaties el-

kaar daarin niet meer ontmoe-
ten. Eigenlijk is, bij het enorme 
aanbod van lering en vermaak 
dat wij tegenwoordig kennen, 
de kerk gebleven bij wat ze 
altijd al deed; zingen, bidden, 
Bijbellezen. Zo blijft anno 2019 
de kerk de plek voor een stille 
overdenking van alles wat ons 
van oudsher wordt aangereikt. 
“’Alles sal reg kom’, zei mijn 
moeder altijd. Ik merk dat ik 
leef, werk en geloof vanuit die-
zelfde gelovige ontspanning. 
Dat geeft mij rust!”



Maak je sterk tegen MS
Collecteweek 18 tot en met 23 november

REGIO   
Van 18 tot en met 23 no-
vember 2019 organiseert 
het Nationaal MS Fonds de 
landelijke huis-aan-huiscol-
lecte om geld in te zamelen 
voor onderzoek naar de 
ziekte multiple sclerose.
 
MS is een chronische ziekte 
van het centrale zenuwstelsel. 
In Nederland hebben meer 
dan 17.000 mensen MS en 
jaarlijks krijgen 800 mensen 
de diagnose. De eerste ziekte-
verschijnselen openbaren zich 
meestal tussen het 20e en 40e 
levensjaar en het is de meest 
invaliderende ziekte onder jon-
ge mensen in Nederland. Veel-
voorkomende klachten van 

MS zijn moeheid, oogklachten, 
krachtverlies, coördinatiestoor-
nissen, blaasproblemen en ge-
voelsstoornissen.
 
Over de ziekte MS is nog 
veel onbekend. Onderzoe-
kers weten nog niet waardoor 
MS veroorzaakt wordt en hoe 
het genezen kan worden. Met 
de opbrengst van de collecte 
investeert het Nationaal MS 
Fonds in innovatieve onderzoe-
ken om MS te genezen.
 
Laat mensen met MS niet aan 
hun lot over, geef aan de col-
lectant van het Nationaal MS 
Fonds. Iedere donatie -groot of 
klein- is welkom! De collectant 
van het Nationaal MS Fonds is 

te herkennen aan de collecte-
bus met het oranje vlinderlogo. 
Nieuw dit jaar is doneren met 
de QR-code. Hiermee kun je 
ook digitaal kleine bedragen 
betalen.
 
Collectant gemist?
Ga naar www.nationaalms-
fonds.nl en doneer online. Het 
is ook mogelijk om een donatie 
over te maken op giro 5057 (NL 
92 INGB 000000 5057) of sms 
STOPMS naar 4333 en doneer 
eenmalig €2,00.
 
Samen staan we sterker  
tegen MS!
Aanmelden als collectant kan 
ook nog steeds! Meld je aan via 
de website

www.nat ionaalmsfonds.nl 
of bel met het Nationaal MS 

Fonds op (010) 591 98 39.

   

GooiTV
Vanaf woensdag 20 november 
2019 zendt GooiTV het vol-
gende programma uit: Ruud 

Bochardt praat in In Derde Ter-
mijn over duurzaamheid met 
Aernoud Olde van de energie-

coöperatie Hilverzon en met 
Joost Boermans, wethouder in 
Wijdemeren. Centrale vraag is: 

is het noodzaak om onze aarde 
te redden of is het bangmake-
rij? TV Magazine heeft diverse 

onderwerpen. De intocht van 
Sinterklaas. GooiTV volgt hem 
op zijn komst naar Loosdrecht.



De Kindermarkt
LOOSDRECHT  
De Kindermarkt georgani-
seerd door de BSO’s van 
Eigen&Wijzer en Startup 
Lab vindt plaats op don-
derdag 28 november van 

16.00 – 18.00 uur. Locatie: 
WIJKGEBOUW aan het 
Lindeplein. De opbrengst 
is voor de Bobby en Robi-
ne Foundation.

Geslaagd Trefbal Toernooi
RehobothTerpstra school
LOOSDRECHT  
Op maandagmorgen 11 no-
vember stroomde Sporthal 
de Eikenrode al vroeg vol 
met alle leerlingen van 
groep 7 en 8 van de Reho-
bothTerpstra school.
 
Na een welkom aan alle leer-
lingen, (groot) ouders, AC 
dames en leerkrachten van 
groep 7 en 8 ging het toernooi 
van start. De leerlingen waren 
verdeeld in 8 kleuren teams. 
Met het team werden er eerst 
3 poule wedstrijden gespeeld. 
Hier vloeiden kruisfinales uit 
voort, gevolgd door de finale 
wedstrijden.
 
Het was gezellig druk in 
de sporthal, (groot)ouders, 
broers, zussen en leerlingen 
uit andere groepen waren er 
om de spelers aan te moedi-
gen en te ondersteunen. Ook 
had ieder team een coach om 
de groep vanaf de kant zo no-
dig nog wat extra aanwijzingen 

te geven en de teamspirit hoog 
te houden. Alle kinderen kon-
den hun kwaliteiten demon-
streren, de één was goed in 
afgooien, de ander in ballen 
vangen en weer een ander 
kan goed zorgen dat hij/zij niet 
wordt afgegooid. Het ging er 
fanatiek, maar zeker ook spor-
tief aan toe!
 
‘WE KUNNEN WEER 
TERUGKIJKEN OP 
EEN GESLAAGDE 
OCHTEND!’
 
De dames van de AC verzorg-
de de inwendige mens, zij 
hadden drinken met een lek-
kere koek voor alle leerlingen 
en ook de begeleiders werden 
goed verzorgd! Altijd heerlijk 
tijdens zoveel activiteit op de 
vroege ochtend!
 
De uiteindelijke finale werd 
gespeeld tussen team rood 
en grijs, waarbij team rood 
na een spannende strijd toch 

met de eer ging strijken en er 
vandoor ging met goud! Team 
grijs behaalde een mooie 
tweede plaats en kreeg het 

zilver om gehangen. Maar ook 
alle andere teams kregen een 
klein prijsje, in de vorm van 
een sleutel aan een dropveter, 

want iedereen had ontzettend 
zijn best gedaan.

Nieuwe Lounge Boat Loos-
drecht, Vecht en Plassen
LOOSDRECHT  
Vanaf het voorjaar van 
2020 zal op Loosdrecht de 
nieuwe Lounge Boat The 
Antonia gaan varen.
 
Eigenaar Steven Voorn heeft 
gekozen voor een volledig van 

aluminium gebouwde boot die 
ook nog duurzaam is en volle-
dig elektrisch vaart. Door het 
ontwerp en luxe uitstraling zal 
The Antonia volgens Voorn 
een enorme wow-factor heb-
ben. De netto opbrengsten uit 
de vaartochten gaat naar The 

Antonia Foundation waaruit 
de Stichting Hersentumoren 
wordt gesteund. Afgelopen 
zondag 10 november vond de 
kiellegging door de kinderen 
van Steven, Sanne en Dennis 
Voorn plaats.
 

 Foto: Het winnende rode team met op de voorgrond hun trotse coach.

Maak kennis met Landgoed 
de Rading, koffie met huis-
gemaakte taart, verse soep, 
zelf je oogst ophalen en nog

veel meer,...Rading 1B, 1213RK, 
Hilversum www.landgoeddera-

ding.nl

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Produktiemedewerker voor 
de weekeinden.
Werktijden van:

7.00 uur tot 15.00 uur
info@drostloosdrechtbv.nl

Te huur nabij de Nootweg
kantoor/hobby ruimte 75m2
geheel gerenoveerd € 595,
00 p/m ex. inl.0646816816

Te huur, te Kortenhoef in 
mooie omgeving, praktijk- 
kantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid. 

Bel voor informatie 035-6562178 
of 06-51886707

KLOKKENMAKER
www.pendulehuis

030-7853826/06-11113421

WWW.DENIEUWSSTER.NL



Wintermarkt Wijdemeren
23 november

LOOSDRECHT  
Kom gezellig naar de klein-
schalige Wintermarkt in 
Loosdrecht.
 
Hier kunt u leuke producten 
kopen voor de feestdagen en 
gezellig bijkletsen onder het 
genot van een kopje koffie/

thee of warme appeldrank met 
iets lekkers. Ook is er een lote-
rij met mooie prijzen.
 
Waar: Wijdehuis/Drieluik (Kur-
susprojekt), Acacialaan 2 in 
Loosdrecht. Voor meer info: 
Herma Kleve, hkleve@versa-
welzijn.nl of 035 6231100

   

Oproep Algemene   
Ledenvergadering
IJsclubs in Loosdrecht

LOOSDRECHT  
Het bestuur van IJsclub 
“De Loosdrechtse Plas-
sen” roept haar leden op 
tot het bijwonen van de 
jaarlijkse Algemene Le-
denvergadering op vrij-
dag 29 november 2019 om 
20.00 uur in Hotel-Café 
Restaurant Heineke, Oud 
Loosdrechtsedijk 166 te 
Loosdrecht. Voor meer in-

formatie: www.ijlp.nl
 
Het bestuur van IJsclub “Loos-
drecht en de Lange Akker” 
roept haar leden op tot het 
bijwonen van de jaarlijkse Al-
gemene Ledenvergadering op 
vrijdag 6 december om 20.00 
uur In de kantine van SV Loos-
drecht, Rading 194 te Loos-
drecht. Voor meer informatie: 
www.ijsclubloosdrecht.nl

   

Kamerkoor Oktoich zingt  
Adventsgezangen
‘S-GRAVELAND  
Op vrijdag 29 november 
geeft het Kamerkoor Ok-
toich om 20.00 uur een 
concert in de NH-kerk aan 
het Noordereinde 14 te ‘s- 
Graveland. Oktoich is het 
koor van de Russisch- or-
thodoxe kerk in Amster-
dam.
 
Aliona Ovsiannikova richtte 
Oktoich op in 1996 om zo veel 
mogelijk mensen te laten de-
len in de schoonheid van de 
Russisch-orthodoxe kerkmu-
ziek. De geschiedenis van de 
Russische kerkmuziek gaat 
meer dan 1000 jaar terug. De 
naam Oktoich verwijst naar de 
8 tonen toonreeksen, waarin 
de melodieën zijn onderge-
bracht. Het programma van 
Oktoich varieert van oude po-
lyfonie tot muziek van heden-
daagse componisten. Het koor 
heeft zich in de loop der jaren 
ontwikkeld tot de top van de 
amateurkoren in Nederland en 
wordt geprezen om de prachti-
ge expressie, vloeiende lijnen 
en warme a capella koorklank. 
Het koor – met zowel Neder-

landse als Russische zan-
gers – heeft vele malen op 
binnen- en buitenlandse podia 
gestaan.
 
Kaartverkoop
De opbrengst komt ten goede 
aan de restauratie van de Stal-
paertkerk. Kaarten: € 15,- incl. 
koffie/thee in de pauze en hap-
je/drankje na afloop. Reserve-
ren via tel. 06- 46-04 1520 of 
te koop aan de kerk.

Koffieochtend

LOOSDRECHT  
Wegens overweldigd suc-
ces organiseren wij weder-
om een koffieochtend op 
zondag 24 november van 
11.00 tot 12.30 uur. Loca-
tie Restaurant Robberse 
Eiland / Abrona aan de 
Oud-Loosdrechtsedijk 234 
in Loosdrecht!
 
Kom je ook?
www.vriendenkiezen.nl heeft 
als doel mensen te verbinden. 

Of je nu nieuw bent in de ge-
meente of er al langer woont, 
het is belangrijk, je sociale 
contacten uit te breiden en dat 
kan op de gratis website www.
Vriendenkiezen.nl door met el-
kaar leuke activiteiten te gaan 
ondernemen. Gewoon samen 
een kopje koffie drinken, sa-
men koken, iets voor elkaar 
kunnen betekenen of iemand 
helpen, samen op stap gaan, 
fietsen of wandelen, enz. De 
site is geheel gratis voor vrou-

wen, mannen en stellen, vanaf 
21 jaar (geen datingsite). Ben 
je een nieuwkomer in de ge-
meente en heb je een voucher 
ontvangen, neem deze dan 
mee voor een gratis kopje kof-
fie! Consumpties zijn voor ei-
gen rekening. Tip: ze hebben 
er overheerlijke apfelstrudel!
 
Foto: In samenwerking met De 
Appelboom

   

Gezondheidsmarkt
LOOSDRECHT  
Als huisartsen van Loos-
drecht willen we graag be-
nadrukken hoe belangrijk 
een gezonde leefstijl is.
 
Iedere dag geven we voorlich-
ting tijdens onze spreekuren 
over het belang van een ge-
zonde leefstijl. Via deze markt 
willen we u graag praktische 
handvaten geven en laten 
zien wat de mogelijkheden 
zijn in ons dorp. Een gezonde 
leefstijl vermindert de kans op 
onder andere hartvaatziekten, 
kanker en dementie, en bij een 
chronische aandoening ver-

kleint een gezonde leefstijl de 
kans op complicaties.
 
Ook bij depressieve klachten 
of burn out klachten kan een 
gezonde leefstijl helpen. Als u 
aan de slag gaat met gezonde 
leefstijl voelt u zich lichamelijk 
en mentaal fitter en verbetert 
de kwaliteit van leven! Als u 
wel wat zou willen veranderen, 
maar niet weet hoe, kom voor-
al langs en kijk en luister! De 
toegang is gratis.
 
Met onder andere: een ope-
ningslezing om 13.00 uur, een 
presentatie door Keerdiabe-

tes2om om 13.15 uur, presen-
taties over gezonde voeding, 
bewegen, beter slapen, korte 
proeflessen met o.a. yoga , 
bodybalance, ouderengym, 
kookworkshop met gezonde 
voeding, kraampjes met infor-
matie van fysio, sportvereni-
gingen, yoga, diëtiste en nog 
veel meer!
 
Locatie: Grand Cafe van de 
Emtinckhof, Eikenlaan 51. Za-
terdag 30 november van 13.00 
uur tot 16.00 uur.
 

   

Sinterklaas
5 december

Cadeautjes zijn leuk voor ie-
dereen, dus tijd om bij elkaar 
te komen naar ik meen, Een 
spel en lekkernij, dat hoort er 
zeker bij, In de Wijdehuizen 
is Sint geweest, en heeft iets 
achtergelaten wat een feest, 
Meld je aan om mee te spe-
len, en jouw gezelligheid met 
ons te delen, Sint zorgt voor 
de feestelijke toon, dus pak nu 
de telefoon, Zeg dat je graag 

deze middag bij ons bent, en 
neem ook nog iemand mee die 
je kent!
Informatie en opgeven kan 
bij Versa Welzijn Wijdeme-
ren, (035) 623 11 00. Kosten: 
2,50 en neem zelf een (zelfge-
maakt) kleinigheidje mee. Wij 
zorgen voor het 2e cadeau. 
Waar: Wijdehuis Loosdrecht 
(3-Luik), 5 december; 10.00 
– 12.00 uur; Wijdehuis Kor-

tenhoef, 5 december; 14.00 – 
16.00 uur.

Sms NIER naar 4333 of 
geef via nierstichting.nl

Help nierziekten 
genezen.

Met 1 SMS doneert u 
eenmalig € 2 (exclusief 
telefoonkosten).  
Meer informatie:  
www.nierstichting.nl/sms

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

Open: elke vrijdag en op afspraak

www.galeriewijdemeren.nl
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SINTERKLAAS INTOCHT - ANKEVEEN
23 november
Dit jaar komt Sinterklaas aan in Ankeveen op zaterdag 23 november. In het licht van deze traditie 
deelt Bruisend Ankeveen die dag kleurplaten uit op de weekmarkt (van 08:00- 12:30 uur). Op 
de zaterdagmarkt van 30 november kunnen de ingekleurde kleurplaten worden ingeleverd en 
worden ze in de koffietent opgehangen. De kinderen die deze kleurplaat inleveren worden door 
de Sint beloond met een cadeautje. 

MEET & GREET MET SINTER-
KLAAS OP KASTEEL SYPESTEYN
- LOOSDRECHT
24 november
Ook dit jaar logeert Sinterklaas traditiegetrouw 
op Kasteel Sypesteyn in Loosdrecht. Na het 
grote succes van afgelopen jaar, kunnen de 
kinderen Sinterklaas en zijn Pieten van dichtbij 
meemaken in de mooiste kamer van het kas-
teel! Tijdens deze exclusieve Meet & Greet op 
zondag 24 november a.s., heeft Sinterklaas en 
zijn Pieten persoonlijk aandacht voor ieder kind 
en leest hij voor uit het grote boek! Reserveren 
kan via info@fratzentwwo.nl of 06-13825823. 
Omdat het aantal plaatsen beperkt is, is het aan 
te raden tijdig te reserveren. Dit om teleurstel-
ling te voorkomen. Aanvangstijden van de meet 
& greet: 11.00 uur, 12.30 uur, 14.30 uur, 16.00 
uur. Entree € 7,00 voor zowel kinderen (incl. ca-
deautje) als volwassenen. Gezien de beperkte 
ruimte 1 begeleider per kind. Terras is geopend 
van 10.00 uur tot 18.00 uur voor o.a. warme 
chocoladenmelk, gebak en een borreltje. Kas-
teel Sypesteyn, Nieuw-Loosdrechtsedijk 150, 
Loosdrecht

EEN PRACHTIG “MUSIC FOR THE MILLIONS” PROGRAMMA IN
STUDIO 1 VAN HET MCO-GEBOUW IN HILVERSUM
27 november

De jonge zeer getalenteerde Nederlandse pianist Ramon van Enge-
lenhoven werd op het Young Pianist FoundationConcours 2015 be-
kroond met de prestigieuze Grand Prix Youri Egorov.
Als onderdeel van die prijs trad van Engelenhoven eind 2017 in Sint 
Petersburg op met het wereldberoemde Mariinsky Orkest onder lei-
ding van Valery Gergiev. Bij dit concert is Ramon van Engelenhoven 
in MCO Studio 1 te horen als solist tijdens het concert van de gere-
nommeerde Philharmonie Südwestfalen, een orkest dat regelmatig te 
gast is in Het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. Ramon speelt 
het beroemde 1e pianoconcert van Chopin waarmee hij onlangs in 
Duitsland met hetzelfde orkest triomfen vierde. Het concert staat on-
der leiding van de Nederlandse dirigent Gerard Oskamp.
Voor het volledige programma en Kortingsaktie zie de advertentie 
elders in dit weekblad. www.mcogebouw.nl/concertagenda

WERELDLICHTJESDAG 2019
ZUIDERHOF - HILVERSUM
8 december
Op Wereldlichtjesdag, staan we ook in Hilversum stil 
bij onze overleden kinderen die we meedragen in ons 
hart en in verbondenheid in het licht zetten. Welkom 
aan alle ouders, broers en zussen die een kind moeten 
missen. We komen bij elkaar in de aula van de Zui-
derhof, Kolhornseweg 13 in Hilversum. De deuren zijn 
open om 18.30 uur, we beginnen om 19.00 uur. Rond 
20.00 uur is de bijeenkomst afgelopen.

OPEN DAG KAS&CO
23 november
Op zaterdag 23 november doen we  van 12-17 uur met Kas&Co en KipEigen mee met de lan-
delijke Impact Day’s van Hilversum! Op de oude plek van Krijn Spaan aan de Kromme Rade 5 
in Kortenhoef. Met een groep duurzame groene bedrijfjes en vrijwilligers kweken we daar klein-
schalig biologische groentes, biologische snijbloemen en wilde tuinplanten voor meer biodiver-
siteit. Een open dag vol met aanbiedingen en leuke activiteiten. www.kasenco.wordpress.com

21 november t/m 1 dec.
Toneelvereniging DSO
- Kortenhoef
Toneelvereniging DSO speelt 
in Cultureel Centrum de Blin-
ker in Kortenhoef de vrolijke 
musical Ja zuster, Nee zus-
ter 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

24 november
Koffieochtend 
- Loosdrecht
Wegens overweldigd succes 
organiseren wij wederom een 
koffieochtend op zondag 24 
november van 11.00 tot 12.30 
uur. Locatie Restaurant Rob-
berse Eiland / Abrona aan de 
Oud-Loosdrechtsedijk 234 
in Loosdrecht! Kom je ook? 
www.vriendenkiezen.nl heeft 
als doel mensen te verbin-
den. Of je nu nieuw bent in 
de gemeente of er al langer 
woont, het is belangrijk, je so-
ciale contacten uit te breiden.
Consumpties zijn voor eigen 
rekening. Tip: ze hebben er 
overheerlijke apfelstrudel!
www.Vriendenkiezen.nl

Elke woensdag
’t Wijdehuis - Kortenhoef
Voor iedereen uit Wijdemeren 
die zin heeft in gezelligheid, 
anderen te ontmoeten en iets 
actiefs te doen. Waar: Veen-
staete, ingang Parklaan, Kor-
tenhoef. Meer weten of aan-
melden: Opgeven bij Christa 
Pos, 06-21983314 of c.pos@
inovum.nl

24 november
Lataster trio - Loosdrecht 
Ingrid Nissen hobo, Magrita 
Rondeel cello Mariken Zand-
vliet piano. Het concert be-
gint om 15.00 uur tot 16.30 
uur. Beperkt aantal plaatsen, 
50. Voor prijzen en reser-
veren: Mob. 0653184318  
Tel.0355821730. www.ver-
meulenart.nl De Zodde 20, 
1231MB Loosdrecht 

30 November
Openhuis Historische 
Kring “In de Gloriosa” 
Ankeveen, `s-Graveland 
en Kortenhoef.
Wij zijn open op Kerklaan 89, 
te Kortenhoef zaterdag 30 no-
vember 2019 van 13.00u tot 
16.00u. www.hk-kortenhoef.nl

t/m half december
Expositie ‘Mensen kijken’ 
in Galerie Wijdemeren - 
Breukeleveen
Tijdens onze nieuwste exposi-
tie kunt u ongegeneerd kijken, 
bewonderen, bestuderen of 
observeren. Zo ontmoet u bij 
ons bijvoorbeeld een bijzon-
der mooi en eerlijk naakt, of 
juist een surrealistisch por-
tret dat haast niet van echt 
te onderscheiden is. Mensen 
kijken, wie houdt er niet van? 
U bent iedere vrijdag – en op 
andere dagen wanneer de 
vlag uithangt – welkom tus-
sen 11.00-17.00 uur. U kunt bij 
ons genieten van inspirerende 
kunst, mooie uitzichten over 
het water en een heerlijk kopje 
koffie of thee in één van onze 
sfeervolle expositieruimtes. 
Afbeelding: Don Clarke, The 
girl at the pet shop. www.ga-
leriewijdemeren.nl

7 december
Winterconcert Amicitia - 
Kortenhoef
Zaterdag 7 december zal Amici-
tia haar winterconcert geven in 
de Anthonius van Padua Kerk 
aan de Kerklaan in Kortenhoef 
Aanvang 20.00 u. Kerk open om 
19.30 u. en toegang gratis.

Aanleveradres

uitagenda@dunnebier.nl

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



Aankomst Sint en Pieten in Loosdrecht


