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Drijvende Kracht 
voor Martin Heineke

Ere-Hoofdbaancommissaris
Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
In het bijzijn van zoon 
Bob, bestuursleden van 
acht schaatsclubs, politie 
en gemeentemedewerkers 
ontving Martin Heineke uit 
Oud-Loosdrecht de Drij-
vende Kracht, een gemeen-
telijke onderscheiding, uit 
handen van burgemeester 
Crys Larson.
 
Op een vergadering die ging 
over de veiligheid bij schaats-
evenementen is een goed 
gevulde tafel met schaats-
bestuurders. Burgemeester 
Larson stelt zich voor aan het 
gezelschap en vraagt dan het 
woord. Tot zijn stomme ver-

bazing wordt Martin Heineke 
naar voren geroepen. Ze ver-
telt dat de heer Heineke in 
2018 al een Koninklijke Onder-
scheiding heeft gekregen voor 
zijn totale verdiensten ten bate 
van de Wijdemeerse samen-
leving, in het bijzonder voor 
de schaats- en watersport. 
Ze prijst zijn zeilkwaliteiten 
die hem nationaal en interna-
tionaal roem bezorgden. Zijn 
laatste wedstrijd in 2014 was 
een overwinning.
Al in 1963 was Martin baan-
commissaris en sinds 1975 
was hij bestuurslid van IJs-
club De Loosdrechtse Plassen 
en bekend als ijsmeester en 
hoofdbaancommissaris.

-Lees verder op pagina 4
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MAKELAARS - TAXATEURS

WENST U HELE
FIJNE FEESTDAGEN

LINDELAAN 104 
1231 CN LOOSDRECHT
T 035 582 53 33

OUD-LOOSDRECHTSEDIJK 238 
1231 NH LOOSDRECHT

VEERMANMAKELAARS.NL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lindelaan 101 

1231 CK  Loosdrecht 

T 035 – 582 42 81 

E info@vuister.com 

I www.vuister.com 

  

Wij wensen u fijne 
kerstdagen toe en 
veel woongenot in 

2020! 

winkelcentrum De Nootweg 
Koopzondag 22 december
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Rijbewijskeuringen in het Gooi
REGIO    
Maandelijks kunnen se-
nioren, taxichauffeurs en 
houders van een groot rij-
bewijs (CDE) terecht voor 
een rijbewijskeuring in 
Baarn, Hilversum en Loos-
drecht.
 
Bel voor een afspraak met 
085-065 0005. Of maak direct 
zelf online een afspraak op 
www.rijbewijskeuringen.info. 
Voor de keuring heeft u nodig: 
een keuringsformulier van het 
CBR, een kleine hoeveelheid 
urine, een medicatie-overzicht 
van de apotheek (ook als u op 

dit moment geen medicatie 
gebruikt), uw rijbewijs en een 

eventuele bril voor in de auto.

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,- 

Wij wensen u f ijne feestdagen en
de beste wensen voor 2020

Fijne feestdagen en een kleurrijk 2020!

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

Kerst is het bewijs dat je het gezelliste bent
wanneer je genoeg eet

Voor een lekker kerstdiner:

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

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

Diverse soepen uit eigen keuken

Gourmet en 
fondueschalen

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

Heerlijk plukbrood 
om af te bakken

Voor bij uw kerstbrunch:

diverse gebraden rollades:
runderrollade, kalfsrollade,
varkensrollade en kerstrollade

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

Voor bij de kerstborrel:

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

salades:
filet de carpaccio, kip-kerrie salade, 
beenhamsalade, zalmsalade, 
krabsalade, hammousse, ei-bies-
looksalade, likkepot, filet Americain

kerstcocktail:
rijk gevulde salade met kip

€ 5,75
p.p.

€ 5,75
p.p.

€ 5,75
p.p. vanaf
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Wijdemeren wil actiever grond   
aankopen
Grondbeleid tot 2024
Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
Het gemeentebestuur 
heeft het Grondbeleid tot 
2024 naar buiten gebracht. 
Tot nu toe hadden B&W 
een faciliterende rol, nu wil 
men een actievere koers 
inslaan. Ook komt er een 
financiële reserve Stimule-
ring Ruimtelijke Ontwikke-
ling.
 
Momenteel ligt er voor Wijde-
meren een faciliterende taak. 
De gemeente schept kaders 
via structuurvisie en bestem-
mingsplan en laat de actieve 
rol over aan marktpartijen en 
grondeigenaren. Dat blijft de 
voorkeur houden, maar daar 
waar eigenaren niet bereid zijn 
om woningen en bedrijven op 
een bepaalde plek te realise-

ren, wil het college zelf actie-
ver worden. De toenemende 
vraag naar woningen, behoud 
van werkgelegenheid en daar-
mee de zorg voor nieuwe 
bedrijvenlocaties én bescher-
ming van de natuur zijn enkele 
van de opgaven waar het col-
lege voor staat in de komende 
jaren. Dan is actief handelen 
noodzakelijk. Wethouder Jan 
Klink benadrukt dat je op die 
manier sneller kunt handelen.
 
OM VOLDOENDE 
SLAGKRACHT TE 
HEBBEN, VRAAGT 
HET COLLEGE EXTRA 
INSTRUMENTEN
 
Mandaat
Om voldoende slagkracht te 
hebben, vraagt het college 
extra instrumenten. Verzoek 
aan de gemeenteraad is om 

hen een mandaat te geven 
om strategische aankopen te 
doen tot maximaal 1 miljoen 
euro per aankoop en om een 
krediet beschikbaar te stellen 
voor onderzoek naar nieuwe 

initiatieven. Ook moet er een 
aparte reserve Ruimtelijke 
Ordening komen om plussen 
en minnen die samenhangen 
met gebiedsontwikkelingen te 
verevenen. Het startkapitaal 

komt uit het potje Volkshuis-
vesting (6 ton). De financiële 
risico’s kun je beperken door 
aangekochte gronden aan het 
einde van de planvormingsfa-
se weer te verkopen.

5 moties in gemeenteraad
Debuut burgemeester als raadsvoorzitter
Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
Voor burgemeester Crys 
Larson was het afgelopen 
donderdagavond haar eer-
ste optreden als voorzitter 
van de gemeenteraad. Zij 
hanteerde de hamer vaar-
dig en efficiënt. De agen-
da leek kort met slechts 3 
bespreekpunten en 11 ha-
merstukken. Aan het einde 
zorgden maar liefst 5 mo-
ties voor discussie.
 
Nanne Roosenschoon (D66) 
werd gekozen als vertegen-
woordiger van Wijdemeren in 
de Plassenraad. Hij versloeg 
met 13 tegen 5 zijn opponent 
Renée Wijnen (DLP).
Unaniem steunde de raad een 
motie van VVD en DLP om 
de financiën uit het Gemeen-
tefonds die elke gemeente 
jaarlijks ontvangt in overeen-
stemming te brengen met de 
afspraken van begin 2018. 

Wijdemeren vindt onder an-
dere dat de regering te weinig 
geld over heeft voor het soci-
aal domein. Hopelijk worden 
Tweede Kamer en de minister 
van Binnenlandse Zaken wak-
ker geschud door deze nood-
kreet uit de vijf dorpen en de 
rest van Nederland.
 
DE REGERING HEEFT 
TE WEINIG GELD 
OVER VOOR HET SO-
CIAAL DOMEIN
 
Dertien raadsleden waren het 
eens met de motie van PvdA/
GroenLinks, D66 en De Lokale 
Partij om te kijken of de beken-
de Ja/Nee-sticker tegen recla-
medrukwerk kan worden ver-
vangen door een Ja- sticker 
voor degenen die prijs stellen 
op 33 kg. zinloos papier. Wie 
geen Ja-sticker heeft, krijgt 
automatisch geen ongeadres-
seerde post.
 
Coalitiepartijen CDA, Dorps-

belangen, VVD en D66 stem-
den vóór een motie om zo 
snel mogelijk de planologi-
sche procedure te starten voor 
een bouwplan in Nederhorst 
-Noord. Nu uit nieuwe feiten 
blijkt dat het aantal weide-
vogels miniem is en dat de 
stikstofuitstoot zelfs lager zal 
zijn. CDA’ er Jan Verbruggen 
noemde dat ‘het nieuws van 
het jaar’. Wethouder De Kloet 
gaat binnenkort in gesprek 
met het provinciebestuur.
 
De motie om de middenberm 
bij de reconstructie van de 
Kortenhoefsedijk soberder te 
maken, werd ingetrokken door 
Gert Zagt (DLP). Hij zag een 
bezuiniging van 342.000 euro. 
Wethouder Boermans wil ech-
ter eerst weten hoe duur de 
noodzakelijke beschoeiing zal 
worden.
 
Iedereen was blij dat Jan- 
Jaap de Kloet toezegde dat hij 
ernaar streeft om in april 2020 

het Participatiebeleid te evalu-
eren. Het gaat hier om betrok-
kenheid van burgers bij bouw-
plannen. Dat kan volgens 

velen veel beter. Hoewel de 
wethouder een motie om hem 
te activeren overbodig vond, 
stemde toch de hele raad voor.

 Foto: (rechts) Crys Larson en griffier Debby de Heus (foto: Douwe 
van Essen)
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-Vervolg van voorpagina
 
Hij wordt beschouwd als au-
toriteit wat betreft de kwaliteit 
van het natuurijs. “Hij was ie-
mand met een winnaarsmen-
taliteit, voor 100% sportief en 
met een kritische blik op alles 
wat erbij hoorde”, zei de bur-
gemeester.
 
HIJ WAS IEMAND MET 
EEN WINNAARSMEN-
TALITEIT
 
Met zijn actieve rol in de IJLP 
heeft hij een belangrijke bij-
drage geleverd aan de loka-
le samenleving en aan de 
schaatssport in het bijzonder. 
Daarnaast was hij bestuurslid 
(1991-2017) van de Stichting 
Natuurijs Klassiekers en daar-
mee de drijvende kracht ach-
ter vele marathonschaatswed-
strijden, waar alle bekende 
marathonschaatstoppers aan 
de start verschenen. Dankzij 
de inspanningen van Martin 
Heineke hebben vele tiendui-
zenden schaatsers schaats-
plezier kunnen beleven. Hij 
heeft een impuls gegeven 
aan het gebied en heeft Loos-
drecht op de kaart gezet van 
het marathonschaatsen. Op 
29 november nam hij afscheid 
als hoofdbaancommissaris 
van IJLP en is hij benoemd tot 
ere-hoofdbaancommissaris.

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl

Prettige kerstdagen
en een voorspoedig 2020

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

wenst iedereen hele fijne feestdagen
en een voorspoedig 2020!

Wij wensen u prettige kerstdagen 
en een gezond en gelukkig 2020!

                                Dinsdag 24 december 
                          Kerstavond geopend! 

                           Reserveer nu !! VOL = VOL 
                       Met na diner LIVE – MUSIC  ! 
         BEIDE  KERSTDAGEN  GESLOTEN !!!! 
    Wij  wensen  iedereen  hele  gezellige 
    feestdagen  en  een GEWELDIG  2020 !!!! 
    Maandag 30 dec – dinsdag 31 dec - & woensdag 1 januari gesloten! 
                   Donderdag 2 januari 2020 zijn wij weer geopend !!!  
 
                                ’t Bruggetje,  gewoon doen !!!     www.bruggetje 

 
Oud Loosdrechtsedijk 52  éénmalig op dinsdag 24 december OPEN !! 
1231 NB Loosdrecht                                          035- 582 44 33 

Prettige feestdagen
en een voorspoedig 2020!

De uitgave
van De NieuwsSter

van woensdag
25 december zal i.v.m. 

Kerst vervallen.

De eerste uitgave van 
2020 zal verschijnen op 
donderdag 2 januari a.s.

Wij wensen u hele fijne 
feestdagen!

 
Pedicure Janet de lange 
maandag dinsdag en donderdag 
geopend van 8.00 tot 20.00 uur 
zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur 	
Ik kom ook bij u thuis 
telefoon: 06-29060003 
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Nieuws van B&W
500 + reacties op woningbouw
Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
Wethouders Jan Klink en 
Jan-Jaap de Kloet presen-
teerden een aantal nieuw-
tjes van het gemeentebe-
stuur.
 
Op de enquête over de wo-
ningbouw in de vijf dorpen is 
goed gereageerd. Een paar 
dagen voor sluiting waren er 
meer dan 500 reacties. Op wij-
demeren.nl/woningbouw kon-
den inzenders op een digitale 
kaart suggesties en ideeën
voor bouwlocaties invullen. 
Ongeacht de haalbaarheid of 
er op die specifieke plek ge-
bouwd kan worden. Volgens 
wethouder De Kloet toont het 
onderzoek aan dat de behoef-
te aan woningen ‘breed leeft’ 
in onze gemeente. Het onder-
zoek sloot maandag jl. Goede 
ideeën worden meegenomen 
op de zgn. Kansenkaart.
 

Er komt een toekomstvisie op 
de bedrijventerreinen. Voor 
Wijdemeren geldt dat De Zod-
de, de Rading (Ldr.), de Slenk, 
de Boomgaard (Ankeveen) en 
Nieuw Walden (NdB.) over het 
algemeen verouderd zijn. Zelfs 
de meeste verouderde van 
Gooi en Vechtstreek. Pluspunt 
is dat ze zeer intensief worden 
gebruikt, m.a.w. de omzet per 
ha. is hoog. Uitbreiding is in 
Wijdemeren vrijwel onmoge-
lijk, omdat er geen gemeente-
lijke grond voorhanden is. Bo-
vendien worden de terreinen 
omsloten door Natura-2000- 
gebied, wat veel beperkingen 
oplegt aan bedrijven. Volgens 
wethouder Klink is de kans 
op vernieuwing of verbinding 
groter. Zoals de Boomgaard 
(Loodijk) en de Slenk aan 
elkaar plakken. Nu gaat Bu-
reau Buiten voor 30.000 euro 
een Toekomstvisie opstellen 
t/m halverwege 2020. Na het 
schouwen van de bedrijven-
terreinen worden de onderne-

mers actief betrokken bij een 
visie die moet leiden tot een 
overeenkomst.
 
ZELFS DE MEESTE 
VEROUDERDE VAN 
GOOI EN VECHT-
STREEK
 
Op Rading 128 in Loosdrecht, 
waar eens een autobedrijf 

was gevestigd, kunnen 12 
huurappartementen worden 
gebouwd, waarvan vier in de 
sociale sector en 8 in de mid-
denklasse (700-1000 huur). 
Althans wethouder De Kloet 
wil het ontwerpbestemmings-
plan voorleggen aan de ge-
meenteraad.
Tot slot maakte Jan Klink be-
kend dat B&W instemmen met 

de regionale detailhandels-
visie. Wijdemeren heeft drie 
kleine winkelcentra. Nieuwe 
ontwikkelingen blijven beperkt 
tot uitbreiding/ nieuwbouw van 
de supermarkt aan de Rading 
in Nieuw- Loosdrecht, een 
mogelijke supermarkt in de 
Porseleinhaven in Oud-Loos-
drecht en het opknappen van 
de Meenthof in Kortenhoef.

Grote belangstelling voor ‘t Laantje
Door: Herman Stuijver
 
LOOSDRECHT  
Veel Loosdrechters willen 
blijkbaar een appartement 
aan ‘t Laantje. Er was een 
grote belangstelling op de 
inloopavond in de Biblio-
theek Gooi en meer vorige 
week maandag.
 
Op een videoscherm legde 
projectontwikkelaar Johan 
Zijtveld van JeeGee Vast-
goed uit waarom wonen aan 
dit voet/fietspad de moeite 
waard is. Niet veel bezoekers 
zullen hem hebben verstaan, 
iedereen boog zich over de 
tekeningen. Natuurlijk was Jo-
han ook live aanwezig, naast 
ID-makelaaar Jeroen Eijlers. 
Achter de tafel met schetsen 
en globale bouwtekeningen 
stonden de medewerkers van 
Valk Architecten uit Soest om 
uitleg te geven. Ir. Arjan Valk 
vertelde dat er bij het ontwerp 
bewust is gekozen voor een 
gelaagdheid, van steen, via 
wit naar hout aan de bosrand. 
Onder de 51 appartementen, 

waarvan 18 appartementen 
met een sociale huur, 11 uit 
de categorie middelhuur en 22 
koopappartementen komt een 
parkeerkelder voor 46 auto’s. 
Uitsluitend voor eigen bewo-
ners, buiten nog eens 16 par-
keerplaatsen.
 
Senioren
Onder de aanwezigen waren 
opvallend veel senioren die 
uit omliggende wijken willen 
doorstromen naar kleiner wo-
nen ‘centraal in het groen’ zo-
als de leus luidt van dit project. 
Mevrouw Felderhof (70) zoekt 
‘iets moois’, het liefst in Loos-
drecht waar ze al 45 jaar woont. 
“Er is voor mij nog geen nood-
zaak, maar met het oog op de 
toekomst is een gelijkvloerse 
woning wel wenselijk. Ik weet 
de prijzen nog niet, maar een 
penthouse lijkt me wel wat.” 
De prijzen zijn nog niet vast-
gesteld, maar variëren tussen 
350 en 500.000 euro, gonsde 
het rond. De bouwtekeningen 
zijn nog globaal, voor de soci-
ale huurappartementen is 55 
m2 beschikbaar, de overige 

lopen van 70 tot 110 m2. Ook 
jongeren zijn geïnteresseerd. 
Ramón van Weenen is zich 
voorzichtig aan het oriënteren. 

“Ik weet nog niks, het is een 
grote stap om iets te kopen. 
Maar informatie opdoen kan 
nooit kwaad.” Er waren veel 

gesprekken. Ook de interes-
seformulieren vlogen met tien-
tallen over tafel. Ongetwijfeld 
volgt er nog meer nieuws.

 Foto: Rading 128

 Foto: Valk Architecten
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✓ 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

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

FIJNE FEESTDAGEN &
EEN GELUKKIG 2020
Voor een winterbeurt bent
u t/m februari 2020 nog
van harte welkom!
Kijk op onze internet
site voor nog meer
leuke aanbiedingen.

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

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

Schoonmaakbedrijf
VINCENT HAMMING

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

Schoonmaakbedrijf
VINCENT HAMMING

Fijne feestdagen en
de beste wensen voor 2020

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

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

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

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

Wij wensen u
Fijne Feestdagen

Wij wensen
iedereen
gezellige

feestdagen

Nootweg 49  •  Telefoon: 582 56 17

22 december koopzondag!

T: 035-  / 06-55367994 
E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/ali

Alice & José

UW VAKANTIE, 
ONZE UITDAGING!

uw persoonlijke reisadviseurs

FIJNE
FEESTDAGEN

www.vechtenomstreken.nl

Gezellige feestdagen 
en een voorspoedig 

nieuwjaar!
In de kerstvakantie is ons hoofdkantoor in 

Breukelen geopend, m.u.v. de feestdagen en 
vrijdag 27 december. Ons kantoor in 

Loosdrecht is gedurende 2 weken gesloten.
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Kerst verbindt Wijdemeren
‘t Wijdemerenfonds helpt mee
Door: Saskia Luijer
 
WIJDEMEREN  
Meer verbinding in de 
buurt, meer saamhorigheid 
in de dorpen en gemeente. 
Dat is het doel van het Wij-
demerenfonds. Iedereen 
die hiervoor een initiatief 
wil nemen, kan een aan-
vraag indienen voor finan-
ciële steun. Dat kan voor 
kleine en grote activiteiten 
op het gebied van kunst en 
cultuur, welzijn, sport, na-
tuur, dieren of educatie.
 
Kerstbomen en   
kerstmaaltijd
Net als in voorgaande jaren 
staat in elke dorpskern weer 
een prachtig verlichte kerst-
boom van het Wijdemeren-
fonds. Een kerstboom met 
twinkelende lampjes die licht 
en warmte geeft, die mensen 
aantrekt en zorgt voor ver-
binding. Vanuit die gedachte 
heeft het fonds deze traditie 

ingezet. Daarnaast steunt 
het Wijdemerenfonds deze 
maand ook een lokale actie, 
namelijk de kerstmaaltijd op 
14 december in de Curteven-
neschool. “We vinden het een 
mooi sociaal initiatief om voor 
honderd dorpsgenoten uit 
‘s-Graveland, Kortenhoef en 
Ankeveen een kerstmaaltijd 
te organiseren. Daar dragen 
wij graag duizend euro aan bij” 
motiveert bestuurslid Yvonne 
Sikking. “Samen eten leidt tot 
nieuwe gesprekken, verhalen 
en ideeën” aldus de initiatief-
nemers Corrie Ockhuijsen en 
Madelinde Winnubst. “Jong en 
oud kan zo op een informele 
manier kennis maken met el-
kaar.”
 
Bedenk of help mee
Heb je ook leuke ideeën om 
het contact in je buurt te ver-
sterken? Aarzel dan niet, maar 
ga naar www.wijdemeren-
fonds.nl. Wil je een financiële 
bijdrage leveren, dan kan dat 

natuurlijk ook! Het fonds heeft 
een ANBI-status waardoor 
giften aftrekbaar zijn van de 

inkomstenbelasting en schen-
kingen zijn vrijgesteld van 
schenk- en erfbelasting. Via 

onze website vind je meer in-
formatie en kun je direct een 
bedrag doneren.

 Foto: Madelinde Winnubst, Yvonne Sikking en Corrie Ockhuijsen (v.l.n.r.)

Actiegroep tegen 5G

REGIO   
Onlangs is in het Gooi de 
‘Actiegroep 5G, Het Gooi 
zegt Nee’ opgericht door 
drie stralingsbewuste en 
verontruste inwoners, met 
een achterban van ruim 50 
personen. De groep is ook 
een petitie gestart, waarin 
o.a. opgeroepen wordt tot 
een stop op de uitrol van 
5G.
 
Er zijn zorgen over straling en 
over het nieuwe, niet op veilig-
heid geteste, 5G-netwerk. De 
zorgen hebben te maken met 

de gezondheid, het milieu en 
de privacy. Volgens de actie-
groep is vastgesteld dat stra-
ling de navigatie van vogels 
en bijen kan verstoren. 5G zal 
circa 170 keer meer stroom 
verbruiken dan het huidige 
netwerk. En dat terwijl de da-
tacentrales die ons internetge-
drag verzamelen nu al verant-
woordelijk zijn voor ruim 2% 
van alle broeikasgassen, dit is 
meer dan het vliegverkeer. Mi-
lieu Defensie heeft tijdens de 
Algemene Leden Vergadering 
van 7 december jl. drie moties 
aangenomen over straling en 

5G waarin zij onder andere 
aangeven een Kort Geding 
aan te gaan spannen tegen 
de Nederlandse Staat om een 
moratorium op de uitrol van 
5G af te dwingen.
 
De actiegroep vindt het hoog 
tijd om de dringende oproepen 
vanuit de medische en weten-
schappelijke wereld serieus 
te gaan nemen, om de bloot-
stellingslimiet te verlagen en 
stralingsarme gebieden in te 
richten. Meer info: www.stra-
lingsbewust.info

Inzameling GAD
Wijzigingen rond de feestdagen

REGIO   
De feestdagen komen er 
aan en dat betekent een 
aantal tijdelijke wijzigin-
gen in het afval ophalen 
en de openingstijden van 
de scheidingsstations. We 
zetten ze even op een rijtje.
 
Gewijzigde openingstijden
Op dinsdag 24 december en 
dinsdag 31 december sluiten 
de scheidingsstations in Hil-
versum, Bussum, Huizen en 
Weesp om 15.00 uur. De da-
gen tussen Kerstmis en oud 
en nieuw zijn de scheidings-
stations zoals gebruikelijk ge-
opend.
 
Inzameling Eerste en Twee-
de Kerstdag
De inzameling van woensdag 
25 december schuift naar dins-
dag 24 december en van don-
derdag 26 december schuift 
een dag op naar vrijdag 27 
december. Op die dinsdag en 
vrijdag halen wij bij meer wo-
ningen dan normaal het afval 
op. Hierdoor komen we moge-

 
lijk later uw bak legen dan u 
gewend bent. Dit kan uitlopen 
tot 21.00 uur.
 
Kerstbomeninzameling
Vanaf 6 januari starten we met 
het ophalen van de kerstbo-
men. Zorgt u ervoor dat uw 
kerstboom voor 07.30 uur ‘s 
morgens aan de weg ligt? 
Omdat de kerstbomen wor-
den verwerkt tot biomassa 
en compost, kunnen alleen 
kerstbomen zonder versiering 
en zonder pot of houten kruis 
worden meegenomen. Op vrij-
dag 10 en 17 januari worden 
de kerstbomen in Wijdemeren 
opgehaald.
 
Meer informatie
Op de website www.gad.nl: 
type uw postcode en huisnum-
mer in en u vindt uw persoon-
lijke inzamelschema 2020.
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Landgoed Zonnestraal  
Telef. bereikbaar ma-di-do 8.30-17.30 u. en wo 8.00-17.00 u.

035-6 252 484
Loosdrechtse Bos 15, Hilversum

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

Loosdrechtse Bos 15, Hilversum

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

wenst u heel
fijne Kerstdagen 

en een stralend
en gezond 2015 toe!

WENST IEDEREEN
FANTASTISCHE FEESTDAGEN 

EN EEN GEZOND 2020 TOE
vanaf woensdag 25 december tot en met 

woensdag 1 januari zijn wij afwezig. 
 Donderdag 2 januari staan wij

weer voor u klaar! 

Belt u in onze vakantie voor hulp bij 

spoedklachten met de Doktersdienst: 0900-1515

WENST IEDEREEN
FANTASTISCHE FEESTDAGEN 

EN EEN GEZOND 2020 TOE
vanaf woensdag 25 december tot en met 

woensdag 1 januari zijn wij afwezig. 
 Donderdag 2 januari staan wij

weer voor u klaar! 

Belt u in onze vakantie voor hulp bij 

spoedklachten met de Doktersdienst: 0900-1515

Kapsalon • Schoonheidssalon • Snelbruiner
Nootweg 61 • Loosdrecht •

www.knippandje.nl
  tel. 582 72 21

   Wout       Jolanda
Ineke        Isabel

         

  

         

Hele fijne feestdagen en een gezond 
en gekapt 2020 toegewenst!

Woensdag  december 4 Weekblad Wijdemeren

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

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

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

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

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

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

Tel. 035-6931109

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer, 

reparatie, uitbreiding, installatie, 
onderhoud, virus verwijderen 

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

@: info@harrit.eu

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

leverbaar. Gemalen veengrond,
menggranulaat, compost,

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

251451.

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

SZ Weesp. Tel. 0294-418722

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 
Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

RIEKO
VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,

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

Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

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

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

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

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

035-6566623 

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

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

Te koop ovengedroogd 
berken hout. 

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

06-2266 4828
LLF@live.nl

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

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

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!! 

GRATIS waardebepaling ?
035 - 656 0235 

VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.

Wenst u een fijne kerst
en een voorspoedig 2018.

0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

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

06-13528508 na 18.00 u.

Scheiden los je samen op
www.scheidenopmaat.nl

0294-253444

Onafhankelijk financieel
advies? 

www.smitvernooij.nl 
0294-253444

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  

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

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

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

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

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

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

 Kerstnachtdienst,
Ma. 25 dec.: geen dienst.

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  

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

 Kerstfeest,
Zo. 31 dec.: 10.00 uur:  

 L. Sterkenburg.
◗ Vecht & Angstelkerk  

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

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

* Bedrijfsadministraties
 * Jaarrekeningen

* Fiscale aangifte
* Interim-management

* Controlling
* Adviezen

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

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

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

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

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

Wij wensen u mooie kerstdagen en 
veel gezondheid en voorspoed in 2020!

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

VAN BAREN DE VUURWERK EXPERT!
NOOTWEG 55 (ACHTER HET KRUIDVAT)

VOORVERKOOP VANAF 30,- EURO

DIT JAAR OOK DUITS VUURWERK IN DE WINKEL

VERKOOP:
28, 30 EN 31 DECEMBER

VAN 9.00 - 18.00 UUR 
ZONDAG 29 DECEMBER: KIJK- EN BESTELDAG 

VAN 12.00 TOT 16.00 (geen verkoop)

VIA INTERNET:
WWW.LOOSDRECHT.BESTELVUURWERK.NL

INGEVULDE BESTELLIJSTEN KUNT U OOK
INLEVEREN BIJ CAFETARIA LOOSDRECHT.

Nieuw-Loosdrechtsedijk 133
1231 KR Nieuw-Loosdrecht

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

Wij wensen u 
fijne feestdagen 

en een 
RUITERLIJK 2020

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

Neuweg 24
Hilversum
035-624 99 60

Nootweg 59
Loosdrecht
035-240 01 23

buffingoptiek.nl

2020

Wij wensen u de 
beste lenzen
voor

NATUUR IN 
NEDERLAND

Bijna jarig? Vraag 
geen kado maar  
een donatie. 

Kijk op kadoneren.nl



Denk en praat mee over 
Nieuwe Polderplas

Wijdemeren
informeren

Gele brug Ankeveen

We gaan aan het werk om de gele brug in 

Ankeveen te realiseren. Hierdoor is het Stichts End 

vanaf maandag 6 januari t/m vrijdag 14 februari

afgesloten voor doorgaand verkeer. Omrijden kan 

via Herenweg, Noordereinde, Loodijk en Hollands 

End. Meer weten? www.wijdemeren.nl/projecten.

> Eigen bijdrage Wmo
Ontvangt u hulp of ondersteuning van de 

gemeente? Per 1 januari 2020 wijzigt de eigen 

bijdrage naar 19 euro per maand, ongeacht uw 

inkomen, vermogen en de hoeveelheid hulp 

die u krijgt. U betaalt dit bedrag aan het CAK, 

u ontvangt hierover van hen nog een brief. 

Let op: begin 2020 kunt u tijdelijk meerdere 

facturen in één maand ontvangen. Dit zijn de 

laatste facturen van 2019 en de eerste van 

2020. Heeft u hierover nog vragen?

Dan kunt u deze stellen via www.hetcak.nl. 

>  Prijsvraag Voorstraat
Aan de Voorstraat in Nederhorst den Berg 

worden twaalf sociale huurappartementen en 

vijf eengezinswoningen gebouwd. Woning-

corporatie Het Gooi en Omstreken roept in-

woners van Nederhorst den Berg op om mee 

te denken over een nieuwe naam. Meedoen 

kan tot 25 januari 2020 via

www.gooienom.nl/prijsvraagvoorstraat.

Wethouder Rosalie van Rijn zit o.a. in de jury.

U kunt een bon van 100 euro van

Het Spiegelhuys winnen. De naam wordt 

tijdens de officiële oplevering onthuld.

> Verplaatsen oorlogsmonument
Het Oranjecomité van Kortenhoef en

Ankeveen heeft, samen met de gemeente,  

een nieuwe en ruimere locatie gevonden

voor het herdenkingsmonument. Voorstel is 

om het monument te verplaatsen van de

J.F. van Heumenhof naar de  groenstrook/

oude jeu de boulesbaan naast sporthal De Fuik.

Samen met de omwonenden is er een ont-

werp gemaakt met een bordes, nieuwe

beplanting en twee vlaggenmasten. Het 

geheel wordt ook toegankelijk voor minder 

validen. Bent u benieuwd naar het ontwerp of 

wilt u hierop reageren?

Kijk dan op www.wijdemeren.nl/paddenpoel. 

> IkPas
Af en toe een glas alcohol drinken kan onge-

merkt een gewoonte worden. Soms drinkt u 

sluipenderwijs meer dan de bedoeling was. Op 

1 januari 2020 start daarom weer de jaarlijks te-

rugkerende actie ‘IkPas’. Op www.ikpas.nl leest 

u meer en vindt u tips voor ondersteuning. Zet

u ook uw alcoholgebruik op pauze in januari?

Officiële
bekendmakingen

Kerstbomen, bubbels, oliebollen en 
vuurwerk. De jaarwisseling komt 
eraan! De gemeente heeft elk jaar 
veel schade aan verkeersborden 
en prullenbakken door vuurwerk. 
Zonde toch! Zorgt u er ook voor 
dat deze dagen fijn, veilig en netjes 
verlopen? 

De gemeente had de afgelopen vijf jaar gemid-

deld 4600 euro per jaar aan vuurwerkschade. Dat 

willen we natuurlijk verminderen. Is de schade de 

aankomende jaarwisseling daarom minder dan 

4600 euro? Dan gebruiken we dat geld voor acti-

viteiten voor Wijdemeerse jongeren. Bijvoorbeeld: 

is er voor 2000 euro vuurwerkschade, dan blijft 

er 2600 euro over om activiteiten te organiseren. 

Hoe minder schade, hoe hoger het bedrag! 

Doet u ook mee? En spoort u de jongeren in uw 

omgeving aan?

Vuurwerk afsteken
Wilt u vuurwerk afsteken? Dat mag op dinsdag 31 

december vanaf 18.00 uur tot woensdag 1 januari 

2.00 uur. Denk daarbij altijd om andere mensen 

en dieren. Steek ook geen vuurwerk af bij scholen 

en op schoolpleinen, bij sportcomplexen en in de 

buurt van dierenweiden. 

Vernielingen melden
Bent u tijdens de jaarwisseling getuige van ver-

nielingen of ziet u een verdachte situatie, meld dit 

dan direct in de WaakSamenapp of bel de politie 

via 112. Direct melden vergroot de pakkans en 

vermindert schade. 

Vuurwerkafval opruimen
Ruimt u op 1 januari alvast uw eigen vuurwerk-

afval op? Vuurwerkafval mag bij het restafval 

in de grijze container. Als u het vuurwerkafval 

natmaakt, weet u zeker dat er niets mis kan gaan. 

Op donderdag 2 januari veegt de gemeente de 

hoofdwegen. Alvast fijne en veilige feestdagen!

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

18 december 2019

Kort

  Minder vuurwerkschade? 
Extra geld voor Wijdemeerse jongeren 

#mooiwijdemeren
@enorm185

Woensdag
8 januari

v.a. 19.30 uur

NIEUWJAARSBIJEENKOMST

Locatie:  
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht
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Heeft u een minimuminkomen en 
woont u in Wijdemeren? Dan kunt u 
via de gemeente deelnemen aan de 
Collectieve Zorgverzekering voor 
Minima (CZM) van Zilveren Kruis 
Achmea. 

Bij deelname is een aanvullende verzekering 

verplicht. De gemeente betaalt mee aan uw 

aanvullende verzekering waardoor de kosten 

per persoon lager worden.  

Voordelen
Naast korting op de aanvullende verzekering, 

zijn er ook vergoedingen voor onder andere 

brillen, fysiotherapie, tandarts en eigen bij-

dragen voor hulp of ondersteuning vanuit de 

Wmo. Dit zijn kosten die niet vergoed worden 

via de bijzondere bijstand van de gemeente. 

Zilveren Kruis Achmea accepteert iedereen 

zonder medische keuring, ook zijn kinderen 

tot 18 jaar gratis meeverzekerd.

Extra ondersteuning
Op de website van Zilveren Kruis Achmea 

leest u meer. De site is te vinden via www.

wijdemeren.nl/zorgverzekering of bel met 

14 035 voor meer informatie. De gemeente 

heeft meer regelingen voor inwoners met een 

krappe beurs. Alle bijdragen zijn verzameld op 

www.wijdemeren.nl/ondersteuning. 

Collectieve zorgverzekering

We zijn hard aan het werk op de 
Oud-Loosdrechtsedijk. Afgelopen 
weekend is het tweede gedeelte van 
het traject voorzien van nieuw asfalt. 
Tijdens de feestdagen is de dijk tijde-
lijk geopend voor verkeer.

Op vrijdag 20 december rondt de aannemer zijn 

werkzaamheden voor 2019 af. Vanaf vrijdagmid-

dag 20 december, 16.00 uur tot en met zondag 5 

januari wordt er niet gewerkt op de dijk en gaat de 

weg tijdelijk open voor alle verkeer. 

Maximum snelheid
Langs de kant van de weg staan afzettingen, daar-

om is de maximumsnelheid tijdens de feestdagen 

30 km/u. Rij dus voorzichtig, voor uw eigen veilig-

heid en de veiligheid van andere weggebruikers. 

Weekendafsluiting januari
Op maandag 6 januari begint de aannemer met 

de voorbereiding voor het derde gedeelte. In 

januari staat ook weer een weekendafsluiting 

gepland. Op zaterdag 18 en zondag 19 januari 

wordt het oude asfalt verwijderd en nieuw asfalt 

aangebracht tussen huisnummer 36 en 16a. In 

dit weekend is er geen verkeer mogelijk langs het 

werkvak. Aanwonenden kunnen lopend naar hun 

woning. Overig verkeer kan de omleidingsroute 

volgen.

De laatste updates van deze werkzaamheden zijn 

te volgen in de KWS-app. 

Oud-Loosdrechtsedijk rond feestdagen tijdelijk geopend

Rond de feestdagen heeft de
gemeente afwijkende openings-
dagen en tijden.

Op woensdag 25, donderdag 26 en vrijdag 27 

december is het gemeentehuis gesloten. Op 

maandag 30 december zijn we geopend van 

8.30 tot 16.30 uur. Er is deze maandag dus geen 

avondopening.

Openingstijden jaarwisseling
Op oudejaarsdag, dinsdag 31 december, is het 

gemeentehuis op de gebruikelijke tijden geopend. 

Op woensdag 1 januari is het gemeentehuis ge-

sloten en op maandag 6 januari is het gemeente-

huis iets later geopend, namelijk vanaf 10.00 uur.

Ophaalschema huisvuil
Ook het ophaalschema voor het huisvuil is tijdens 

de feestdagen aangepast. De inzameling van 

woensdag 25 december verplaatst naar dinsdag 

24 december en de inzameling van donderdag 

26 december schuift op naar vrijdag 27 decem-

ber. Op die dinsdag en vrijdag wordt dus bij veel 

extra woningen het afval opgehaald. Hierdoor kan 

het zijn dat uw container later geleegd wordt dan 

u gewend bent. Dit kan uitlopen tot 21.00 uur. 

De scheidingsstations sluiten op dinsdag

24 december en dinsdag 31 december om

15.00 uur. 

Afwijkende opening gemeentehuis 

Vanaf volgend jaar gaat de gemeente 
Hilversum namens Wijdemeren de 
heffing en inning van de gemeen-
telijke belastingen verzorgen en de 
WOZ-waarden 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 bepaalt zelf de hoogte 

van de tarieven.

Automatische incasso
Als u in het verleden een automatische incasso 

heeft afgegeven aan de BSWW, blijft deze auto-

matisch in stand. U kunt deze machtiging te allen 

tijde wijzigen of stopzetten via

belastingenwijdemeren@hilversum.nl. Houdt u 

er rekening mee dat u zelf verantwoordelijk bent 

voor tijdige betaling van de aanslagen 2020 als 

u de automatische incasso stopzet. Meer weten 

over de samenwerking met Hilversum?

Kijk dan op:

www.wijdemeren.nl/samenwerkinghilversum.

Automatische incasso belastingen

Gaat u volgend jaar trouwen of een 
geregistreerd partnerschap aan in 
Wijdemeren? En wilt u bijvoorbeeld 
dat uw vader, zus of goede vriend de 
ceremonie voltrekt? Vanaf 1 januari 
2020 is het mogelijk om iemand 
eenmalig te benoemen als buitenge-
woon ambtenaar van de burgerlijke 
stand (babs). 

Hij of zij moet daarvoor wel een één- of 

tweedaagse cursus volgen. De aanstaan-

de babs wordt daarna benoemd door het 

college van burgemeester en wethouders en 

vervolgens beëdigd door de rechtbank.

Kosten
De eenmalige benoeming kost 120 euro. Daar 

komen de kosten voor de babs-cursus en de 

huwelijksleges bij. De aanvraag moet mini-

maal vier maanden voor het huwelijk gedaan 

worden. Wilt u meer weten?

Dan kunt u bellen naar  14 035 of mailen naar

huwelijken@wijdemeren.nl. 

Trouwen door een eenmalige babs



Duurzame Dorpen in Actie is op zoek 
naar duurzame doeners en creatieve 
denkers die met hun straat, dorp, 

school of vereniging stappen willen 
zetten naar een gasvrije toekomst.

Heeft u een idee om in uw dorp zo veel mogelijk 

energie te besparen? Gaat u een battle aan in de 

straat, op school of bij uw club of vereniging? 

Heeft u bijvoorbeeld het ultieme plan om voor 

alle huizen in uw straat de isolatie te organise-

ren? Of om een energiewerkplaats op school te 

creëren? Doe dan mee!

Doe mee
Doe mee, wees creatief en misschien gaat u er 

vandoor met een startbudget om uw plannen 

werkelijkheid te maken. 

Prijzen
Breng voor vrijdag 28 februari 2020 een verras-

send, vernieuwend en uitvoerbaar plan in en ding 

mee naar een van de mooie prijzen. Prijzen? Ja, er 

is een mooie prijzenpot te verdelen van maar liefst  

2.500 euro (1e prijs), 1.500 euro (2e prijs) en 1.000 

euro (3e prijs).  Ga de uitdaging aan en maak uw 

dorp energiezuinig!  

Informatie of aanmelden: neem contact op met 

de energiecoöperatie via www.ECWijdemeren.nl 

of kijk op www.duurzamedorpeninactie.nl.

Wijdemeren
informeren
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Zingen, eten, dansen, theater… 
het is allemaal mogelijk op het 

dorpsplein in Nederhorst den 
Berg! Doet u ook mee? Het is de 

‘appel van de maand’. 

Initiatiefnemer Wilma Snel: “Vier keer per jaar or-

ganiseren we als vrijwilligerscomité een activiteit 

op het Willie Das-plein, zoals het in de volksmond 

heet. We houden het klein vanwege de man-

kracht. Maar het kan groots uitpakken, zoals op 

Burendag afgelopen september.”

Ook iets organiseren?
“We nodigen iedereen uit om ook iets te organi-

seren. Sociaal, sportief of cultureel, klein of groot. 

Als het maar mensen samenbrengt. Het comité 

kan daarbij ondersteunen. Zo hielpen we de 

Historische Kring onlangs bij de onthulling van de 

historische wandeling.”

Beleef het dorpsplein
“Het eerstvolgende evenement is op zaterdag 21 

december tussen 16.00 en 18.00 uur. Iedereen 

is welkom om onder het genot van drankjes en 

hapjes de feestdagen in te luiden. Een bandje 

en koor luisteren het geheel op.” Wilt u ook iets 

organiseren? Neem dan contact op met

Wilma Snel via www.deappelboom.nl/dorpsplein. 

Dorpsplein Nederhorst den Berg 

Deze zomer kocht de provincie 
Noord-Holland de Nieuwe Polderplas. 
De plas, langs de Bloklaan in Loos-
drecht, biedt kansen voor allerlei 
ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld 
het realiseren van nieuwe natuur. 
Heeft u ideeën voor de invulling van 
dit gebied? Denk dan mee!

Op maandag 9 december kwamen direct betrok-

kenen, waaronder aanwonenden, al bij elkaar. Zij 

hebben gekeken naar de verschillende belangen 

en de huidige waarden van het gebied. 

Denk mee!
Op maandag 20 januari is er een tweede 

bijeenkomst. We nodigen u van harte uit om 

hierbij aanwezig te zijn. We kijken terug op de 

bijeenkomst van december en verzamelen 

graag samen met u ideeën en denkrichtingen 

voor de invulling van de Nieuwe Polderplas. De 

bijeenkomst is van 19:30 uur tot 21:00 uur in de 

raadszaal van de gemeente Wijdemeren (Rading 

1, Loosdrecht). Aanmelden kan via

www.wijdemeren.nl/nieuwepolderplas.

Voor meer informatie over het project

Nieuwe Polderplas kunt u een email sturen naar: 

f.denooij@Wijdemeren.nl. 

Gebiedsakkoord
De ontwikkeling van de Nieuwe Polderplas is 

onderdeel van het gebiedsakkoord Oostelijke 

Vechtplassen, waarin ruim 20 partijen samen 

werken aan het versterken van het Loosdrechts 

Plassengebied. Met verschillende projecten wordt 

gewerkt aan o.a. de kwaliteit van het water in de 

plassen, recreatieve voorzieningen en de verster-

king van de natuur. 

Bewonersfederatie
Er is een bewonersfederatie in oprichting van 

bewonersverenigingen uit het gebied. Het doel:  

meepraten over de plannen uit het gebiedsak-

koord. Ook wil ze wil inwoners stimuleren om

 mee te denken over projecten in het gebied, 

zoals de Nieuwe Polderplas. 

Voor vragen of contact met deze federatie kunt u 

mailen naar info@federatie-ovp.nl.

Denk en praat mee over invulling Nieuwe Polderplas

De gemeente is gestart met het
samenstellen van een sportakkoord. 
Een actieplan dat de toekomst van 
bewegend Wijdemeren mooier kan 
maken. Uw vereniging kan hierover 
meedenken. 

De inhoud van het actieplan wordt bepaald door 

zoveel mogelijk sport- en beweegaanbieders in 

Wijdemeren: van voetbalvereniging tot tennisclub 

en van fysiotherapeut tot zorginstelling. Heeft u 

een goed idee? Denk dan mee!

Bijeenkomst 31 januari 2020
Tijdens de bijeenkomst zoekt sportformateur Ine 

Klosters samen met u naar bestaande en nieuwe 

initiatieven en naar ambities en uitdagingen. Het 

actieplan heeft als thema vergrijzing, maar ook 

andere ideeën kunnen er in opgenomen worden.

Extra sportaanbod
Het sportakkoord is geen beleidsstuk. Het is 

een aanvulling op het huidige sportaanbod in 

Wijdemeren en een kans voor sportaanbieders 

om invulling te geven aan hun ambities. Er is dus 

ruimte voor nieuwe initiatieven naar eigen smaak 

én in eigen regie. 

Meedenken? Neem dan contact op met sport-

formateur Ine Klosters via

info@sportakkoordwijdemeren.nl.

Meer informatie over de bijeenkomst volgt snel.

Denk mee over sport in Wijdemeren
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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 adminis-
tratie 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 burgemees-
ter 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 wethou-
ders (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 verzen-
den 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 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.

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.

>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

’s-Graveland
- Beresteinseweg 29: vervangen beschoeiing (02.12.19)

Kortenhoef
- Kikkerbeet 19: plaatsen dakkapel (02.12.19)

- Kortenhoefsedijk 193: uitbreiden woning (06.12.19)

- Peppelhof 14: plaatsen dakkapel (29.11.19)

Loosdrecht
- Laan van Eikenrode 2d: verbreden uitrit (29.11.19)

- Larixlaan 4: vernieuwen schuur (07.12.19)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 16: bouwen schuur (05.12.19)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 67: splitsen woning (07.12.19)

- Oud-Loosdrechtsedijk 7: restaureren en verbouwen 

   woning (28.11.19)

- Oud-Loosdrechtsedijk 35: bouwen werktuigberging 

   (05.12.19)

- Oud-Loosdrechtsedijk 203a: realiseren doekoverkap-

   ping (15.10.19)

- St. Annepad 36: plaatsen luifel boven voordeur (29.11.19)

- ’t Breukelveense Meentje 8d: bouwen carport (03.12.19)

Nederhorst den Berg
- G. Hendrik Breitnerlaan 1: legaliseren zonnepanelen 

   (28.11.19)

- Middenweg 35: verbouwen en uitbreiden woning en 

   toevoegen dakkappelen (02.12.19)

- Overmeerseweg 111d: plaatsen dakkapel (03.12.19)

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

U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een 

aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 109: vervangen dakbedekking (28.11.19)

- Kromme Rade nabij 6: maken tijdelijke uitrit (03.12.19)

Loosdrecht
- De Rietschans nabij 1: plaatsen beschoeiing (09.12.19)

- Hallicklaan 8: plaatsen dakkapellen: (29.11.19)

- Laan van Eikenrode 39: plaatsen dakkapel (09-12.19)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 14: bouwen woning (05.12.19)

- Oud-Loosdrechtsedijk 270: bouwen twee recreatie-

   woningen (05.12.19)

- Prinses Irenestraat 1 en 3: vergroten woningen (06.12.19)

- Rading 46a en 48a: bouwen bedrijfsverzamelgebouw 

   (11.12.19)

- St. Annepad 36: plaatsen luifel boven voordeur (06.12.19)

Nederhorst den Berg
- G. Hendrik Breitnerlaan 1: legaliseren zonnepanelen 

   (03.12.19)

- Hinderdam 7a: verbouwen bijgebouw (05.12.19)

- Middenweg 26a: uitbreiding werktuigberging (09.12.19)

- Slotlaan 21: maken tijdelijke uitweg bouwverkeer 

   (28.11.19)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Ankeveen
- Stichting Bruisend Ankeveen, Lichtjes-/kerstmarkt, 

   parkeerterrein Stichts End naast de RK-kerk, d.d. 20 

   december (04.12.19)

Kortenhoef

- ’s-Gravelandse Muziekvereniging B.M.O.L., Voorjaars-

   concert, Sporthal de Fuik, aan de Zuidsingel 54, 

   d.d. 21 maart 2020 (11.12.19)

- Kerstmaaltijd, Parklaan 3, d.d. 14 december 2019 (06.12.19)

Loosdrecht

- Hersenstichting Nederland, collecteren, gemeente 

   Wijdemeren, van 26 januari t/m 1 februari 2020 (04.12.19)

- Oliebollenkraam, Nootweg t.h.v. 54, naast de ingang 

   van de Jumbo, op 28, 30 en 31 december (02.12.19)

- Restaurant op Sypesteyn, lampionnenoptocht, 

   Nieuw-Loosdrechtsedijk 150, d.d. 14 december 2019 

   (28.11.19)

Nederhorst den Berg

- B.V. Intersell, plaatsen van voorwerpen op de openbare 

   weg, parkeerplaatsen aan de Esdoornlaan t.h.v.

   Meidoornlaan, van 22-03-20 t/m 26-02-2022

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. 

>  Kennisgeving incidentele 
festiviteiten

Kortenhoef
- Docks fish & grill, 1e KIF muziek, Moleneind 6,

   d.d. 21 december (11.12.19)

Loosdrecht

- Bar-Bistro ’t Bruggetje, 1e KIF muziek, Oud-Loosdrechtse-

   dijk 52, d.d. 3 januari 2020

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

‘s-Graveland
- Café Zomerlust, ontheffing sluitingstijd Oud en Nieuw 

   2019/2020, Zuidereinde 2, d.d. 31 december 2019 

Kortenhoef
- Kerstmaaltijd, Parklaan 3, d.d. 14 december 2019

Loosdrecht
- Stichting Bevolkingsonderzoek midden-west, Ideële 
   standplaats bevolkingsonderzoek, op het parkeerterrein 
   Laan van Eikenrode t.h.v. 49, 16 maart t/m 30 april 2020 
- Hersenstichting Nederland, collecteren, gemeente 
   Wijdemeren, van 26 januari t/m 1 februari 2020 
(03.12.19)- Carbid schieten, Rading 192, d.d. 31 december 

Nederhorst den Berg
- Café Die 2, ontheffing sluitingstijd Oud en Nieuw 

   2019/2020, Vreelandseweg 42, d.d. 31 december 2019 

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.

>  Addendum Evenementen-
vergunning Nederhorst on Ice 

Op 24 november 2019 is een addendum vastgesteld

t.b.v. de evenementenvergunning met kenmerk Z.51470. 

Het addendum richt zich op:

- De afwijking van de geluidsnorm volgens het Activitei-

   tenbesluit op zondag 24 november 2019, beschreven 

   op pagina 2 van de Geluidsnotitie Nederhorst On ice 

   in de reeds verleende evenementenvergunning, komt 

   te vervallen. 

- Hiervoor in de plaats komt een activiteit op vrijdag 22 

   november 2019. 

- De eindtijden voor muziek op zaterdag 7 december 

   2019 en zaterdag 28 december 2019 teruggebracht van 

   23.00 uur naar 22.00 uur.

>  Voornemen tot ambtshalve 
uitschrijving

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 van de wet Basisregistratie 

Personen (BRP) zijn inwoners verplicht hun verhuizing door 

te geven en op grond van artikel 2.47 van de wet BRP ver-

plicht inlichtingen te verstrekken. Van onderstaande perso-

nen hebben wij geen aangifte van verhuizing ontvangen. Op 

grond van artikel 2.22 van de wet BRP heeft het college van 

Burgemeester en Wethouders het voornemen ambtshalve 

het adres te wijzigen in de Basisregistratie.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht geeft 

de gemeente de mogelijkheid om het voornemen tot 

ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie te publiceren 

als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending 

aan belanghebbende.

Het betreft de volgende personen:

- G. Danielczuk, geboren: 7 november 1993 en

   L. Worseling, geboren: 14 april 1997 worden per

   28 november 2019 uitgeschreven naar Land Onbekend.

>  Zienswijze MER en vaarverbin-
ding

Het college van burgemeester en wethouders van Wijdeme-

ren maakt het volgende bekend: In het  Uitvoeringsprogram-

ma,  behorende bij het Gebiedsakkoord Oostelijke Vecht-

plassen, staat onder 1.3 het voornemen vermeld om een 

nieuwe vaarverbinding aan te leggen tussen de Loosdrechtse 

Plassen en het Hilversums Kanaal. Negatieve effecten van 

een vaarverbinding op natuur, landschap, beleving en water 

kunnen niet op voorhand worden uitgesloten. Daarom is be-

sloten verschillende alternatieven voor de vaarverbinding in 

een milieueffectrapport (MER) te onderzoeken. De resultaten 

van het MER worden aan de Stuurgroep Oostelijke Vecht-

plassen voorgelegd die het bevoegd gezag zal adviseren 

over het al dan niet tot stand brengen van een vaarverbin-

ding en de wijze waarop dat eventueel dient te gebeuren. 

De provincie Noord-Holland fungeert als initiatiefnemer. Het 

bevoegd gezag – de raad van Wijdemeren – zal op basis van 

het advies van de Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen een 

besluit nemen over het al dan niet verder uitwerken van een 

of meer varianten voor een vaarverbinding. Aan het MER ligt 

daarom op dit moment geen ontwerpbesluit ten grondslag. 

Alvorens de Stuurgroep een advies geeft aan het bevoegd 

gezag ligt het MER gedurende acht weken ter inzage. Een 

ieder kan hierop een zienswijze geven. 

Het MER
Het MER benoemt waarom het onderzoek is uitgevoerd. 

Vervolgens worden de zes alternatieven die naar aan-

leiding van de Nota Reikwijdte en Detailniveau zijn overge-

bleven nader uitgewerkt. Binnen de alternatieven worden 

varianten beschreven aan de hand van de gebruiksmoge-

lijkheden voor boottypen. Gekeken wordt naar doelbereik 

en naar de biotische en a-biotische aspecten, naar recreatie, 

landschap en belevingswaarde, naar woon- en leefmilieu, 

baten en kosten. Vervolgens worden de alternatieven op 

basis van een effectbeoordeling met elkaar vergeleken. 

Ter inzage

Het MER is in te zien op

www.wijdemeren.nl/oostelijkevechtplassen en op

www.noord-holland.nl en bevat de volgende onderdelen:

- Het milieueffectrapport (inclusief samenvatting)

- Deelrapport natuur

- Bouwstenenrapportage Waterrecreatie

- Digitale samenvatting

Zienswijzen

Naar aanleiding van het MER wordt een ieder in de 

gelegenheid gesteld zienswijzen naar voren te brengen in de 

periode van 18 december tot en met 12 februari. Schriftelijke 

zienswijzen dienen te worden gericht aan: College van 

burgemeester en wethouders van Wijdemeren, Postbus 190, 

1230 AD Loosdrecht.  U kunt ook mondeling een zienswijze 

inbrengen. Maak hiervoor een afspraak met de administratie 

van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

De Commissie voor de m.e.r. te Utrecht wordt in dezelfde 

periode verzocht advies uit te brengen over het MER.

Vervolg 

Op basis van de zienswijzen en het advies van de Commissie 

voor de m.e.r. zullen verdere besluiten worden genomen. Als 

dit leidt tot de start van een planprocedure, dan is de daarbij 

behorende participatieprocedure van toepassing.

Officiële bekendmakingen 18 december 2019

Bouwen en wonen Overig
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Bollie Blooper sluit
Hans 33 jaar barkeeper

Door: Herman Stuijver
 
‘S- GRAVELAND  
Op 5 mei 1986 begon Hans 
van der Meer met café Bol-
lie Blooper. Per 1 januari is 
het bekende café aan de 
Klapbrug verkocht.
 
“Het is mooi geweest na 33 
jaar”, vertelt Hans van der 
Meer. “Ik heb het met plezier 
gedaan, anders had ik het niet 
zo lang volgehouden, maar ik 
ben 67. Dan is zes dagen per 
week open zijn een keer voor-
bij.” Toen Hans het overnam, 
stond op deze plek café De 
Klapbrug. De Bollie Blooper 
was een kroeg waar veel jon-
geren kwamen, ook veel leden 
van de plaatselijke voetbal-
clubs. “Toen had je jeugdsoos 

Pluto nog aan het Noordereind 
en veel jongelui combineer-
den dat met ons café.” Hans 
had voordat hij Bollie Blooper 
startte al een allround horeca- 
ervaring. Hij werkt o.a. in een 
eetcafé, een discotheek en 
meerdere cafés. In de loop der 
jaren is de publieke belangstel-
ling veranderd. Veel wande-
laars en fietsers maken een 
koffiestop op het terras aan 
de Klapbrug. “Het is natuurlijk 
een unieke locatie. Er is hier 
altijd veel te zien”, vertelt Hans. 
Daarnaast is er, zoals Hans ze 
noemt, een vaste groep ‘jon-
gens en meisjes’ die voor de 
gezelligheid langskomen. In 
het weekend is het steevast 
druk. Volgens Van der Meer 
is Bollie Blooper populair van-
wege de gemoedelijkheid en 

de makkelijke contacten die 
je hier legt. Hij karakteriseert 
zichzelf als een kroegbaas die 
mensen samenbrengt. “Geen 
zware gesprekken en niet ou-
wehoeren over elkaar.” Hans 
is bekend om zijn fantasiever-
halen waarmee hij menigeen 
in de war brengt. Wie kent niet 
de verzinsels over een cruise-
schip in de ‘s- Gravelandse 
Vaart of de beren in het Span-
derswoud, de ondergrondse 
bierleiding naar Brugge en ‘s 
mans emigratie naar Gambia. 
Zo levensecht dat je het haast 
zou geloven.
 
Bollie Blooper is verkocht aan 
een investeringsmaatschappij, 
met een horecatak. Misschien 
wordt het wel een eetcafé.

   

Steun het goede doel op ATC
HILVERSUM  
Wij zijn Daan, Flor en Erik. 
We zitten op het Alber-
dingk Thijm College in klas 
3-VWO.
 
Wij willen graag het goede 
doel van de Kerstmarkt onder 
de aandacht brengen. De Van 
Empel Goldman Foundation 
is opgericht door 2 oud-leer-
lingen. Ze staan beide achter 

het ideaal dat elk kind goed 
onderwijs zou moeten krijgen. 
Elk jaar heeft het ATC een 
kerstactie waarmee ze geld 
ophalen voor deze stichting. 
Dit jaar gaat de opbrengst van 
de kerstactie naar SLB Bunga, 
een school in Noord- Jakarta 
(Indonesië) voor geestelijk en 
fysiek gehandicapte kinderen. 
Wij kunnen ze helpen door 
speciale leermiddelen aan te 

schaffen. Hier is veel geld voor 
nodig. Op vrijdag 20 december 
is er van 11.00-13.00 uur een 
gezellige kerstmarkt op het 
achterplein van het ATC. De 
opbrengst zal in zijn geheel 
gedoneerd worden aan het 
goede doel.
 
Meer informatie: www.vanem-
pelgoldmanfoundation.nl.

Regionale Energie   
Strategie
Zoeken naar zonne- en windenergie

Door: Anja Lodder
 
WIJDEMEREN  
Wethouder Joost Boer-
mans opende de avond 
met een korte inleiding 
waarna Annemiek van Ben-
tem namens het gevorm-
de energieconsortium de 
presentatie overnam en 
de avond verder bege-
leidde. De opkomst was 
matig met voornamelijk 
vertegenwoordigers van 
energie-, nuts- en woning-
corporaties en enkele on-
dernemers en bewoners. 
Centraal deze avond stond 
de toekomstige opwek-
king van energie door het 
vinden van plekken in de 
regio Noord-Holland Zuid 
voor plaatsing van wind-
turbines en zonnepanelen.
 
De gemeenten in de regio 
Gooi- en Vechtstreek – met 
daarbinnen Wijdemeren, die-
nen in juni 2020 een eerste 
RES conceptplan vast te stel-
len om plekken aan te geven 
waar duurzame energie met 
beproefde technieken kan 
worden gewonnen. Om dis-
cussie uit te lokken heeft het 
consortium 3 ‘extreme’ scena-
rio’s ontwikkeld. Zo werd met 
behulp van grote kaarten 

inzichtelijk gemaakt wat de 
gevolgen zouden zijn bij het 
kiezen voor een van de plan-
nen. Alles tot in detail door-
gerekend en aangetoond met 
welke bouwstenen de doelen 
kunnen worden behaald. Be-
langrijke overwegingen zijn 
het draagvlak onder burgers, 
ondernemers en organisa-
ties alsmede haalbaarheid op 
gebied van implementatie en 
kosten. In het scenario ‘Ieder-
een doet mee’ wordt uitgegaan 
van eigen initiatieven zoals 
isolatie, overgaan op warmte-
pompen en deelname aan col-
lectieve zonnepanelen in wei-
den en op daken. Het scenario 
‘Nieuw energielandschap’ gaat 
uit van het versterken van het 
nabijgelegen landschap. In het 
plan ‘Stedelijk als ruggengraat’ 
wordt de verstedelijking van 
het landschap volledig benut. 
Mobiliteit en opwekking ener-
gie door water zijn nog niet 
in de plannen meegenomen. 
Met andere gemeenten wordt 
gesproken om te zien welk 
scenario of combinatie daar-
van optimaal is. Boermans: “In 
het najaar 2020 zullen verdere 
gesprekken met bewoners vol-
gen en zullen de plannen ‘wat 
komt waar’ inhoudelijk meer 
gaan leven.”
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 GooiTV
Vanaf woensdag 18 december 
2019 zendt GooiTV het vol-
gende programma uit: Er zijn 
twee eindejaarsgesprekken. 
Yvette de Vries praat met de 
burgemeester van Gooise Me-
ren Han ter Heegde en Ruud 
Bochardt kijkt met de burge-
meester van Hilversum Pieter 
Broertjes terug op het afgelo-
pen jaar. Er wordt ook vooruit 
gekeken naar 2020.
 
TV Magazine heeft diverse on-
derwerpen waaronder de ijs-
baan in Nederhorst den Berg, 
aandacht voor hoe om te gaan 
met brandgevaarlijke appa-
raten en diverse straatinter-
views. Na deze week volgt een 
aangepaste programmering 
vanwege de Kerst en Oud- en 
Nieuw.

Almekinders 
Hoveniers

DE specialist in:
Duurzame terrassen * Tuintimmerwerken

Groenverzorging * Groenaanleg * Kunstgras

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

www.almekindershoveniers.nl

Gezellige kerstdagenen veel tuinplezier in 2020!

Linda, 
Marjan, Iris, 

Robine,
Fabienne   
& Jolanda 
wensen u 
Prettige 

Kerstdagen 
en een 

Gezond en 
Gelukkig

2020
Lindelaan 96  Loosdrecht  Tel. 035 - 5824671

Bestuur en alle vrijwilligers van de Stichting Grasbaan Hilversum wensen u

Prettige kerstdagen en een gezond 
en gelukkig 2020

Hilversumse Meent, Melkmeent 9

www.grasbaanhilversum.nlWWW.DENIEUWSSTER.NL

Wij wensen u fijne 
feestdagen en een 

gelukkig 2019!

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

Wij wensen u fijne 
feestdagen en een 
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Borgraad Financieel Advies
Oud Loosdrechtsedijk 252
1231 NH Loosdrecht
T 035 - 656 30 30
E info@borgraad.nl
I www.borgraad.nl

Toneelles voor jongeren
Maandagavond om de week 

19.00-20.30 bij Rafaéla
6 januari GRATIS OPEN LES

www.theaterenzo.nl

Yogadance by Renee
ontspanning en dans

v.a. 9 Jan. elke Do. 10u.
Atelier a/d Dijk OLD 1 12

0626122790 

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

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.landgoedderading.nl

Gez. leuke oppas in
bezit van auto en rijbew.
voor naar school brengen 
& oppassen kind. School 
is ca 20 km. Dagen en ver

goeding in overleg
Ouder echtpaar heeft

voorkeur maar ook anderen
welkom mits betrouwbaar
contact via 0622400896

Afwassers gezocht voor één 
of meerdere avonden per week. 

Interesse? Mail je cv naar 
info@restaurantvlaar.nl of 

bel voor een afspraak. 
RESTAURANT VLAAR, Noorder-

einde 129  in ’s-Graveland,
tel. 035-6561661.  

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

OPEN HUIS Atelier ad Dijk
Zondag 22 dec OLDijk 112

15-17.00 Hapje/ drankje
Toneel-balletles, make-up
Maken van mooie beelden

www.theaterenzo.nl
www.lifecastingbyrenee.nl
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Kerstmis, Kortenhoef
“Wat je altijd bij blijft, is het ge-
zang ‘Vrede op aarde’. Al word 
je soms weleens depressief 
als je het nieuws volgt met oor-
logen en ander geweld”, meent 
Jan Braamskamp. Hij is opge-
groeid in het christelijk geloof, 
dus hij is op de hoogte van de 
tradities. “Het geloof verandert 
wel. Ik ben in de loop der tijden 
steeds meer gaan geloven in 
het menselijk contact, daarin 
ondervind je vaak het goddelij-
ke.” Vanuit kerkgemeenschap 
De Graankorrel bezoekt hij 
alleenstaanden, zieken, een-
zamen en oude bekenden. 
“Dat geeft diepgang, een soort 
vrede van dichtbij. Ik ben ge-
lukkig met mijn verdriet.” Jan 

Braamskamp vindt het wel be-
langrijk dat mensen een keuze 
maken om iets te doen, actief 
te zijn. Dat maakt hem dank-
baar (foto: Jan Braamskamp).
 
Voor Loucka Holtman (13) 
betekent Kerstmis in de eer-
ste plaats een familie- uitje, 
meestal skiën in Oostenrijk. 
Dat zit er dit jaar niet in, zegt 
hij, terwijl hij het cadeautje 
voor z’n jarige moeder zorg-
vuldig inpakt. “Oh ja, ook lek-
ker eten hoort erbij”, voegt hij 
eraan toe. “Nee, op het Kerst-
gala op school doe ik geen de-
ftig pak aan.”
 
Joke Langenberg associeert 

Kerstmis vooral met een ge-
zellig samenzijn. Met echt-
genoot, kinderen en kleinkin-
deren. “Niet teveel eten, niet 
teveel nadruk op het mate-
riële. Ik vind één Kerstdag 
ook wel genoeg. Op Tweede 
Kerstdag hou ik van wandelen, 
genieten van de natuur.” Voor 
Joke is Kerst een moment van 
rust en saamhorigheid. Vanuit 
haar jeugd kent ze het verhaal 
van het kind in de kribbe, maar 
dat is ze een beetje ontgroeid. 
Bij haar thuis staat een fraaie 
kerstboom.

Kerstmis, Loosdrecht
“Voor ons is Kerstmis in de 
eerste plaats een gezellig fa-
miliefeest”, vertelt Sonja Zijt-
veld. Voor haar heeft het feest 
geen Bijbelse betekenis meer. 
Op eerste kerstdag gaat ze 
samen met man, kinderen, 
ouders en zus lekker thuis ta-
felen. Tweede Kerstdag gaat 
het gezin uit eten. Dochter Ma-
non viert op de RehobothTerp-
straschool ook kerstfeest met 
liedjes, een kerststal en an-
dere versieringen. Sander zit 
al op het ATC, hij wordt netjes 
gekleed op het kerstgala ver-
wacht. Daar heeft-ie wel zin in.
 
Liesbeth van den Akker hecht 
erg aan het christelijke as-

pect van Kerstmis. “Ik vind 
het een zeer zinvol feest. De 
geboorte van de Here Jezus 
Christus was het begin van de 
lijdenstijd die we met Pasen 
afsluiten.” Bij mevrouw Van 
den Akker staat thuis het stal-
letje, een kerstboom wil ze niet 
meer. Samen met haar ‘doch-
ters’ bezoekt ze verschillende 
kerken. Ook het Leger des 
Heils is voor haar een goede 
plek om samen te komen. Ze 
is niet honkvast, juist omdat ze 
de diverse geloofsgeledingen 
met elkaar wil vergelijken. So-
berheid vindt ze belangrijk. “Ik 
hoef geen uitgebreide kerst-
maaltijd, boerenkool met worst 
vinden we ook heerlijk.”

Een bewoonster van 
Oud-Loosdrecht is christelijk 
opgevoed, dus ze kent het 
verhaal. Maar ze gaat niet 
naar de nachtmis, want dat 
is ze inmiddels ontgroeid. In 
de huiskamer staat wel een 
boom, aangevuld met ande-
re decoraties. “Voor mij is het 
een samenzijn met familie 
en vrienden. Even een stap-
je terug doen uit de hectiek. 
Aan die traditie hecht ik wel, 
dat mag niet verdwijnen.” Met 
Kerst gaat ze heerlijk koken 
voor haar schoonmoeder, sa-
men met anderen.
 
(foto: Manon en Sander)

Kerstmis, Nederhorst den Berg
Mevrouw Dit Franssen brengt 
de kerstdagen thuis door, met 
haar kinderen en aanhang. 
“Voor mij is Kerst gewoon sa-
menzijn. Samen met je fami-
lie genieten van een lekkere 
maaltijd en een glaasje wijn.” 
Ze is niet gelovig, maar vindt 
de Kerst een tijd waarin je 
warmte zoekt en vriendschap. 
En als het meezit een klein 
beetje vrede.
 
Al jarenlang gaat Peter Maas-
kant met familie en vrienden 
tijdens de kerstdagen naar 
Fuertaventura, een van de Ca-
narische eilanden. “We bren-
gen daar onze Kerstdagen en 
Oud en Nieuw door, ook een 

traditie.” Peter vindt het be-
haaglijk om in een aangename 
temperatuur te vertoeven. “Je 
hebt dan ook een paar weken 
licht, heerlijk.” Hoewel Peter 
christelijk is opgevoed, zoekt 
hij vooral een persoonlijke in-
vulling. “De groepen waarmee 
ik reis variëren. Dit jaar is het 
een klein groepje. Samen pro-
beren we ook een kerstsfeer 
te creëren, dat kan ook op het 
strand.” Peter vertelt dat Drie-
koningen op 6 januari in de 
Spaanstalige cultuur minstens 
even belangrijk is.
 
Hannie Laanbroek heeft een 
christelijke achtergrond. “Ik 
heb belijdenis gedaan.” Maar 

ze is er niet fanatiek mee door-
gegaan. Voor haar is Kerst-
mis de tijd waarin ze gezellig 
samen komt, met dochter en 
zoon en drie kleinkinderen. 
“Het is de belangrijkste dag 
van het jaar, het feest van de 
vrede.” Op Eerste Kerstdag 
gaat ze waarschijnlijk bij haar 
zoon eten en op Tweede Kerst-
dag verwacht ze haar dochter. 
“Dan gaan we, denk ik, lekkere 
tapas eten.” Ze is op weg naar 
de Ouderenmiddag. “Zo mooi 
dat het oecumenisch is, met 
een schat van een dominee.”
 
(foto: Hannie Laanbroek)



Woensdag 18 december 2019
16

Service voorbij de voordeur vanuit Westbroek
Vink Witgoed ondernemer van 2019

WESTBROEK  
Biltse ondernemer van 
het jaar worden met een 
witgoedwinkel. Kan dat 
nog in deze tijd? Wel als je 
Vink Witgoed heet en ge-
vestigd bent in Westbroek. 
“Mensen blijven behoefte 
houden aan persoonlijke 
service die verder gaat dan 
de voordeur. Die ze ook ‘s 
avonds kunnen bellen als 
de vriezer het begeeft.” 
 
Eigenaar Ruth Nagel, die de 
prijs 27 november in ontvangst 
mocht nemen, weet waarover 
hij het heeft. Zijn medewer-
kers staan elke dag paraat 
om oude keukenapparatuur te 
vervangen en wasmachines 
netjes aan te sluiten. “We zijn 
nu met vijf fulltime en vijf part-
time medewerkers en het be-
drijf groeit nog steeds. Mensen 
die in de problemen komen 
met een bestelling via internet, 
zien bij ons dat het ook anders 

kan. Dat wij wél komen als een 
apparaat het op een ongun-
stig moment begeeft. En dat 
wij niet weggaan voordat alles 
perfect voor elkaar is. Voor 
die extra service komt men 
van heinde en ver naar onze 
showroom in Westbroek.”
 
Rekitchen
Nagel is er trots op dat hij van-
uit verschillende hoeken is ge-
nomineerd. “Daarbij werd ook 
Rekitchen genoemd. Met deze 
nieuwe loot aan onze stam 
komen we bij klanten thuis en 
geven we de keuken in een 
paar dagen een complete ma-
ke-over, inclusief nieuwe ap-
paratuur.” Sinds de start van 
Rekitchen in 2018 hebben al 
heel wat gedateerde keukens 
in de verre omtrek een opknap-
beurt ondergaan. “Die kunnen 
er weer jaren tegenaan.” Toch 
denkt Nagel dat Vink Witgoed 
de ondernemersprijs ook heeft 
ontvangen voor zijn sociale 

kijk op de wereld. “Goed voor 
je medewerkers zorgen en iets 

teruggeven aan de gemeen-
schap. Dat maakt je bedrijf pas 

echt waardevol.”

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

Uitgebreide service
Vink Witgoed heeft zich naast het leveren van 

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

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

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

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

Blijvende service en aandacht
Als u met een defect apparaat in uw keuken staat, wilt 
u snel vervanging. Vink Witgoed levert en plaatst de 
nieuwe aankoop snel en op een tijd die u het beste 
schikt.
Kom eens langs in de showroom en laat u vakkundig 
voorlichten over witgoed of keukenrenovatie, onder 
het genot van een kopje koffie of thee. Wie zich vooraf 
thuis wil oriënteren kan alvast een kijkje nemen op 
onze website. Mocht u na de levering een vraag of 
storing hebben, dan geeft Vink Witgoed ook thuis. Ruth 
en zijn medewerkers helpen u van A tot Z om zo snel 
mogelijk weer geholpen te zijn. Verkoop en service met 
persoonlijke aandacht!
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Nilo turnsters: Eerste Rayon 
Voorwedstrijd
LOOSDRECHT  
Met de eerste Rayon Voor-
wedstrijd begint voor de 
Nilo turnsters het wed-
strijdseizoen. De turnsters 
van de 4e divisie en de D1 
turnsters beten dit jaar het 
spits af.
 
In de ochtend turnden Anna en 
Esmee in de pupillen catego-
rie en dat deden zij heel goed! 
Op het toestel brug werd Anna 
zelf eerste en Esmee op de 
sprong! Helaas verliep Esmee 
haar balk niet zo lekker, maar 
ondanks dat behaalde zij een 
mooie 10 e plaats. En Anna, 
die dit jaar debuteerde in de 
D1, behaalde een mooie 5e 
plaats, ze werd beloond met 
een mooie medaille.
 
Daarna was het de beurt aan 
de jeugd en junioren turnsters 
Vera, Elisabetta, Cato en Car-
lijn. Ook bij deze turnsters 
werden geen grote fouten 

gemaakt en een stabiele wed-
strijd geturnd. Maar ze turnden 
in beide categorieën een sterk 
deelnemersveld met veel grote 
verenigingen als tegenstander 
waar heel wat meer trainings-
uren worden gemaakt door de 

turnsters. Maar toch ook hier 
een mooie ranking: Cato werd 
15e, Carlijn 11e, Elisabetta 7e 
en Vera mocht op het erepo-
dium het zilver in ontvangst 
nemen.
 

Als laatste kwam in de senio-
ren categorie Floortje in actie. 
En Floortje turnde na een jaar 
met blessures weer een strak-
ke en volledige wedstrijd! Ze 
was dan ook erg blij met een 
zeer verdiende 8e plaats!

Loosdrecht deelt koppositie
Door: Nick Doppenberg
 
LOOSDRECHT  
14 december was de laat-
ste wedstrijd van de eer-
ste seizoenshelft van de 
zaterdag 2e klasse B west. 
De koploper speelt zijn uit-
wedstrijd tegen het sterk 
spelende Almere. Zij zijn te 
vinden bovenin de subtop. 
Alweer een topper deze za-
terdag.
 
Loosdrecht begon ondermaats 
tegen Almere. En liet zich al 
vroeg op achterstand zetten 
door Lesley de Vlieger. Ach-
tereenvolgend stond het Loos-
drechtse doel van Julius van 
der Linden onder vuur. Door 
de goalie was Loosdrecht nog 
in leven. Loosdrecht scoor-
de uit het niets in een aanval 
over de rechterkant. Weer was 
het Abou Ouaddouh die alert 
was en de keeper verschalk-
te. Hierna kwam Loosdrecht 
tot leven en scoorde kort hier-
na de 1-2. Nick Doppenberg 
scoorde op aangeven van 
Luuk van Huisstede. Echter 

besloot de scheidsrechter de 
goal af te keuren. Met een ge-
lijkspel werd er gefloten voor 
rust.
 
Het tweede bedrijf werd voor-

namelijk geteisterd door de 
zware regenval. Hierdoor 
was voetballen onmogelijk en 
werd het een wedstrijd die op 
doorzetten en op strijd werd 
gespeeld. Wedstrijd kon beide 

kanten opgaan maar eindig-
de in een gelijkspel. Hierdoor 
deelt Loosdrecht de koppositie 
met VV Maarsen dat zijn eigen 
wedstrijd wist te winnen.

 Foto: V.l.n.r: Elisabetta, Carlijn, Cato en Vera

 Foto: Abou Ouaddouh scoort de 1-1 (foto: Piet van Bemmelen)

NIEUW LOOSDRECHT

 RK Pauluskapel
 Zo. 22 december:  11.00 uur:
 E. Kaak.
 Wo. 25 december: 11.00 uur:
 P. de Klerk.
 Zo. 29 december: 11.00 uur:
 R. Simileer.

 Hervormde Gemeente
 (Sijpekerk)
 Zo. 22 december:  10.00 uur:
 Ds. C.A. van der Graaf.
 Zo. 22 december:  18.30 uur:
 Ds. A. van Duinen.
 Di. 24 december:  22.00 uur:
 Kerstnachtdienst.
 Di. 25 december:  9.45 uur:
 Ds. M. Roelofse/Ds. A. van Duinen.
 Zo. 29 december:  10.00 uur:
 Ds. L.H. Kansen.
 Zo. 29 december:  18.30 uur:
 Ds. P.H. Zaadstra.
 Di. 31 december:  19.30 uur:
 Ds. M. Roelofse.

 Gereformeerde Kerk 
 Zo. 22 december:  10.00 uur:
 Ds. EE. van Aarsen-Schiering. 
 Wo. 25 december:  9.50 uur:
 Ds. H.M. Ploeger.
 Zo. 29 december:  10.00 uur:
 Ds. W. Timmerman.
 Di. 31 december:  19.30 uur:
 Ds. H.M. Ploeger.

 Beukenhof 
 Zo. 22 december:  11.15 uur:
 Geen dienst.
 Zo. 29 december:  11.15 uur:
 Geen dienst.

 OUD LOOSDRECHT

 Ned. Geref. Kerk 
 Zo. 22 december:  9.30 uur:
 Leesdienst.
 Di. 24 december:  22.00 uur:
 Kerstnachtdienst.
 Wo. 25 december:  22.00 uur:
 Ds. A. Siebenga.
 Zo. 29 december:  9.30 uur:
 Ds. A. Siebenga.
 Di. 31 december:  19.00 uur:
 Oudjaar leesdienst.
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Kom werken bij het 
leukste bedrijf 

van de regio

Intersell zoekt 
  per direct:
      • tegelzetters
           • schilders
                • loodgieters
                    • timmermannen

www.bvintersell.nl
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Honderd keer Meer 
Fun Aan Het Water
Mijlpaal voor Kortenhoefse jamsessie
Door: Niels van der Horst
 
KORTENHOEF  
Afgelopen zondag was 
het voor maar liefst de 
honderdste keer Meer Fun 
Aan Het Water (MFAHW). 
In jachthaven Ottenhome 
was het bij de maandelijk-
se jamsessie nog drukker 
dan normaal. Organisator 
en initiatiefnemer Egbert 
Reulen liep weliswaar op 
krukken, maar zette niette-
min een knetterend en ge-
zellig evenement neer.
 
Al ruim acht jaar houdt 
MFAHW het vol met een hoog 
niveau aan bands en muzi-
kanten. En altijd weer is er 
het energieke gastheerschap 
van Ottenhomes eigenaar Tim 
Emmelot, die aangaf “dat het 
bijzonder is voor een jamses-
sie om al zo lang te bestaan.”
 
‘BIJZONDER […] OM 
AL ZO LANG TE BE-
STAAN’
 
Jamsessie
Normaal schrijven zich zo’n 
vijftal bands in die dan een 
nummer of drie spelen. Soms 
eigen werk maar vooral covers 
uit het hele spectrum van de 
popmuziek. Het gaat van rock 
tot funk en van jazz tot disco. 
Dit keer waren er twee keer 
zoveel inschrijvingen, hetgeen 
natuurlijk te maken had met de 
mijlpaal-editie.

Leuk aan de opzet van de ses-
sies is dat iedereen aan bod 
komt. Een aantal muzikanten 
en/of zanger(e)s(sen) zie je 
in andere formaties terugke-
ren. Gezien het animo onder 
de artiesten, mocht elke groep 
dit keer één of twee nummers 
spelen. Sommigen pakten 
daarom uit met een medley 
om zo hun muzikale ei maxi-
maal te leggen.
 
 
Publiek
De zaal was gevuld met zo’n 
tweehonderd mensen, varië-
rend in leeftijd van twintig tot 

pak hem beet zeventig jaar. Er 
werd lekker gedanst, enthou-
siast gekletst en menig con-
sumptie en snack genuttigd. 
Reulen was verheugd over de 
samenstelling van het publiek 
en bands. Elke keer weer is 
hij aangenaam verrast over 
dat hij nieuwe gezichten ziet 
bij zowel de artiesten als de 
bezoekers. Iedereen met een 
beetje niveau is welkom om 
mee te doen.
 
Ga voor aanvullende info en 
hoe je je aan kan melden naar: 
www.mfahw.nl

   

Lichtjesmarkt    
Ankeveen
ANKEVEEN  
Kom gezellig vrijdag 20 
december naar de traditie 
getrouwe leuke pittoreske 
kerstmarkt/lichtjesmarkt in 
Ankeveen.
 
Lekker langs de kraampjes 
struinen – op zoek naar een 
origineel kerstcadeautje en 

andere producten die verkocht 
worden, genietend van de live 
muziek, en heel veel lekkere 
hapjes in combinatie met een 
glas glühwein of warme cho-
colademelk (en andere (fris)
drankjes). Leuke activiteiten 
voor de kids: boogschieten in 
de tent (o.l.v. van Machiel – 
no.3 boogschieter van Neder-

land!). En wat altijd een hit is 
tijdens de kermis in Ankeveen, 
nu ook op de Lichtjesmarkt, is 
de Kop van Jut (junior). Een 
speciale kop van jut – voor de 
kids . De Lichtjesmarkt in An-
keveen is er a.s. vrijdagavond 
van 18.00-21.00 uur.

Kerstfeest Loosdrecht
LOOSDRECHT  
Stichting SLOEP orga-
niseert dit jaar weer op 
Kerstavond vanaf 23.00 
uur een gezellig samenzijn 
voor en door Loosdrech-
ters. Samen de feestdagen 
inluiden onder het genot 
van een lekker glaasje en 
wat lekkers. Ook de warm-
te, goede gesprekken, lief-
de en wensen mogen met 
elkaar gedeeld worden bij 
de vuurkorven.
 
Het jeugdkoor Snowe zal een 
muziekprogramma verzorgen 
van 23.00 tot 00.00 uur. De 
koorleden zullen een varia-
tie aan liederen laten horen, 
waaronder vele bekende mee-
zingers. U bent van harte uit-
genodigd enthousiast uw stem 
te laten klinken.

 
Het Lindeplein zal sfeervol ver-
licht zijn met lampjes, kerstbo-
men, vuurkorven en een tentje 
waar u eventueel kan schuilen 
tegen de winterse weersele-
menten. De chocomel of glüh-
wein en wat lekkers staan voor 
u klaar.
 
Stichting SLOEP nodigt u van 
harte uit voor dit sfeervolle sa-
menzijn op het verlichte Lin-
deplein op 24 december van-
af 23.00 uur. Het lekkers en 
de versieringen tijdens deze 
Kerstavond worden aangebo-
den door Ome Joop, Veerman 
Makelaars, Tempo Holland, 
Barry van de Bunt Groen & 
Civiel, Richard de Wild, Otten-
home, Santa Maria en Jumbo 
van de Bunt.

   

New-Year      
Wakeboarding

LOOSDRECHT  
Waterskischool Loos-
drecht organiseert als 
vaste traditie alweer voor 
de achttiende keer de 
Loosdrechtse vorm van de 
Nieuwjaars duik.
 
De Wakeboardschool biedt ie-
dereen weer de mogelijkheid 
om op nieuwjaarsdag 2020 
gratis te wakeboarden.
 
Het is de bedoeling zoveel mo-
gelijk mensen, tussen 13.00 
en 16.00, te laten wakeboar-
den op deze eerste dag van 
het jaar.
 
Het aantal deelnemers is be-
perkt aangezien het al om 
17.00 donker wordt. Iedereen 
is welkom om te komen boar-
den en aan te moedigen na-
tuurlijk op 01-01-2020 vanuit 
De Dikke Muis op de Uitkijk 
vanaf 13.00. Paul van jachtha-

ven De Uitkijk zorgt ervoor dat 
de witte X2 weer in het water 
ligt. De Dikke Muis gaat op 
deze dag speciaal open voor 
de Nieuwjaars borrel.
 
Ook IKsup sluit dit jaar weer 
aan en er is dus ook de moge-
lijkheid om deel te nemen aan 
een suptocht over de Funtus. 
Het aantal beschikbare sup’s 
is beperkt. Op=op. Aanmelden 
kan via info@iksup.nl
 
Het evenement kan uiter-
aard alleen plaatsvinden als 
de Eerste Plas weer ‘ijsvrij’ 
is. Gezien de voorspellingen 
mag dit geen probleem zijn. 
Het ziet ernaar uit dat we met 
lente temperaturen te maken 
krijgen.
 
Locatie: Oud-Loosdrecht op 
de Eerste Plas voor De Uit-
kijk, aanvang: 13.00 uur. Info: 
info@wakeboardschool.nl
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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.

Fijne Kerstdagen!

De uitgave
van De NieuwsSter

van woensdag
25 december zal i.v.m. 

Kerst vervallen.

De eerste uitgave van 
2020 zal verschijnen op 
donderdag 2 januari a.s.

Wij wensen u hele fijne 
feestdagen!
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Kerstzangdienst   
Kortenhoef
KORTENHOEF  
Komt allen tezamen, be-
kende woorden van Ge-
zang 138 waarmee de 
hervormde gemeente van 
Kortenhoef U uitnodigt om 
de zangdienst te bezoeken.

Naast dit vertrouwde vers is er 
volop samenzang met andere 
bekende kerstliederen.
Wij herdenken dan de geboor-
te van de Here Jezus Christus. 
Dus houd U van zingen, U 
bent van harte welkom op 21 
december in de Nederlandse 
Hervormde kerk Kortenhoefse 
dijk 168 te Kortenhoef.
We beginnen om 20.00 uur en 
de kerk is open om half acht. 

De dienst wordt geleid door 
Dominee J. de Goei, die voor-
leest uit het kerstevangelie, or-
ganist is Theo Griekspoor.
Verdere medewerking wordt 
verleend door Christelijk Man-
nenkoor Immanuël. Dirigent 
van het koor is: Jan Verhoef.

Na zoveel zingen en luisteren, 
is er na de dienst koffie of thee 
in de Blokhut achter de kerk.
Wij zien U graag, U bent van 
harte welkom op zaterdag 21 
december.

   

Ze hebben het   
geflikt!

LOOSDRECHT  
De kinderen van alle BSO 
locaties van stichting Ei-
gen en Wijzer; Speelhoeve, 
Hallinckveld sport, Linde 8 
Plus en de Pinkenstal heb-
ben met hun markt maar 
liefst 2.700 EURO ingeza-
meld voor het goede doel.
 
De kinderen zijn maanden aan 
het knutselen geweest. Ze 
hebben zich extra hard ingezet 
om de kinderen Bobby en Ro-
bine die lijden aan een zeldza-

me stofwisselingsziekte, een 
steuntje in de rug te geven.

‘Door als kind iets voor andere 
kinderen te kunnen beteke-
nen vergroot hun zelfkennis, 
verantwoordelijkheidsbesef 
en betrokkenheid’, aldus pro-
jectleider van Startup Lab, Su-
zanne Glasbergen. Zodra de 
kinderen ergens warm voor lo-
pen kunnen ze ontzettend veel 
bereiken! Vooral met de juiste 
begeleiding die Vanessa Amse 
met haar bso-team naast hun 

dagelijkse werkzaamheden 
heeft geboden. De markt was 
een groot succes!

Januari: Alcohol pauze
Makkie of uitdaging?

REGIO   
Op 1 januari start de jaar-
lijks terugkerende landelij-
ke actie IkPas. Deelnemers 
zetten hun alcoholgebruik 
de hele maand januari op 
pauze. Zo worden ze zich 
bewuster van hun eigen 
drinkgewoonten en kunnen 
ze zelf ervaren hoe het is 
om een tijdje alcoholvrij te 
leven.
 
Ruim 8 op de 10 inwoners van 
19 jaar en ouder in Gooi en 
Vechtstreek drinkt wel eens al-
cohol. Af en toe een glas alco-
hol drinken kan ongemerkt een 
gewoonte worden en soms 
drinkt men sluipenderwijs meer 
dan in eerste instantie de be-
doeling is. Om deze gewoonte 
te doorbreken, kunnen men-
sen meedoen aan IkPas. Ik-
Pas is een uitdaging aangaan 
met jezelf. Deelnemers drinken 
een maand geen alcohol om te 
ervaren wat dit met ze doet. Ze 
worden zich bewuster van de 
keuze die je kunt maken om wel 
of niet te drinken, ze doorbre-
ken patronen en alcohol is niet 

meer vanzelfsprekend. Veel 
deelnemers van IkPas ervaren 
positieve lichamelijke veran-
deringen; ze voelen zich fitter, 
scherper, slapen beter, vallen 
af en hebben een betere huid. 
IkPas ondersteunt mensen bij 
deze uitdaging. Ze kunnen bij 
IkPas terecht voor vragen, tips, 
artikelen en recepten. Iedereen 
kan zijn of haar eigen redenen 
hebben om minder te willen 
drinken. GGD Gooi en Vecht-
streek heeft mensen hierover 
geïnterviewd.
 
De vijf redenen om minder te 
drinken zijn: om beter te func-
tioneren, vanwege het positie-
ve effect op de gezondheid, 
vanwege de verkeersveilig-
heid, het voorkomen van een 
mogelijke verslaving en een 
goed voorbeeld willen zijn voor 
(klein) kinderen. Wat de reden 
ook is, iedereen kan meedoen 
met IkPas. Het gaat er niet om 
dat je nooit meer alcohol drinkt, 
maar dat je je alcoholgebruik 
even op pauze zet. Aanmelden 
kan via www.ikpas.nl.

   

Vuurwerkbeleid Wijdemeren
WIJDEMEREN  
Het afsteken van vuurwerk 
tijdens de Oudejaarsnacht 
In Nederland kent een lange 
traditie waar mooie gebeur-
tenissen en herinneringen 
uit voort zijn gekomen. Aan 
het afsteken van vuurwerk 
zijn echter ook nadelen ver-
bonden.
 
Mensen die gewond raken door 
het afsteken van vuurwerk c.q. 
rondvliegend vuurwerk. Elk 
jaar weer wijzen oogchirurgen 
en andere medici op de grote 
gevaren van vuurwerk. Schade 
aan (openbare) gebouwen, de 
openbare ruimte, brievenbus-
sen en dergelijke. Het gooien 
van vuurwerk naar hulpverle-
ners die daardoor in gevaar 
komen. Luchtvervuiling door 
het afgestoken vuurwerk . De 
zware metalen die vrij komen 
zijn slecht voor mens, dier, wa-
ter en bodem.
Het is dan ook logisch dat ge-
meenten in Nederland naden-
ken over hoe die nadelen be-
perkt kunnen worden. Overal 
zien we nieuwe initiatieven 
ontstaan. Er worden vuur-

werkvrije zones aangewezen, 
er komen centrale vuurwerk-
shows en er wordt ingezet op 
strenge(re) handhaving van de 
bestaande regels. De gemeen-
te Apeldoorn stelt bij de jaar-
wisseling 2020/2021 een totaal 
verbod op vuurwerk in. De ge-
meente Hilversum kent al enige 
jaren een drukbezochte centra-
le vuurwerkshow. Niets van dat 
alles in Wijdemeren. Ondanks 
dat wij als fractie PvdA/Groen 
Links Wijdemeren al 5 jaar vra-
gen om dit soort initiatieven is 
er al die jaren niets veranderd. 
Ook niet in 2019 . Heel jammer. 
Voor onze gezondheid. Voor 
ons milieu. Voor onze veilig-
heid. Ons “geduw” heeft er toe 
geleid dat In het tweede kwar-
taal van 2020 het College van 
B&W een ‘opiniërend gesprek’ 
gaat voeren met de gemeente-
raad over het vuurwerkbeleid 
van de gemeente. Wellicht dat 
we in 2020 dus eindelijk aan 
de slag gaan. De fractie en het 
bestuur van PvdA/Groen Links 
Wijdemeren wensen alle inwo-
ners van Wijdemeren een vei-
lige jaarwisseling en een goed 
en gezond 2020 toe.
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EXPOSITIE JULIA GRECHKINA - BIBLIOTHEEK LOOSDRECHT
tot eind januari
Julia Grechkina exposeert tot en met eind januari 2020 in Bibliotheek Gooi en meer ves-
tiging Loosdrecht. Zij woont sinds drie jaar in Nederland en Nederland inspireert haar. 
In Rusland heeft zij vijf jaar cursussen aan een schilderschool gevolgd en daarna een ar-
chitectuuropleiding gedaan. Tijdens haar studie heeft ze een sterke basis ontwikkeld 
voor technisch tekenen, vorm en kleur. Julia schildert meestal met olieverf en pastels. 
Vooral landschappen en stedelijke vergezichten zijn onderwerpen die zij graag vastlegt. 
Haar stijl heeft realistische en impressionistische aspecten. De expositie is te zien tijdens
openingstijden van Bibliotheek Loosdrecht

KOMT ALLEN TEZAMEN - 
KORTENHOEF
21 december 
Komt allen tezamen voor een 
sfeervol begin van de kerstweek 
en geniet van mooie koormuziek, 
samenzang, een kerstverhaal 
en muzikale intermezzo’s ver-
zorgd door onze dirigent Vladimir 
Pairel en onze pianiste Ludmila 

de Klerk-Tokareva en een viertal violisten van het Goois Jeugd Orkest Zaterdag 21 december 
H. Antonius van Paduakerk in Kortenhoef 16.00 & 20.00 uur (kerk half uur van tevoren open)
Kaartverkoop via www.tkoor.nl, secretaris@tkoor.nl of 06-53 10 24 23

BELEEF HET WILLIE DAS-PLEIN MET MUZIEK, CHOCOMEL EN 
GLÜHWEIN - NEDERHORST DEN BERG
21 december
Zaterdag 21 december tussen 16-18 uur: Bergers ontmoeten Bergers. Iedereen is wel-
kom om onder het genot van chocomel en glühwein en wat hapjes gezellig de feest-
dagen in te luiden. Een gezellig bandje luistert het geheel op met fijne muziek en tus-
sendoor brengt een koor gezellige liedjes ten gehore. We hopen je te ontmoeten!

OERRR WINTERS STRUINEN EN BROODJES BAKKEN MET DE 
BOSWACHTER

22 december
Wandel zondag 15 of 22 decem-
ber mee met de boswachter over 
de winterse buitenplaatsen van ‘s-
Graveland. Deze gezinswandeling is 
speciaal voor gezinnen met kinderen 
vanaf 4 jaar en duurt anderhalf uur. 
Ga samen met de boswachter op ont-
dekkingsreis door de ’s-Graveland-
se Buitenplaatsen Boekesteyn en 
Schaep en Burgh. Neem je camera 
mee om onderweg foto’s te maken.
In de winter is het koud en is er min-
der voedsel te vinden voor de die-
ren. Hoe komen ze aan voldoende 
voedsel? Hoe houden zij hun huisje 
lekker warm? De boswachter weet 
antwoord op al je vragen. Zorg dat je 
een tasje bij je hebt voor bijzondere 

vondsten. In het bezoekerscentrum krijgen de vondsten een plek in de interactieve natuurwand.
Na afloop bak je een broodje boven een knapperend vuur. Voor meer 
informatie www.natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek

KERSTNACHTDIENST MET ALL DIRECTIONS - KERK VAN ANKEVEEN
24 december
In de Katholieke kerk van Ankeveen zal op kerstavond om 21.30 uur een kerstnachtdienst zijn met 
het Ankeveense koor All Directions.

21 december
Open atelier-Ankeveen
Emma van der Meulen zet de 
deur van haar pottenbakkerij 
open.Keramiek met prachtige 
eigen glazuren. Van harte wel-
kom tussen 11.00 en 17.00 uur.
Herenweg 50 Ankeveen.

21 en 22
december
Kerk in Kerstsfeer 
- Nederhorst den Berg
De OLV Hemelvaartkerk in 
Nederhorst den Berg is hele-
maal in kerstsfeer. Loop gerust 
even binnen om te luisteren, 
tot rust te komen, te genieten 
of om een kaarsje aan 
te steken. Achterin 
de kerk staat een 
kerstkraam waar 
leuke kerstspul-
letjes en kerst-
stukken verkocht 
worden. De ope-
ningstijden zijn op 
zaterdag van 11.00 
uur tot 16.00 uur en 
op zondag van 11.00 uur tot 
14.00 uur. Wij verwelkomen u 
graag met een glas glühwein 
of chocolademelk.

21 december
Kerstsamenzang met 
Koperen Kerst Klanken
Sijpekerk – zaterdag 21 de-
cember – 20.00 uur. Blazers 
Ensemble Wijdemeren. Muzi-
kale leiding Gert Jan van den 
Dolder. Organist Bart van Loe-
nen Komt U Allen Zingen In 
De Kerstwinternacht? Nieuw-
Loosdrechtsedijk 171, 1231 
KS Loosdrecht

22 december
Kerstoptreden Veen-
staete Kortenhoef
Op zondag 22 december zal 
All Directions uit Ankeveen 
een kerstoptreden verzorgen 
in Veenstaete in Kortenhoef 
om 14.30 uur. Iedereen is 
welkom.

Elke woensdag
’t Wijdehuis - Kortenhoef
Voor iedereen uit Wijdemeren 
die zin heeft in gezelligheid, an-
deren te ontmoeten en iets ac-
tiefs te doen. Waar: Veenstaete, 
ingang Parklaan, Kortenhoef. 
Meer weten of aanmelden: 
Opgeven bij Christa Pos, 06-
21983314 of c.pos@inovum.nl

22 december
Kerst met kinderen: 
herdertjestocht - Neder-
horst den Berg
Zondag 22 december wordt 
een herdertjestocht gelopen 
vanuit de Willibrordkerk. De 
tocht is speciaal opgezet voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar en 
hun ouders, maar uiteraard is 
iedere belangstellende wel-
kom!
We starten om 19.00 uur in de 
Willibrordkerk, maar gaan al 
snel naar buiten. Voorzien van 
lichtjes gaan we met de andere 
herders mee op pad. Onder-

weg zullen we op diverse 
locaties personages 

uit het kerstver-
haal ontmoe-
ten en liedjes 
zingen. Rond 
20.00 uur ko-
men we bij de 
RK-kerk aan, 

waar de afslui-
ting plaatsvindt. 

[Tip voor ouders: zet 
fiets of auto bij het eindpunt] 

In de kerk is een tentoonstel-
ling van kerststallen, die be-
zocht kan worden. 
De herdertjestocht wordt ge-
organiseerd door de Protes-
tantse Gemeente in samen-
werking met de RK parochie in 
Nederhorst den Berg.

23 december
Kindertheater Simon en 
Zo  - Loosdrecht
Jozef en Maria zijn op weg 
naar Bethlehem. Daar wordt 
het kindje Jezus geboren in 
een stal. Herders horen van 
het goede nieuws en gaan sa-
men met hun schapen op weg. 
Het wordt een spannende reis. 
Lukt het de herders om Jezus 
te begroeten? Weten hoe dit 
verhaal afloopt? Kom dan naar 
de voorstelling “Hoor de engel 
zingt” van het theatergezel-
schap ‘Simon en Zo’. De kinde-
ren mogen tijdens de voorstel-
ling meespelen en meezingen 
waardoor ze het zelf beleven! 
Wanneer: maandag 23 de-
cember, 18.45 uur. De kerk is 
open vanaf 18.15 uur. 
Waar: Sijpekerk Nieuw Loos-
drechtsedijk 171 Loosdrecht
Voor wie: kinderen vanaf 4 jaar 
en neem je ouders, familie en 
vriendjes mee. Entree: gratis.
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Kom in de kerstvakantie 
naar ’s-Graveland!
De bomen zijn kaal, de egels 
zijn in winterslaap en ’s och-
tends is alles bedekt met een 
laagje ijs. De winter heeft het 
bos betoverd. Kom jij de win-
ter ontdekken? Ga mee strui-
nen met de boswachter, drink 
warme chocolademelk of ga 
zelf op pad met een speur-
tocht. Bezoekerscentrum 
Gooi en Vechtstreek is tijdens 
de kerstvakantie het ideale 
beginpunt voor een lek-
ker dagje weg.
In de kerstva-
kantie worden 
verschillende 
ac t i v i t e i t en 
g e o r g a n i -
seerd. Ga 
struinen met 
de boswach-
ter, pluis een 
uilenbal uit of 
maak een vette 
vogelsnack. Tijdens 
het warm welkom toost je sa-
men met de boswachters op 
een mooi nieuw natuurjaar.
Er kan natuurlijk ook geravot 
worden in Speelnatuur van 
OERRR of je kunt op pad 
met een speurtocht. Kom 
binnen opwarmen en test je 
kennis met onze winterslaap-
quiz. Bij bezoekerscentrum 
Gooi en Vechtstreek hoef 
je je niet te vervelen. Plan je 
avontuur op natuurmonumen-
ten.nl/bcgooienvechtstreek.
Bezoekerscentrum Gooi 
en Vechtstreek, Noor-
dereinde 54b, 1243 JJ, 
’s-Graveland.

elke zaterdag en zondag in 
december
Gallery McSorley
’s-Graveland
Gallery McSorley expositie is 
open iedere zaterdag-zondag 
12-18 uur Gallery McSor-
ley ’s-Graveland verwelkomt 
reeds twintig jaar niet alleen 

kunstliefhebbers maar ook 
wandelaars uit de buitenplaat-
sen Gooilust, op zaterdag en 
zondag vanaf 12 -18 u. Galerie 
bezoekers kunnen nu gratis 
kaarten krijgen voor de aanko-
mende Naarden The Art Fair 
23 jan. – 26 jan.2020 in de 
Grote Kerk Naarden Vesting.  
Kijk naar www.gallerymcsor-
ley.com of komen langs in de 
galerie en proosten rond de 
openhaard tijdens de feest 
dagen: Zuidereinde 124, ’s-
Graveland.

Open: zaterdag - zondag 
12-18 uur en op af-

spraak Tel. +31 06-
13786779
f i n e a r t @ g a l -
l e r y m c s o r l e y .
com    www.gal-
lerymcsorley.com  

’t Wijdehuis 
Kortenhoef

Voor iedereen uit Wij-
demeren die zin heeft in 

gezelligheid, anderen te ont-
moeten en iets actiefs te doen.
Elke woensdag: Inloop: van 
10.00 tot 12.00 uur Elke don-
derdag: Samen eten: van 
12.30 tot 14.00 uur Workshop: 
van 14.00 tot 16.00 uur Let op: 
in de kerstvakantie is ’t Wijde-
huis Kortenhoef gesloten
Workshops december 2019 
en januari 2020:
9 jan Sjoelen.
16 jan Kennismaking Yoga 
met yogalerares Grace Strie-
der.
23 jan Vazen beschilderen.
30 jan Lezing Vitaminen en 
mineralen met Joost Broers
Kosten: 2,50 euro Samen eten 
* 2,50 euro Workshop * 
* (als dit bezwaarlijk is, be-
spreek dit dan a.u.b. met ons)
Waar: Veenstaete, ingang 
Parklaan, Kortenhoef
Meer weten of aanmelden: 
Opgeven bij Christa Pos, 06-
21983314 of c.pos@inovum.nl

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

KNUTSELFEEST TIJDENS DE 
KERSTVAKANTIE! STORYKIDS 
ACADEMY - KORTENHOEF
23 december en 3 januari
Maandag 23 december 2019; 14.00 – 16.00
Vrijdag 3 januari 2020; 14.00 – 16.00. Verschillen-
de knutselactiviteiten in een feestelijke sfeer voor 
kinderen van 5 – 12 jaar. Vind je het leuk om je ei-
gen mascotte te maken? Een geluksvogel, je eigen 
stempel? Er is plaats voor maximaal 8 kinderen. 
Meer informatie en opgeven www.studiowishdom.
nl of vraag naar Carola Pelder op 06-30305698 

KERSTNACHTDIENST, GEZAME-
LIJKE KERKEN LOOSDRECHT
24 december
De traditionele kerstnachtdienst van de gezamen-
lijke kerken in Loosdrecht is dit jaar in de sfeervolle 
Nederlands Gereformeerde Kerk aan de Oud-
Loosdrechtsedijk 124. De dienst begint om 22.00 
uur en wordt opgeluisterd door het koor Praise 
Loosdrecht. Het koor zingt bekende kerstliederen 
en er is natuurlijk veel gelegenheid tot samenzang 
met begeleiding van het orgel en van feestelijke 
trompetten. Het thema van de dienst is: Jezus - een 
machtig kind! Iedereen is welkom om zo samen de 
Kerstdagen te beginnen.

KERSTNACHTDIENST OSG OUDE KERKJE AAN DE DIJK IN
KORTENHOEF
24 december
Op 24 december vindt er weer de traditionele Kerstnachtdienst plaats in het met kaarsen verlichte 
kerkje aan de Kortenhoefsedijk. De klokken zullen u -zoals al eeuwenlang gebeurde- een warm 
welkom toe luiden. De Oecumenische Streekgemeente nodigt u van harte uit om samen te zingen, 
te luisteren en het Licht van het Kind te delen. De liturgie en de uitleg worden verzorgd door de 
jonge, bekende theoloog Alain Verheij. (schrijver van het bekroonde boek ‘God en ik’). Muzikale 
medewerking wordt verleend door ‘Octoplus’ een koor bestaand uit 8 zangers plus een dirigent/
pianist  Jos Smits. Aan het eind van de dienst delen we het Licht van Kerst en drinken we warme 
chocolademelk! Door het donker van de Kerstnacht gaan we naar huis om de volgende dagen de 
Geboorte van het Christuskind te vieren. Aanvang 22.00 uur kerk open vanaf 21.15 uur

KERSTMIS OP DE NOOTWEG - 
LOOSDRECHT
24 december
Op dinsdag 24 december staat de Kerstman bij 
Joy’s Cadeaus & Woonaccessoires op bezoek 
van 11-16 uur. Er wordt warme chocomel ge-
schonken en er staat een poffertjeskraam met 
gratis poffertjes voor het winkelend publiek op de 
Nootweg. Uiteraard in samenwerking met buur-
man Jumbo Supermarkt. Een heerlijk moment om 
even bij te komen, lekker te genieten en een leuke 
foto met de Kerstman te maken.

KERSTKOFFIETAFELWORKSHOP BIJ SPORTLOKAAL
26 december
Hoe word je weer je blije en gezonde zelf na de feestdagen? Heb je je voorgenomen om beter te 
eten, of meer te gaan bewegen, misschien zelfs om te gaan sporten? Top! Maar hoe zet je dat 
voornemen nou om in daden? SportLokaal helpt je graag op weg en geeft je de eerste tips en 
handvatten tijdens een Koffietafelworkshop. Je bent donderdag 26 december, op Tweede Kerst-
dag dus, om 11.00 uur van harte welkom. Tijdens de workshop worden er naast Kerstkoffie en 
-thee ook lekkere (en gezonde) hapjes geserveerd. Deelname aan de workshop is gratis!
www.sportlokaal.net
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