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NIEUWSSTER
samenwerking met
WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | InWEEKBLAD
WIJDEMEREN

Het team van

Kappelle

Onroerend Goed
Loosdrecht

wenst u een
sprankelend en
gezond 2020!
EST.

1979

MAKELAARS - TAXATEURS

WENST U EEN HEEL
GELUKKIG & VOORSPOEDIG

2020!

LINDELAAN 104
1231 CN LOOSDRECHT
T 035 582 53 33

OUD-LOOSDRECHTSEDIJK 238
1231 NH LOOSDRECHT
VEERMANMAKELAARS.NL

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

RUIMT OP!
MATRASSEN, BOXSPRINGS
BEDTEXTIEL EN NOG VEEL MEER!
T/M 11 JANUARI

De f
‘t G
tot wel

70%
korting

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

De favoriete makelaar van
‘t Gooi en de Vechtstreek
Tel.: 035 5827611
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl

De beste
(woon)wensen
voor 2020
(komen ook dit jaar uit met
Vuister Makelaardij)

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

Tel.:
E-ma

2

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

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

Branchevereniging Gecertificeerde
Nederlandse Uitvaartondernemingen
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer
Huisartsen

NIEUW LOOSDRECHT


RK Pauluskapel
Zo. 5 januari: 11.00 uur:
R. Simileer.
(Na de viering Nieuwjaarsreceptie)



Hervormde Gemeente
(Sijpekerk)
Zo. 5 januari: 10.00 uur:
Geen opgave ontvangen

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

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

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



Gereformeerde Kerk
Zo. 5 januari: 10.00 uur:
Geen opgave ontvangen.



Beukenhof
Zo. 5 januari: 11.15 uur:
Geen opgave ontvangen.

OUD LOOSDRECHT


UW VAKANTIE,
REISLUSTIG
ONZE 2020
UITDAGING!

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

Het is nu tijd om het oude achter je te laten en
dat wat voor je ligt te omarmen.

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

1-1-2

Ned. Geref. Kerk
Zo. 5 januari: 9.30 uur:
Geen opgave ontvangen.

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

Versa Welzijn

Lindelaan 98, 1231 CN Loosdrecht

Apotheek

035 - 623 11 00

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

Diëtisten

DPS Dieetkunde,
Eikenlaan 49a, 1231 AT Loosdrecht

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

KORTENHOEF
Op uitnodiging van de gemeente kwamen woensdag 18 december zo’n
tien
beheerders
van
WhatsApp-buurtpreventiegroepen bijeen. In de
brandweerkazerne wisselden zij met politie, brandweer en gemeente hun ervaringen en tips uit.
Van de 82 WhatsApp-buurtpreventiegroepen in Wijdemeren zijn er maar liefst 45 actief
in Kortenhoef. Vanuit deze
groepen houden buurtbewoners elkaar op de hoogte van
opvallende zaken. Zoals een
babbeltruc, een vermeende
inbreker of een verdachte situatie. Alle groepen staan op de
landelijke website www.wabp.
nl, waar je je kunt aanmelden
voor een bestaande groep
of zelf een nieuwe groep kan
starten. “Helaas is deze web-

site tijdelijk uit de lucht”, meldde Nick Kramer namens de
gemeente. De verwachting
is dat de site in februari weer
toegankelijk is.
Goed opletten
“We moeten het samen doen”
benadrukte wijkagent Carl
Klein. “Goed opletten en verdachte zaken delen. Dan kun
je criminaliteit voorkomen.” Als
leuke anekdote schetste hij
dat hij ‘s avonds in een burger-politieauto aan het posten
was op de Koninginnenweg.

“LAAT JE HUIS ER
BEWOOND UITZIEN,
JUIST ALS JE ER NIET
BENT.”
Binnen een kwartier had hij
een melding van zijn eigen
auto. “Tachtig procent van de
aanhoudingen van de politie
gebeurt door meldingen van
burgers” vulde collega Dennis
van Giessen aan. “Buurtbe-

Foto: Wijkagenten Dennis van Giessen (links) en Carl Klein

woners weten als geen ander
wat verdacht is. Sociale controle werkt het beste.” Als tip
om woninginbraken te voorkomen drongen de agenten aan
op betere verlichting. “Laat je
huis er bewoond uitzien, juist
als je er niet bent. Wees niet

te spaarzaam met licht, maar
laat bijvoorbeeld ook boven
een paar lampjes branden.”
Ook brandveilig
“Al je weggaat, moet de tv wel
uit en ook de droger” stelde
Johan Landwaart. Als wijk-

brandweerman wees hij op de
woningcheck waarbij hij inwoners voorlichting geeft over het
brandveilig maken van je huis.
Een mooie aanvulling op het
veilig kunnen wonen in onze
dorpen.

Plaquette ter ere van Aad Dijs
Vlakbij IJshal NOI
Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Onder grote belangstelling
werd op vrijdag 20 december de Aad Dijs-zuil onthuld door burgemeester
Crys Larson. Een fraaie
plaquette in metaal voor
deze mensen-mens die op
9 mei 2019 overleed.
Burgemeester Larson heeft
Aad niet gekend, maar ze
had goed begrepen dat hij
heel veel heeft betekend voor
Nederhorst den Berg en Wijdemeren. “Ik heb hem nooit
meegemaakt, maar hij was
een man met een groot hart,
een markante persoonlijkheid.” Ze wees op Nederhorst
on Ice, een van de grootste
projecten van Wijdemeren en
de regio. Niet voor niets staat
deze zuil van cortenstaal, ontworpen door de Bergse kunstenaar Joost Zwagerman,
naast de ingang van de IJshal,

hét meesterwerk van Aad Dijs.
Een krachtig en eenvoudig
eerbetoon voor ‘Aad’.
Samen met Bert Snel reisde
Aad in 2007 af naar België om
in Roeselaere een kunstijsbaan te verwerven. Nu draait
de IJshal met Bergstube ernaast al voor het 12e seizoen
met groot succes. De Bergse
IJsclub is niet langer afhankelijk van de grillen van Vadertje Winter. Wat Aad bijzonder
maakte, was zijn open, sociale
karakter en enorm gevoel voor
mensen van alle leeftijden,
rangen, standen, culturen,
gezond of met een beperking
in onze maatschappij. Een
netwerker tussen vrijwilligers,
bedrijven en verenigingen van
veel activiteiten die er georganiseerd worden in het dorp.
Want ook het welkom van de
Sint, de Avondvierdaagse en
de Sprintmarathon hoorden
bij de evenementen waar Aad
Dijs achter stond.

Foto: Betty Dijs en Bart IJkhout (foto: Ton Keizer)

Naast zijn broers Herman en
Flip, zus Willy, kinderen, kleinkinderen en andere familieleden was ook z’n vrouw Betty
aanwezig. Ze zei dat voor haar

en Aad zo’n herinnering niet
had gehoeven. “Maar het is
wel verdiend.” Ze voegde eraan toe dat niets mogelijk was
geweest, zonder vrijwilligers

en zonder sponsors. Na afloop
legden familie en bekenden
witte rozen bij het monument.
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15 jaar Rotary Wijdemeren
Service above self
Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
In het Spieghelhuys vierde
de Rotaryclub Wijdemeren
zijn 15-jarig bestaan met
een goed bezochte receptie. En met een nieuw plan
voor 2020.

ANWB Automaatje
Wijdemeren
Wij zoeken enthousiaste chauffeurs!
Een vrijwillige chauffeur brengt u niet alleen van A naar B,
maar kan ook mee naar een uitstapje.

Voor meer informatie
mail of bel naar
lhoogland@versawelzijn.nl
035 - 694 74 55

Els Kruijt, Wim Lorjé, Maarten
Haverkamp, Martin Vuyk en
Ernst Kasteleijn vonden het in
2004 een goed idee om in de
nieuwe gemeente Wijdemeren
een Rotary Club op te richten.
“Geen sigaren rokende zelfvoldane weldoeners”, zegt Wim
Lorjé “nee, een club van mensen die zich maatschappelijk
betrokken voelen. Waarbij ik
het aspect van jezelf ontwikkelen door de vele contacten
ook erg belangrijk vind.” Wereldwijd kent deze fellowship
35.000 serviceclubs in 200
landen, waarvan ongeveer
500 ‘chapters’ in Nederland.
Op dit moment kent Rotary
Wijdemeren twee duo-voorzitters, dat zijn Peter Loevezijn
en Paul Klaver. “De lijfspreuk
is ‘Service above self’ vertelt
Peter, “wat kun je als serviceclub doen voor onze buurt, gemeente, land, wereld.”
Welnu in Wijdemeren zijn de
rotarians behoorlijk actief.
Een greep uit 15 jaar: jaarlijkse ouderenrit, voorlezen

BOSMAN-BOUW
AANNEMINGSBEDRIJF

06 55 89 40 69

(LOOSDRECHT)

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

WWW.BOSMAN-BOUW.NL

Foto: Weth. Van Rijn in gesprek met vz. Loevezijn, midden (foto:
Joop v. Ditmarsch)

aan kleuters, een jeugdraad
voor scholieren, opzetten van
Automaatje, fundraising voor
Wings for Aid, hout hakken
voor verenigingen, Derde Wereldproject met waterputten,
enz.
De sfeer tijdens het samenzijn
wordt versterkt door Andrew
Melia, een magician die kleine groepjes verbijsterd achter
laat met kaarttrucs, rondvliegende ringen en verdwenen
polshorloges.
End Plastic Soup
Niet te lang stilstaan bij het
verleden, meent Martin Vuyk.
Hij doet uit de doeken dat de

club het komende jaar het
EndPlasticSoup project omarmt. “We kunnen niet oneindig plastic produceren en vervolgens laten slingeren in de
natuur.” Het project kent drie
sleutelwoorden: bewustwording, recyclen en zoeken naar
alternatieven. Er zijn al diverse
voorbeelden wat je kunt doen,
samen met ondernemers,
scholen en andere instanties.
Denk aan plastic inzamelen
en daar een kunstwerk van
maken, een (papieren) sticker voor wie zijn best doet om
plastic terug te dringen. Heel
Wijdemeren wordt uitgenodigd
om met goede ideeën te komen.

Ontspannen Kersttoernooi
Bowling 60+
LOOSDRECHT
Op donderdag 19 december speelden de 60-plussers van de bowlingclub
Loosdrecht het jaarlijkse
Kersttoernooi in de Bowling Almere.
Vol enthousiasme werd er lekker gescoord en na afloop van
de wedstrijd werden de 2 beste games bij elkaar geteld en
met een persoonlijke handicap
verhoogd. Op deze manier
heeft iedereen evenveel kans
de hoogste (serie)score te behalen. En dat leverde de volgende verrassende winnaars
op.

De wisselbeker met medaille,
fles wijn of kerstboeketje voor
de hoogste game was voor
Ria Hamming (191). De hoogste seriescore van 2 games
bij de dames (360) was voor
een trotse Trees Cornelissen.
Zij mocht de Tiny Weeland
– Wolfrat wisseltrofee in ontvangst nemen om die een jaar
lang te koesteren. Peter Sinke
had bij de heren de hoogste
game (211). Terwijl Piet Overliese de hoogste seriescore
had met 332 punten. Hij ontving daarvoor de glimmende
Tiny Weeland – Wolfrat wisseltrofee. Deze wisselbekers
worden al sinds 1983 jaarlijks

uitgereikt met de namen van
de winnaars erin gegraveerd.
Na de prijsuitreiking met een
drankje rond de open haard
werd de enerverende middag voortgezet in een naburig
wokrestaurant waar onbeperkt
genoten werd van een gevarieerd buffet. Na een gezellige
kerstmaaltijd in ontspannen
sfeer ging eenieder huiswaarts
om zich te gaan richten op de
naderende feestdagen.
Een geslaagd evenement, zeker voor herhaling vatbaar!
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Stand van zaken NNN
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Visie Kortenhoef-Oost			
& Weersloot
Door: Anja Lodder

WIJDEMEREN
Onlangs vond in het Fletcher Hotel in Loosdrecht
een inloopavond plaats
omtrent de plannen Natuurnetwerk Nederland (NNN)
waaronder ook in een deelsessie de plannen voor de
gebieden Weersloot/Egelshoek en Kortenhoef-Oost
werden gepresenteerd.
Waar gaat het ook alweer
over? NNN vormt de basis voor
natuurbeleid in Nederland.
Doel is achteruitgang van natuur en biodiversiteit te stoppen
door natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden.
Dit moet gerealiseerd worden
door verwerving, inrichting en
beheer van aangrenzende en
tussenliggende landbouwgronden. De Provincies zijn hierbij
leidend en verantwoordelijk.

De projectleiders van bovengenoemde gebieden gaven
een toelichting op de stand van
zaken en de aangepaste ecologische visie na gesprekken
sinds de eerste bijeenkomsten
in mei/juni. Zo wordt er voor
Weersloot/Egelshoek een pilot
gestart en een plan, opgesteld
door bewonersvereniging De
Weersloot doorgenomen. Hierbij komen alle facetten zoals
natuur, recreatie, landschap,
waterkwaliteit, landschap en
duurzaam beheer aan de orde.

‘ER IS RUIMTE VOOR
MAATWERK’
De provincie biedt hierbij een
faciliterende rol, zoals bijvoorbeeld ondersteuning van een
ecoloog of landschapsarchitect. Via diverse kaarten verduidelijkte ecoloog Robert de
Ridder de visie, de ambitie
en de haalbaarheid. Op deze

manier moet een integraal inrichtingsplan ontstaan. Harde
keuzes zijn onvermijdelijk. De
emoties in de volle zaal liepen
dan soms ook hoog op. Vanuit
de eisen rond de natuurdoelstellingen gezien zoals een
robuust watersysteem, geringe
drooglegging en sterke reductie
bemesting zullen deze moeilijk
samengaan met agrarische be-

drijfsvoering. In de aangepaste
versies is er nu ook sprake van
‘hobbymatig medegebruik’ en
‘maatwerkafspraken’. Zorgpunten blijven: teveel nat schraalland, toename muggen en
knutten, geen begrazing mogelijk en verhoging waterpeil.
Voor Kortenhoef-Oost zijn de
speerpunten o.a. ecologische
verbindingen realiseren, recre-

atie oost-west verbinding, waterkwaliteit, sanering Groenewoud en aanpak verrommeling
Emmaweg. Ook wordt gedacht
aan realiseren (water)woningen. Een projectgroep werkt de
opgaven nu verder uit. In maart
2020 zullen de contouren van
het integrale inrichtingsplan gereed moeten zijn.

Veel belangstelling 44e Kerstloop
Record verpulverd
Door: A.A.M. Janmaat

‘S- GRAVELAND
Na een regenachtige week
was het voor de organisator van de Kerstloop, Koen
Janmaat, nog even spannend of het geplande parcours door de bossen begaanbaar was en of het op
2e Kerstdag wel droog zou
zijn. De weersomstandigheden op 26 december waren prima en het parcours
hoefde niet aangepast te
worden.
Uiteindelijk stonden er meer
dan 400 deelnemers in de kantine met hun inschrijfformulier
in de kantine van de sportvereniging. Dat de Kerstloop al
lang geen lokaal loopevenement meer is, bleek bij de inschrijvingen, want de deelnemers komen onder andere ook
uit Amsterdam, Bloemendaal,
Den Bosch, Joure, Zaandam,
Driebergen en Delft. Om half

elf klonk het startschot voor
de grote loop over ruim 7,5
km. Twee minuten later vertrokken de kinderen voor hun
Kerstloop. Daarin was Maud
de Jong uit Weesp veruit de
snelste van de hele meute, gevolgd door jeugdspeler Siem
Fecken (Kortenhoef) die daarmee de snelste jongen was.
Cas Lutz was evenals in
2018 de snelste bij de mannen, bovendien verpulverde
hij met 23.29 het parcoursrecord van Nick van Tol die
op de 3e plaats eindigde, net
achter Constant Huiszoon uit
Bussum. Ook bij de vrouwen
dezelfde winnaar als in 2018.
Saskia de Vries uit Driebergen
was de snelste dame, zij bleef
Mirjam Koersen met bijna een
minuut voor. Trainer Raimon
Knip eindigde knap op de 42e
plaats en Luke Sluyter was de
eerste S.V. ‘s-Graveland- voetballer op plek 57 in een tijd van
31.29. minuten. De 44e Kerst-

loop van S.V. ‘s-Graveland
was weer een geslaagd loopevenement.

Foto: snelste 1e elftalspeler Luke Sluyter
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Nieuwjaarsrecepties			
Ouderenbonden
WIJDEMEREN
De lokale ouderenbonden
organiseren ook dit jaar
nieuwjaarsrecepties.
Wij nodigen de leden van de
KBO, PCOB en ANBO van
harte uit om deze te bezoeken.
Ook ouderen die (nog) geen
lid zijn, zijn welkom. Zij kunnen
even kennismaken met wat
de ouderenbonden doen. De

recepties vinden plaats in drie
kernen: Nederhorst den Berg:
dinsdag 7 januari (de Bergplaats) van 14 -16 uur.
Loosdrecht: woensdag 8 januari (Emtinckhof Grand Café)
van 14.30 tot 16.30 uur.
Kortenhoef: donderdag 9 januari (in het Achterom) 14 -16
uur. Kom gewoon, dat is gezellig en prima voor de onderlinge
contacten.

Bollen ICT
Service aan huis voor
€ 13,75 per kwartier
Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets
www.bollenict.nl
Bel 06 – 51 993 153
*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.
Toneelles voor jongeren
Maandagavond om de week
19.00-20.30 bij Rafaéla
6 januari GRATIS OPEN LES
www.theaterenzo.nl

Gez. leuke oppas in
bezit van auto en rijbew.
voor naar school brengen
& oppassen kind. School
is ca 20 km. Dagen en vergoeding 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, Noordereinde 129 in ’s-Graveland,
tel. 035-6561661.

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie 035-6562178
of 06-51886707
KLOKKENMAKER
www.pendulehuis
030-7853826/06-11113421
Shopmanager gezocht bij
Sushipoint Loosdrecht. Vind
jij het leuk om na schooltijd
en de weekenden bij ons te
komen werken? Mail je gegevens
naar solliciteren@sushipoint.nl
of bel naar 035 6288073 of kom
gezellig langs aan de Nootweg 1

Wijdemeren
informeren

2 januari 2020

#mooiwijdemeren
@bvandermarel

Kerstbomen ophalen

De redactie van
Wijdemeren Informeren
wenst u een gelukkig
nieuwjaar!

Op vrijdag 10 en vrijdag 17 januari worden de kerstbomen door de GAD opgehaald. Zorg ervoor dat
de kerstboom voor 7.30 uur ‘s ochtends zonder
versiering en zonder pot of houten kruis aan de
weg ligt, dan nemen zij hem voor u mee.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

(06) 12 79 45 41

8 januari: Nieuwjaarsreceptie

www.wijdemeren.nl

Op woensdag 8 januari vindt de
nieuwjaarsbijeenkomst plaats.
Burgemeester en wethouders
nodigen alle inwoners, instellingen
en bedrijven hiervoor van harte uit.
We blikken graag, samen met u, terug op het oude
jaar en luiden het nieuwe jaar feestelijk in. U kunt
kennismaken met onze nieuwe burgemeester,
Crys Larson, en er is bijzondere aandacht voor een
aantal jonge Wijdemeerders die met hun gedrevenheid en op hun manier het verschil weten te maken.
U bent van harte welkom bij onze nieuwjaarsreceptie op woensdag 8 januari, vanaf 19.30 uur, in het
gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 28-28: realiseren twee woningen (23.12.19)
- Leeuwenlaan 36: realiseren twee woningen (23.12.19)
- Leeuwenlaan 40: realiseren zes woningen (23.12.19)

Loosdrecht

Loosdrecht

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212c: bouwen woning (23.12.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 264: vervangen beschoeiing en
realiseren golfbreker (23.12.19)

- Carbidschieten, Rading 192, d.d. 31 december (16.12.19)
- Karbouw Bouwonderneming B.V., ontheffing voorwerpen op de openbare weg i.v.m. verbouwing Rehobothschool , t.h.v. Laan van Eikenrode 51, van 14 november
2019 t/m 2 oktober 2020 (16.12.19)

Nederhorst den Berg
- Wilgenlaan 35: plaatsen dakkapel (13.12.19)
- Wilgenlaan 37: plaatsen dakkapel (13.12.19)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Verlenging beslistermijn

Loosdrecht

>

- Industrieweg 18: herstel brandwerende tussenwanden
bedrijfsunit (16.12.19)
- Industrieweg 18: plaatsen opslagruimte (23.12.19)
- Molenmeent 2: uitbreiden woning (16.12.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 264: bouwen boothuis en
gevelwijziging woning (13.12.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 264: vervangen beschoeiing en
steiger en realiseren golfbreker (12.12.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk 137: bestaande starttoren deel
hergebruiken en verplaatsen (20.12.19)
- Oud-Loodrechtsedijk 137: vervangen overkapping (20.12.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk 200: bouwen drie appartementen met centrumvoorziening en twee woningen (13.12.19)
- Van Mijndenlaan 41: plaatsen erker en vergroten
dakkapel (16.12.19)

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

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

2 januari 2020

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij
Team Juridische zaken en Veiligheid). Belanghebbenden
kunnen binnen deze termijn schriftelijk een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij degene die het besluit
genomen heeft.

’s-Graveland
- Zuidereinde 111: bouwen vier woningen (23.12.19)

Kortenhoef
- Kromme Rade 4: plaatsen opbouw en uitbreiden
woning (23.12.19)

> Kennisgeving incidentele
festiviteiten

Kortenhoef

Loosdrecht

- Docks fish & grill, 1e KIF muziek, Moleneind 5, 10 januari
(18.12.12)

- Oud-Loosdrechtsedijk 203d: plaatsen zonwering (17.12.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk 203e: realiseren doekoverkapping (17.12.19)

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 14: bouwen woning (13.12.19)

Festiviteiten
Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten
>

Kortenhoef

- Don Events, Vlooienmarkt/Snuffelmarkt, Zuidsingel 54,
26 januari en 29 maart (25.06.19)

vanaf vandaag inzien in het gemeentehuis (bij Team
Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebbenden kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk indienen.
Wanneer u dat tijdig doet, kunnen uw bedenkingen nog
meegewogen worden in de besluitvorming.

Ter inzage

U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op afspraak
, inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de administratie
van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Bezwaar indienen

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

Aanvragen voorlopige voorziening

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

Zienswijze indienen

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

>

Loosdrecht

Kortenhoef

Kortenhoef

- Herdenking Holocaust bij het Monument Levenslicht,
tegenover Nieuw-Loosdrechtsedijk 2, van 24 t/m 27
januari (23.12.19)

- Kikkerbeet 19: plaatsen dakkapel (19.12.19)

- Don Events, Vlooienmarkt/Snuffelmarkt, Zuidsingel 54,
26 januari en 29 maart (23.12.19)

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

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken

Hoger beroep indienen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

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.

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.
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Crys Larson
Het afgelopen decennium
heb ik op bijzondere wijze afgesloten door burgemeester
te worden van de gemeente
Wijdemeren. Als ik kijk naar
het komende decennium dan
verwondert het u vast niet dat
mijn grootste wens is dat we
kunnen blijven genieten van
deze mooie gemeente. Daar
ga ik vanuit mijn rol als burgemeester hard aan werken.
Kijkend naar Wijdemeren
hoop ik dat de hoeveelheid
vrijwilligers en betrokken inwoners zich het komende
jaar blijven inzetten. Blijf ook
goed naar elkaar omkijken.
Kijkend naar ons land hoop

ik op een stabielere samenleving. Eén waarin we met elkaar in gesprek kunnen gaan
over onderwerpen die ons raken, zodat we begrip kunnen
opbrengen voor elkaar. Dat is
niet altijd makkelijk, maar mijn
overtuiging is dat het mogelijk
is. Heb vertrouwen in de toekomst!
Mijn grootste wens op persoonlijk vlak is wat eenvoudiger te realiseren: een huis vinden in het mooie Wijdemeren.
Hiernaast wens ik natuurlijk
dat mijn kinderen en kleinkinderen in goede gezondheid
blijven en dat zij zich kunnen
blijven ontwikkelen op de ma-

nier die het beste bij hen past.
Tot slot wens ik iedereen een

gezond, gelukkig en vooral
gezellig 2020 toe. We komen
elkaar vast tegen. Wellicht

op de nieuwjaarsreceptie op
woensdag 8 januari? Ik kijk er
naar uit.

ving is wel harder en individueler geworden.

verstandig worden om met z’n
allen de klimaatdoelen aan te
pakken en te halen zodat we
onze planeet ook voor onze
klein/
achterkleinkinderen
leefbaar te houden. Gelukkig
zijn er veel goede initiatieven.
Maar ook moeten we onze
omliggende kwetsbare natuur
blijven beschermen. In de
zestig jaar dat ik midden in de
natuur woon, heb ik veel zien
verdwijnen. Ik wil niet somber eindigen. Gelukkig ligt er
nu de uitspraak van de Hoge
Raad die de regering vastpint
op het milieubeleid. Ik wens u
allen een gelukkig, gezond en
blij 2020.

Rie Boeve

Het afgelopen jaar heb ik ervaren hoe fijn het is om in een
dorp te wonen. Het medeleven
en de vriendschap bij het over-

lijden van Evert heeft me getroost en gesterkt. En we wonen in prachtige dorpen waar
veel te doen en te beleven is,

waar we naar theater en naar
vele concerten kunnen gaan
en deelnemen in allerlei verenigingen. Maar de samenle-

Mijn wens voor 2020 is dat we
met z’n allen de samenleving
in onze dorpen leefbaar en
medelevend zullen houden en
dat de vele verenigingen concerten en andere activiteiten
blijven bloeien met hulp van
veel vrijwilligers. Buiten ons
land is het helaas niet overal
vreedzaam met veel vluchtelingen, waar geen oplossing
voor wordt gevonden. Het
komend decennium zie ik wat
dat betreft dan ook met zorg
tegemoet. Het klimaat is een
tweede zorg. Ik hoop dat we
nationaal en internationaal zo

Miranda Spaan
Ik wens dat 2020 een jaar
wordt waarin de mensen van
Wijdemeren genieten van hun
eigen tuin en de natuur om ons
heen.
Voor het plezier dat we zelf
kunnen beleven in onze tuin,
maar met een groene en kleurrijke tuin, ook ons steentje bijdragen. Aan het milieu, het
water wat zo beter afgevoerd
kan worden en opgenomen
wordt door de beplanting. Voor
de bijen, vlinders en allerlei insecten en alle dieren die lekker door de tuin kunnen scharrelen.
Ik hoop met mijn groene ach-

tergrond en kennis nog vele
mensen te mogen inspireren
om hun tuin aan te pakken.
Dat ik voor de mensen gezellige voor- en achter tuinen
mag aanplanten, zodat we nog
meer een groene gemeente
worden. En als je door de straten wandelt, kunt genieten van
al die leuke tuinen.
Wie weet stimuleert het ook
een sociale factor, samen als
buren te tuinieren en eens wat
vaker bij elkaar buurten en
een gezellig kletspraatje maken met elkaar. Al steeds meer
zie ik leuke buurt initiatieven
ontstaan, waar hele kleurrijke
beplanting uit ontstaat!

Ik wens dat dit nog meer gaat
ontwikkelen in 2020.

Heel veel tuinplezier toegewenst in 2020.

Graag maak ik ook uw wereld
een beetje groener.

NIEUWJAARSWENS
Maarten Steinkamp
Donderdag 2 januari 2020

2020. Een bijzonder getal. In
Amerika wordt de term 20/20
doorgaans geassocieerd met
een kwalificatie over gezichtsvermogen. Als je dat hebt, kan
je op 20 ‘feet’ (= ongeveer 6
meter) scherp zien op zo’n
oog-meetkaart. Het geeft dan
een zogeheten 20/20 vision. Maar wat brengt het jaar
2020? We leven in een wereld
die op zijn best dynamisch te
noemen is. De krantenkoppen
vertellen ons dagelijks over
spanningen met betrekking tot
klimaat, vrede, welzijn en economie. Dat kan soms best beangstigend zijn. Grote thema’s
en vaak ongrijpbare problemen. Als vader van een 20-ja-

rige dochter maak ik me daar
wel eens zorgen over. En tegelijkertijd ook weer niet. Want
ik geloof dat je vooral energie
moet steken in zaken die dichtbij je staan. Familie, vrienden,
collega’s en je naaste (leef)
omgeving. Liefde en toewijding zullen daar het verschil
(blijven) maken. Altijd. Ik heb
vele jaren over de hele wereld
gewoond en gewerkt. Maar
Kortenhoef is altijd in me gebleven. Waarom? Omdat een
dorp als het onze een aantal
geweldige waarden herbergt.
Divers, sterk sociaal karakter
en een mooi verenigingsleven.
Echte mensen dus. En daar
gaat het altijd weer om. Als
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voorzitter van SFG verheug
ik me op het feest op 8 en 9
mei, kijk ik uit weer een aantal mooie lokale evenementen
te mogen presenteren en als
vrijwillig brandweerman ben
ik trots om deel uit te maken
van een geweldig team dat paraat staat als het moet. Geluk,
liefde, gezondheid en hoop.
Dat lijkt mij een mooie mix van
wensbare dingen voor nieuwe
jaar. Dat geeft 2020 pas echt
visie.

Wael

Wael verliet als 21-jarige huis
en haard in Homs, Syrië.
Sinds 2014 is hij inwoner van
Wijdemeren. Zijn wens is om
in 2020 af te studeren aan de

VU in Amsterdam. “Het wordt
wel pittig, want ik hoop mijn
3-jarige opleiding in twee jaar
te voltooien.” Wael studeert Informatiekunde. Hij wil zo graag

afstuderen, omdat hij ernaar
snakt aan het werk te gaan,
het liefst met z’n eigen bedrijf
Sada Trainingen dat bedrijven
adviseert op ict-gebied. Hij is

verknocht aan het onderwerp
‘kunstmatige intelligentie’. Hij
programmeert sociale robots,
onder andere om ouderen
te ondersteunen. Wael vindt
werk ook belangrijk, omdat
hij vindt dat je dan pas echt
thuis bent in de Nederlandse
samenleving. “Ik zou ook willen dat mensen iets minder
afstand hebben tegenover buitenlanders. Ze zwaaien wel,
maar echt contact maken is er
niet bij. Dat vind ik niet alleen,
dat hoor ik van veel expats.
De Nederlandse voordeuren
zouden wat meer open mogen
staan.” Hij hoopt ooit eens terug te keren naar zijn vaderland, gelukkig heeft hij wel

regelmatig z’n moeder, broers
en zussen aan de telefoon.
“Die beelden van Syriërs in het
NOS-journaal die in Aleppo
in hun oude huis terugkeren,
kloppen niet. Dat zijn gelukzoekers, geen echte vluchtelingen. Het is er nog zeer
gevaarlijk onder Assad. Het
land is nog steeds in puin, nu
de Russen zo vaak bombarderen. Terugkeer is onmogelijk.”
Naast de wens dat Nederland
meer doet om het klimaat te
verbeteren, hoopt Wael stiekem dat het boek ‘Wael’ dat hij
samen met Suzanna Jansen
schreef bij veel mensen inzicht
geeft in zijn leven.

sitief tegemoet. We moeten
blijven kijken naar de mooie
dingen die we doen, want wij
wonen gelukkig nog in een
heel sociaal betrokken Neder-

horst, maar dat is zeker niet
overal meer zo. Het mooiste
evenement van 2020 wordt
ongetwijfeld de 13e keer Nederhorst on Ice van de ijsclub

Nederhorst den Berg en de
Open Dag van de brandweer
Nederhorst den Berg op zaterdag 26 september.

Bart IJkhout
Ik hoop dat we allemaal een
mooi 2020 gaan krijgen met
veel gezondheid en plezier
met elkaar. Daarnaast zou het
mooi zijn voor alle ijsclubs en
schaatsliefhebbers dat er een
strenge winter komt en voor
de waterrecreanten een hele
mooie zomer. Ik ben er trots
op dat Nederhorst den Berg,
maar ook Wijdemeren, een
enorme grote groep vrijwilligers heeft. In 2020 hoop ik dat
die inzet er weer zal zijn bij de
vele evenementen. ‘Samen
staan we sterk’.
Een zelfstandig Wijdemeren
moet blijven voortbestaan,
met veel activiteiten en eve-

nementen. Hopelijk in een
samenleving met meer begrip
en verdraagzaamheid. Mijn
persoonlijke doelen richt ik op
de nieuwe inzet van de brandweer, die naast brand, hulpverlening, duiken, reanimatie
e.d. nu ook nog meer voorlichting gaat geven over veiligheid. Mooi voorbeeld hiervan
is de wijkbrandweerman die in
elke dorp beschikbaar is voor
vragen of advies over brandveiligheid in uw woning of omgeving. Verder zou ik voor de
ijsclub een nieuw clubgebouw
willen realiseren, de huidige is
in zeer slechte staat.
Ik zie de toekomst zeker po-
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Nieuwjaarsconcert met
Marco Bakker
Uitvaartzorg
vanuit het hart
Lindelaan 8 te Loosdrecht
ariedekloetuitvaartverzorging.nl

06 1035 8100

24 uur per dag bereikbaar

WijWij
wensen
wensen
u een
u een
goed
goed
en en
gezond
gezond
2019
2019
Hypotheek
Hypotheek
Adviesburo
Adviesburo
Pronk
Pronk
Middenweg
Middenweg
135A,1394
135A,1394
AH Nederhorst
AH Nederhorst
den Berg
den Berg
035
000 info@habp.nl
www.habp.nl
035 - 77
37- 77
00037 info@habp.nl
www.habp.nl

Oefentherapie & Slaapoefentherapie
Loosdrecht

wenst u een

beweeglijk en uitgerust
2020

Emmaly Berghuis
Jolanda Okhuijzen

Nootweg 27 A, Loosdrecht
035 - 20 629 99

WWW.DENIEUWSSTER.NL
NATUUR IN
NEDERLAND

Classic Meets Jazz
Door: Herman Stuijver

HILVERSUM
Op zondagmiddag 12 januari kunt u de 20’er jaren van
deze eeuw begroeten met
een
Nieuwjaarsconcert.
Een familieconcert met de
Vegas Strings o.l.v. Loosdrechter Pieter van den
Dolder en solisten Marco Bakker (bariton), Julia
Philippens (viool) en tenor
Jeroen Bik. Het concert
vindt plaats in het Muziekcentrum van de Omroep in
Hilversum om 14.30 uur.
Dirigent Pieter van den Dolder
is enthousiast: “Het programma wil ik nog niet prijsgeven.
Beschouw het als een verrassing. Met een grote variatie
aan stijlen. Voor jong en oud.
Het is een mix, klassiek en
jazz.” Na enig aandringen vertelt de ervaren musicus dat er
niet alleen composities van tegenpolen als Vivaldi en Chick
Corea worden gespeeld, maar
dat ook een stuk van Charlie
Chaplin niet ontbreekt. In twee
keer 45 minuten nemen de
musici u mee langs een scala
aan muzikale hoogtepunten.
Voor deze gelegenheid is het
strijkorkest Vegas Strings aangevuld met de fluit, hobo en
trompet. Een professioneel
orkest met musici die vaak in
andere gezelschappen spelen
en een aantal conservatoriumstudenten. Van den Dolder
noemt Tjitte van den Bedem,
een jong talent dat op fenomenale wijze de cello bespeelt.

Foto: Marco Bakker

Solisten
Natuurlijk is en blijft Marco
Bakker de grote publiekstrekker. Nog steeds trekt de 81-jarige volle zalen met zijn fluwelen stem. Bakker is beroemd
door zijn licht-klassieke liederen die hij ten gehore brengt.
Toen violiste Julia Philippens
op de eerste repetitie met de
Vegas Strings haar solopartij
etaleerde, vielen de monden
van haar collega’s open. “Zij is
waarlijk fantastisch. Een easy
going persoon, maar als ze
eenmaal de viool in handen
heeft, ondergaat ze een metamorfose. Zo veel passie en
zo begaafd”, vertelt Pieter van
den Dolder enthousiast. Tenor
Jeroen Bik maakte deel uit van
diverse operagezelschappen,
momenteel zingt hij vaak in
Duitsland.

Samen met Marco Bakker zal
hij hét beroemde duet zingen.
U mag raden welk.
Verkoop
Pieter van den Dolder heeft
talloze uren gestoken in het arrangeren van de stukken, 80%
heeft hij zelf een muzikale
kleur gegeven. Een boeiende
maar vermoeiende hobby. “Op
de repetities was er al snel een
muzikale klik tussen orkest en
solisten. Het moet een feestje
worden op de 12e.”
Zondag 12-01; 14.30 uur;
MCO, Heuvellaan 33, Hilversum.
Kaarten à € 20,-: www.vegasstrings.nl (zie MCO) of www.
mco.nl

Oproep vrijwilligers
LOOSDRECHT
De werkgroep Loosdrecht
Schoon vraagt of vrijwilligers willen meehelpen om
op dinsdagochtend 7 januari om 10.30 uur vuurwerkresten op te ruimen.
Verzamelen bij het Lindeplein
en gaarne zelf je eigen tuin
handwerkschoenen meenemen. De gemeente draagt
zorg voor de afvoer en zakken
om de resten in te doen.

POLITIEK

Donderdag 2 januari 2020

Geen externe				
commissievoorzitter

Vuurwerkvrije zones
Ingezonden brief
Graag wil ik reageren op het
artikel van woensdag 18 december, lokaal Vuurwerkbeleid.
Uit het artikel maak ik op dat
het een artikel van PvdA/
Groen Links is. In het artikel
wordt als voorbeeld van het
beleid in Hilversum aangehaald. Een vuurwerkvrij gebied is een leuk politiek te
verkopen onderwerp. Het eerste jaar van de beleid werd er
tijdens de gemeentelijke vuurwerkshow op het marktplein
door een aanwonende illegaal
vuurwerk gegooid naar de toeschouwers. Gevolg een viertal
gewonden.

Foto: Vivian Boelen, rechts (foto: Cor Koster)

WIJDEMEREN
Gemeente
Wijdemeren
stopt met het externe voorzitterschap van de raadscommissies.
Dit
heeft
burgemeester Crys Larson, als voorzitter van de
raad, naar aanleiding van
een brief van de provincie
Noord- Holland besloten.
Op 19 september 2019 besloot
de gemeenteraad om tot en
met het zomerreces van 2020
te experimenteren met een
vernieuwende manier van vergaderen. Als onderdeel van dit
experiment heeft de raad ingestemd met het tijdelijk inhuren
van een externe commissievoorzitter. Vivian Boelen, bekend van radio en tv, heeft dit
een aantal maanden waarge-

nomen. Alette Zandbergen en
Olivier Goetheer van De Lokale Partij stemden tegen, omdat
ze meenden tegen de wet te
handelen. De vorige burgemeester, Freek Ossel, heeft
daarop de kwestie voorgelegd
bij de provincie. Die heeft laten
weten geen ruimte te zien om
bij wijze van experiment een
externe commissievoorzitter in
te huren. Dit gezien het feit dat
de Eerste Kamer in juni 2019
de wijziging van de Gemeentewet heeft verworpen.
Crys Larson: “De visie van de
provincie Noord-Holland geeft
duidelijkheid. Als voorzitter van
de raad heb ik daarom besloten per direct te stoppen met
het externe voorzitterschap
van de raadscommissies. De
betrokken externe commissie-

voorzitter is geïnformeerd.”
Rechtsgeldige besluiten
In 2019 is er van oktober tot
en met december gewerkt met
een externe commissievoorzitter. Mevrouw Boelen heeft
zes commissievergaderingen
voorgezeten. De besluitvorming in de gemeenteraad is
wel conform de Gemeentewet
voorlopen. Daarmee zijn de
raadsbesluiten genomen tijdens de raadsvergaderingen
van 17 oktober, 12 november
en 12 december rechtsgeldig.
Ook heeft de zienswijze van
de provincie geen gevolg voor
de andere aspecten van de
nieuwe vergaderwijze van de
raad.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Woensdag

8 januari
v.a. 19.30 uur

Locatie:
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht
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Wat ik wil aangeven is, als je
niets of onvoldoende doet aan
handhaving heeft dit geen effect. Vuurwerk is een onderwerp van november en december, terwijl dit soort vuurwerk in
de begin van het jaar al wordt
aangevoerd. Als er door gemeente, omgevingsdienst en
politie geen inzet wordt gege-

ven aan het illegale vuurwerk
heeft het instellen van z’n verbod geen zin. Als bewoner van
Loosdrecht, omgeving van het
Bosje Van Sprenger, worden
wij vanaf september al getrakteerd op bijna elke avond een
paar harde knallen. Reageren
hierop heeft geen zin. Voordat
de handhaving er is, zijn de
daders al gevlogen.
De gebruikers van dit vuurwerk (illegaal) zijn niet onder
de indruk van een vuurwerkvrije zones. Als er niet gehandhaafd wordt zal de schade en
de overlast niet worden beperkt. Dus, ik vind het een loze
kreet van de politiek en niet
alleen van de PvdA/GroenLinks. Waar de politiek invloed
op heeft is het legale vuurwerk
met betrekking tot verkoop en
de plaats van gebruik. Zolang
er vraag naar illegaal vuurwerk
is, zal dit blijven. De vraag is
er en de verdiensten zijn hoog
met gevolg het aanbod.
Jan Pieneman, Loosdrecht

Warm Welkom in
‘s-Graveland
‘S-GRAVELAND
Breng samen met de boswachters een toost uit op
een mooi, nieuw natuurjaar! Kom op zondag 5 januari tussen 11.00 en 15.30
uur naar Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek
in ‘s-Graveland.
De boswachters trakteren alle
grote en kleine wandelaars
op een heerlijke kop warme
chocolademelk. Voor deze
activiteit hoef je je niet aan te
melden. Kom gewoon naar
Bezoekerscentrum Gooi en
Vechtstreek!
Warm Welkom winterse
speurtocht.
Speciaal voor deze dag is de
Warm Welkom winterse speurtocht uitgezet. Deze wandeling
van een uur is voor kinderen
van 4 t/m 12 jaar. Onderweg
beantwoord je vragen over de
bosdieren en doe je allemaal

leuke opdrachten. Aan het einde ga je marshmallows bakken boven een vuurtje en krijg
je een verrassing mee naar
huis. Deze speurtocht is gratis voor kinderen van OERRR
en Natuurmonumenten leden
mogen één kind gratis meenemen. De prijs voor niet leden is
€1,50,- per kind.
Sterrenwacht
Bij helder weer zal ook de
sterrenwacht boven restaurant
Brambergen geopend zijn van
11.00 tot 15:30.
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UITAGENDA
A anleveradr e s

ebier.nl
uitagen da@dunn

Donderdag 2 januari 2020

NIEUWJAARSRECEPTIE ASV
4 januari

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

’t Wijdehuis - Kortenhoef

Voor iedereen uit Wijdemeren die zin heeft in gezelligheid, anderen te ontmoeten
en iets actiefs te doen. Elke
woensdag: Inloop: van 10.00
tot 12.00 uur Elke donderdag: Samen eten: van 12.30
tot 14.00 uur Workshop: van
14.00 tot 16.00 uur Workshops november, december
2019 en januari 2020: 9 jan
Sjoelen 16 jan Kennismaking Yoga met yogalerares
Grace Strieder 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, bespreek dit dan
a.u.b. met ons) Waar: Veenstaete, ingang Parklaan, Kortenhoef
Meer weten of aanmelden:
Opgeven bij Christa Pos, 0621983314 of
c.pos@inovum.nl
Tot eind januari

Expositie Julia Grechkina

Julia Grechkina exposeert
tot en met eind januari 2020
in Bibliotheek Gooi en meer
vestiging 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 architectuuropleiding 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 Tjalk 41, 1231 TT
Loosdrecht.
w w w. b i b l i o t h e e k g o o i e n meer.nl

8 januari

Alzheimer Cafe
Hilversum

Het Alzheimer Café is een
trefpunt voor mensen met
dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook
hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte
welkom. U staat er niet alleen
voor!
Woensdag 8 januari Wat kan
een casemanager voor u betekenen ? Voor iemand met
dementie en zijn familieleden
is het krijgen van informatie,
praktische hulp en begeleiding erg belangrijk. Een
casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider, die iemand met dementie
en zijn/haar naasten met raad
en daad ter zijde staat. Op
welke wijze u een beroep op
de casemanager kan doen en
wat zij voor u kan betekenen
daarover wordt u deze avond
geïnformeerd. Gastspreker:
Kerina Boelema ( casemanager dementie Amaris Zorggroep, netwerk Dementie
Gooi en Vechtstreek).
Plaats : Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a, Hilversum. (parkeren, entree en het
eerste kopje koffie/thee zijn
gratis) Tijd : 19.30–21.00 uur
(zaal open vanaf 19.00 uur).
Informatie : Arlyanne Kuipers
06-2095.1875
www.alzheimer-nederland.nl/
gooi
alzheimercafe.hilversum@
gmail.com
a.vos-tabak@alzheimervriwilligers.nl 06-14773182

Het Bestuur van ASV Totaal wenst
u een sportief en sprankelend 2020!
Tevens nodigen wij u hierbij uit
voor
onze
Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 4 januari 2020.
Van 16:00 uur tot 18:00 uur in de kantine op het sportveld van Ankeveen.
Voor aanvang is er om 14:30 uur een
sportieve onderlinge voetbalwedstrijd.
Tijdens de receptie is er ook een gezellige pubquiz voor jong en oud. Mis het niet!

BIJZONDER NIEUWJAARSCONCERT IN
DE BEUKENHOF

4 januari
Gelegenheidskoor
Nos
Xuntos
zingt je grenzeloos het Nieuwe Jaar in.
In een dag van repetitie naar optreden. Dat gebeurt zaterdag 4 januari 2020 in het Hoftheater van verpleeghuis de
Beukenhof. Het gelegenheidskoor is Nos Xuntos, Baskisch voor ‘Wij Samen’. Het koor is samengesteld uit 16
mannen en vrouwen van verschillende amateurkoren en
mensen die workshops gevolgd hebben bij koorcoach
Miriam Stern. Zij woont in Frankrijk en het is de derde
keer dat ze hier zo’n speciaal Nieuwjaarsconcert geeft.
Het bijzondere is dat de zangers thuis oefenen
en op één dag repeteren en het concert geven.
De ervaring is dat Miriam Stern in korte tijd met een groep muziek kan maken die het publiek raakt. Dit komt onder meer doordat zij eist dat de zangers uit het hoofd zingen en dat
komt de emotie ten goede: de muziek gaat leven. Nos Xuntos neemt de luisteraar mee op
reis en je hoeft geen paspoort mee te nemen: Spanje, Rusland, Israël, Ierland... Slaapliedjes, religieuze liederen, Jiddische liederen. Kortom, een afwisselend en origineel programma.
Zaterdag 4 januari 15.30 – 16.30 uur Hoftheater verpleeghuis de Beukenhof, Loosdrecht

KUNST AAN DE DIJK – KORTENHOEF

9 januari
Lieve muziekvrienden, we beginnen het jaar swingend met één van de beste en populairste Nederlandse jazzmuzikanten Benjamin Herman. We zijn zeer verguld dat hij op 9 januari weer komt
optreden in Het Oude Kerkje. Deze keer neemt hij als FRENDS MEE: Miquel Rodriquez op de
toetsen, Tomas Pol op contrabas en joost Patocka op drums. Wij verheugen ons op uw komst!
Donderdag 9 januari 2020, 20:15 uur, zaal open: 19:30 uur Locatie: Het Oude Kerkje Kortenhoefsedijk 168 Kortenhoef. Meer informatie op www.kunstaandedijk.nl

RENÉE VAN BAVEL ‘MENSENKIND’ ANKEVEEN

11 januari
Renee van Bavel (1981) is al jaren een vertrouwd gezicht in de theaters, concertzalen en op festivals.
Sinds 2002 toert ze met haar eigen repertoire, solo aan de vleugel of met band, door Nederland.
Vanaf 2009 richtte ze haar blik ook over de landsgrenzen en geeft ze veel concerten in België. Sinds
2012 woont ze in Berlijn en geeft met haar Duitstalige repertoire ook concerten in Duitsland en Oostenrijk. Een langgekoesterde wens komt nu uit: Renee van Bavel kijkt naar de wereld en bezingt haar
met het repertoire van Herman van Veen. In ‘Mensenkind’ verbindt zij het werk van Herman van Veen
met haar eigen verhalen en observaties, en zet op die manier klassiekers zoals ‘Liefde van later’,
‘Suzanne’ en ‘Cirkels’ in een nieuw licht. Begeleid door pianist Dirk Flatau zingt Renee op eigen wijze
met juweeltjes van teksten het vroege werk van Herman van Veen. Renee van Bavel raakt: Wanneer
het de liefde betreft, weet zij de nuances met een verfijnde woordkeuze en in ragfijne composities te
duiden. “Puur en prachtig!” aldus Herman van Veen. Zaterdag 11 januari 2020 vanaf 20:15 Theater
De Dillewijn, Stichts End 57 Ankeveen. www.dedillewijn.nl

BURENMAALTIJD!

15 januari
De Emtinckhof aan de Eikenlaan 51 in Loosdrecht biedt een ontmoetingsplek waar u buurtgenoten
ontmoet en nieuwe vrienden kunt maken. In het Ontmoetingscentrum worden diverse activiteiten
georganiseerd die daar op zijn gericht. Op woensdag 15 januari tussen 12.00-14.00 uur organiseren we weer onze maandelijkse gezellige burenmaaltijd. Het menu bestaat uit een heerlijke erwten
of bruine bonensoep met stokbrood en kruidenboter. Een toetje mag natuurlijk niet ontbreken:
Dit keer een verrassings ijsdessert! Kosten voor deze gezellige buurtmaaltijd bedragen slechts
€ 11,50. Graag uiterlijk 7 januari aanmelden via 035-5888229 of via grandcafe@inovum.nl.
We zien u en uw buurtgenoten graag de 15e!
www.inovum.nl

