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NIEUWSSTER
Sypesteyn gaat
aangepast op
volle toeren
WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN |
10.000 opbrengst stenenactie
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Als deze week de musea
weer open mogen, is kasteel-museum
Sypesteyn
er helemaal klaar voor.
Directeur Rimmert Sluiter
vertelt dat staf en medewerkers de bezoekers met
open armen zullen ontvangen, weliswaar op 1,5 m.
afstand en andere regels,
maar toch. Met o.a. een
nieuw audiosysteem.
Maar eerst wil Sluiter de Loosdrechters, Wijdemeerders en
vele anderen hartelijk danken
voor hun giften. De ‘virtuele’ stenen die men voor een

tientje kon kopen, leverden
het fraaie eindbedrag op van
10.000 euro. “Dat was hartverwarmend, niet alleen de geldelijke bijdrage, maar ook de
positieve reacties ter ondersteuning.” Ook de gemeente
Wijdemeren voelde mee met
de coronapijn en verdubbelde
het bedrag als eenmalige ondersteuning. Het kasteel draait
geheel op 78 vrijwilligers en
slechts twee parttime professionals: conservator Rik van
Wegen en tuinvrouw Henny
van der Wilt. Henny houdt met
vrijwilligers de historische tuin
in stand, waar u van dinsdag
tot en met zondag (11-17 u.)
kunt genieten van onder meer
de Perzische hazelaar, kat-

WWW.TRAPKANO.NL

soera en echte Tulpenboom.
Alles uiteraard met eenrichtingsverkeer.
Audio
Nieuw is dat u zonder gids de
gangen en kleine ruimtes van
het kasteel kunt bewonderen.
Nu met een audiotoer. Dankzij de financiële basis van de
stenenactie en sponsors kunt
u op uw telefoon een gratis

app downloaden die u via de
Groene Kamer, Wapenkamer,
Gotische Kamer en Lage Zaal
langs de beroemde Rozenkamer en Torenkamer voert naar
de Hoge Zaal. Rik van Wegen
heeft de tekst ingesproken.
Hebt u geen mobieltje, dan
is er een dunne geïllustreerde gids die u begeleidt. Wel
van tevoren aanmelden op de
website. De vaste route duurt

De kajak met de unieke trapaandrijving

Heet Sinterklaas van
harte welkom in
Loosdrecht!
VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

Daar wordt aan de deur geklopt!
(Als aan- of verkoopmakelaar
checken wij meer dan u denkt...)

Lindelaan 104,
1231 CN Loosdrecht
T 035 - 582 42 81
E info@vuister.com
I www.vuister.com

In samenwerking met

WEEKBLAD WIJDEMEREN

ongeveer 20 minuten per etage, er zijn studenten die als
suppoosten de timing en de
routing controleren. Om iedereen te laten genieten, sluit
Sypesteyn niet deze winter. Ieder weekend tot begin januari
open.
Kersttafel
Rimmert Sluiter is enthousiast over de inzet van de vele
vrijwilligers. Waarbij met name
de afdeling marketing blijkbaar
overuren maakt, gezien de
mooie serie flyers over Rozengeur, Bijzondere Bomen,
Trouwlocatie en Sypesteyn
algemeen. In december komt
er ook een Kersttafel die in
de Grote Zaal is ingericht met
het Loosdrechts porselein, het
beroemde Rozenservies uit
1780 (131 delen). Om u aan te
melden voor de audiotoer en
andere wetenswaardigheden,
zie: www.sypesteyn.nl
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

UWAUDICIEN

Alarmnummer

INLOOSDRECHT
VOORDELIG EN IN DE BUURT

In verband met de
situatie in Nederland
zijn er geen reguliere
kerkdiensten.
Wij verwijzen u naar
de website van uw
eigen kerk voor de
mogelijkheden.

ONZICHTBAAR
HOORTOESTEL VOLLEDIG IN HET OOR

99

EURO

Aanbieding i.s.m.
uw zorgverzekeraar
Wij verzorgen uw declaratie

VOLUMEREGELING
MET DE SMART-APP

MAAK NU EEN AFSPRAAK BIJ
BUFFING OPTIEK & AUDIOLOGIE
035 2400123 NOOTWEG 59 LOOSDRECHT

RICHTLIJN RICHTLIJN
RICHTLIJN
LAMME
VACATURE

Vertrouwd, dichtbij VACATURE
voor:
VACATURE

Heb je te bieden:
Heb je te bieden:
VOOR VERSTERKING VAN ONS TEAM
monteurs diploma of gelijkwaardig
VOOR VERSTERKING VAN- eerste
ONS TEAM
- eerste monteurs diploma of gelijkwaardig
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN:
- APK Keurmeester of te behalen Heb je te bieden:

● APK

ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN:

● Airco service

- APK
Keurmeester
of te behalen
●denk
Banden
service
+ opslag
● Onderhoud
VOOR
VERSTERKING VAN
ONS TEAM
- oplossingsgericht
en werkniveau
- eerstedenk
monteurs
diploma of gelijkwaardig
- oplossingsgericht
en werkniveau
iedere dag
als een
zien occasions
ZIJN
WIJ OP ZOEK- NAAR
EEN:
● uitdaging
Verkoop
●
Reparatie
- iedere dag- als
eenKeurmeester
uitdaging zien of te behalen
APK

2 VACATURES:
WWW.

1-1-2

Huisartsen
De huisartsenpraktijk Loosdrecht, Eikenlaan 49 A
035 - 588 90 60
Geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur
www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken/ Huisbezoek aanvragen/Receptenlijn
035 - 588 90 60
Spoedlijn
035 - 588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen/ Telefonisch advies
035 - 588 90 60
Buiten de openingstijden, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl)
088 - 130 96 00
Versa Welzijn
Lindelaan 98, 1231 CN Loosdrecht
035 - 623 11 00
Apotheek
Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur
035 - 582 65 50
Apotheek spoedtelefoon
035 - 533 06 07
Thuiszorg Inovum
035 - 588 82 00
Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:
Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten,
fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek
035 -692 49 24
Voor alle diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten kantooruren!
Kraamzorg:
035 - 692 49 22
Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum:
035 - 692 46 92
(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur).
Vivium Zorggroep
035 - 692 49 24
Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden,
Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
Diëtisten
DPS Dieetkunde,
085-210 05 75
Eikenlaan 49a, 1231 AT Loosdrecht info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl
Amaris Thuiszorg en Wonen
085 - 621 40 40
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht
(met of zonder indicatie), klantcentrum@amaris.nl
Buurtzorg Loosdrecht
06-23670078
Thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding
in Loosdrecht e.o. loosdrechteo@buurtzorgnederland.com
tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93
Humanitas ‘t Gooi
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

- bereid tot het volgen van cursussen

- bereid tot het volgen van cursussen

- service en klantvriendelijk is aangeboren
- oplossingsgericht denk en werkniveau
VAKGARAGELAMME.NL
- service
en klantvriendelijk
is aangeboren
Wij bieden je dan een royaal
salaris
en goede
- iedere dag als een uitdaging zien
2 VACATURES:
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wij bieden je dan een royaal salaris en goede

-arbeidsvoorwaarden.
bereid
tot het volgen van cursussen
secundaire167
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK
- LOOSDRECHT
TECHNISCHE TOPPER
- service en klantvriendelijk is aangeboren
TELEFOON:
035
582
62
32
TECHNISCHE
TOPPER
2 VACATURES:
STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:
EN
Wij bieden je dan een royaal salaris en goede
INFO@VAKGARAGELAMME.NL
STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:
Richtlijn
secundaire arbeidsvoorwaarden.
COMMERCIEEL TALENT EN Vakgarage
t.a.v. Jan Zwagerman
Vakgarage Richtlijn
Middenweg 101
COMMERCIEEL TALENT
t.a.v. Jan Zwagerman
1394 AE Nederhorst den Berg

TECHNISCHE TOPPER
ENALTIJD LAAG
COMMERCIEEL
TALENT
IN PRIJS!

Middenweg 101

Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
1394 AE Nederhorst den Berg
t.a.v.Jan Zwagerman
STUUR DE SOLLICITATIE

Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
t.a.v.Jan Zwagerman

NAAR:

Vakgarage Richtlijn
t.a.v. Jan Zwagerman
MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT
OP VIA: T 0294
- 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL
Middenweg 101
1 LITER
BAILEYS
1394 AE Nederhorst den Berg
WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL Delivino het gooische

ER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA: T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL
WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL

voor € 16,95
en

voor Bourgondiërs
Of naaradres
info@vakgaragerichtlijn.nl
t.a.v.Jan Zwagerman

met een groot assortiment

wijnen en gedistilleerd uit

1 LITER
4323 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL
MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT
OP VIA:LICOR
T 0294 - 25

voor € 22,95

de eigen import.

WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL

van Hogendorplaan 44A, 1215 EH Hilversum 035 - 628 38 62

Albert Heijn
Van Hogendorplaan 44,
1215 EH Hilversum

Vanaf 9 december om 14 uur kunt u met
nog meer gemak uw boodschappen
doen bij Albert Heijn Heijgalerij.
Onze winkel wordt uitgebreid met zelfscan,
mobiel zelfscannen en scan & go. Wij zijn
daarom op 9 december de hele ochtend
gesloten, en gaan om 14 uur weer open
met een speciale opening.

www.delivino.nl

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Het lekkerste voor de donkere dagen:
Runder riblappen
Limousin rund

500 gram

Dagvers gemaakte Erwtensoep 1 liter
De allerlekkerste!

Kampioens Rookworsten
Echte Balkenbrij
Biologische beenham
Lekker sappig

Hele Paardenworst

2 voor
100 gram
100 gram

€ 7,45
€ 5,98
€ 6,98
€ 1,25
€ 2,98
€ 4,98

Op onze website vindt u alle vaste- en dagaanbiedingen.
Geldig t/m woensdag 25 november

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl

Openingstijden: maandag 11.00 – 18.00 uur • dinsdag t/m donderdag 9.00 – 18.00 uur
vrijdag 9.00 – 19.00 uur • zaterdag 8.30 – 17.00 uur.
Van Hogendorplaan 24 Hilversum (Winkelcentrum Heigalerij) • Tel: 035-6218283

POLITIEK
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Griffier Debby de Heus maakt promotie naar
Amstelveen
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Raadsgriffier Debby de
Heus verlaat de gemeente
Wijdemeren en begint per
1 februari 2021 in Amstelveen. Ze schrijft dat ze met
‘een gevoel van weemoed’
aan het eind van het jaar
afscheid zal nemen.
Amstelveen, een gemeente
met 138 nationaliteiten, telt bijna 92.000 inwoners. Ruim een
vijfde deel van de bevolking
heeft een niet-Nederlandse
nationaliteit. Waar Wijdemeren 19 gemeenteraadsleden
heeft, zijn er in Amstelveen
37. Debby begon in de zes
dorpen als plaatsvervangend
en interim-griffier en is sinds
september 2016 griffier. Bij
het verkiezingsdebat voor de

gemeenteraad in 2018 in de
bibliotheek was ze een bekwaam begeleider van het proces. Bij de verkiezing ‘Jonge
Ambtenaar van het Jaar 2020’
haalde Debby de top-10. Debby de Heus staat bekend als
een enthousiaste, deskundige
en daadkrachtige griffier met
een groot hart voor het vak en
het lokaal bestuur. Ze kent het
raadswerk ook, ze was ruim
zeven jaar raadslid in Tiel.
De raadsgriffier is de eerste
adviseur van de gemeenteraad. Ook is mevrouw De
Heus de sparringpartner van
de burgemeester. Tijdens de
vergaderingen let zij erop dat
alles volgens de bestuurlijke
regels verloopt. Bij het experiment naar het ‘nieuwe’ vergaderen speelt Debby een adviserende rol op de achtergrond.

Foto: Griffier Debby de Heus

Aan de zijlijn
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Als een gemeenteraad
urenlang debatteert over
de begroting 2021, dan
wordt er veel gezegd. Vanaf de zijlijn zag en hoorde
uw verslaggever heel veel.
Onderstaand een greep.
• Aan het begin van de vergadering was er een minuut stilte
ter nagedachtenis aan twee
ex-raadsleden: Wim Voeten
(CDA) en Ab Krook (Dorpsbelangen). Dat was ook via het
beeldscherm indrukwekkend;
• Gert Zagt van De Lokale
Partij had het over het ‘jo-jo
effect’ bij de aanbesteding
van de wegwerkzaamheden
aan de Oud-Loosdrechtsedijk
tot aan Bleekveld. Eerst was
het onderling te regelen voor
579.000 via KWS. Toen kwam
er een openbaar verzoek van
885.000 euro, vervolgens
werd het 675.000 door ingrijpen van de raad en nu blijkt
het ook voor 416.000 euro te
kunnen, door datzelfde KWS.
Wie kan dat nog volgen?
• CDA- fractievoorzitter Jan
Verbruggen wilde meer actie.

Hij wacht al te lang op uitslagen over het privatiseren van
de sporthallen, de Kansenkaart met plekken voor de woningbouw en hoe staat het met
een nieuw gemeentehuis in
combinatie met woningbouw?
• De christendemocraat wil
ook een Kerkenvisie. Dat staat
geheel los van zijn geloof. Het
is een potje om het onderhoud
van de kerkgebouwen te financieren;
• Volgens René Voigt van
Dorpsbelangen moet Wijdemeren hardere acties naar
Den Haag opzetten, teneinde
meer geld los te krijgen voor
het sociaal domein. De tijd van
ludieke tripjes van wethouder
Van Rijn naar de minister is
voorbij;
• Sieta Vermeulen (VVD) zei
wat meerdere sprekers aanvoerden, Wijdemeren neemt
teveel hooi op z’n vork. Moet
de gemeente haar ambities
niet op een lager peil zetten?
• Nu haas en konijn uit beeld
verdwijnen, zei Stan Poels
(PvdA/GroenLinks), is het
slecht om nog meer te bezuinigen op milieu en duurzaam-

heid;
• Wat Nanne Roosenschoon
van D66 betreft, mag het
bouwplan Nederhorst-Noord
worden uitgevoerd, het liefst
met een Reevaart in het centrum;
• Financieel wethouder Jan
Klink gaat ervan uit dat het
Rijk de gemeente reëel zal
compenseren voor de corona-schade;
• Evenals Sieta Vermeulen wil
wethouder Rosalie van Rijn
vaker overleggen met de commissie Maatschappelijke en
Sociale Zaken, die vergadering valt te vaak weg;
• Ook zal mevrouw Van Rijn
verguld zijn met het compliment van oppositieleider Zagt
dat zij ‘de grote stille kracht in
dit college’ is. Met oog en oor
voor veel, kritisch waar het
kan en realistisch waar ambities bijgesteld moeten worden.
‘Wat een verademing’, verzuchtte Zagt.
• De vaarverbinding door de
’s-Gravelandse Vaart krijgt
‘een bredere scoop’, zei wethouder Jan-Jaap de Kloet. Na

Foto: Rosalie van Rijn, de grote stille kracht (foto: Douwe van

overleg met de belangengroepering die geen passerende
bootjes wil, lijkt dat voornemen
minder dwingend, maar niet
van de baan;
• Dat een voorstel over een
nieuwe 1/3 regeling (subsidie
voor accommodaties) pas in
januari wordt besproken, is tegen de afspraak zei Sieta Vermeulen. Het speet wethouder
De Kloet ook;
• Inderdaad, de communica-

tie rond wegwerkzaamheden
moet beter, erkende wethouder Joost Boermans. Hij zou
er scherper op zitten;
• Burgemeester Crys Larson was goed te spreken over
de samenwerking in de regio
Gooi en Vecht. Over eventuele
fusies, waarvan de provincie
in het verleden op aandrong,
had ze al tijden niets meer gehoord.
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Gemeenteraad stelt begroting 2021 vast
Persbericht gemeente
Het college van de gemeente
Wijdemeren presenteerde, op
verzoek van de gemeenteraad,
vier scenario’s om de grote
tekorten voor jeugdzorg en
Wmo te financieren in de programmabegroting 2021. Het
evenwichtsscenario had hierbij
de voorkeur en werd verwerkt
in de cijfers. Het college werkt
hiermee toe naar een structureel sluitende programmabegroting vanaf 2022.
Met drie aangenomen amendementen werd uiteindelijk het
evenwichtsscenario aangepast

en verkozen. Hierdoor wordt
er nu in 2021 niet bezuinigd
op onderhoud van de begraafplaatsen, kunst en cultuur en
blijft ook de vrijwilligersavond
behouden. Wel wordt er extra
bezuinigd op huisvesting.
Wethouder Jan Klink: “De
bezuinigingen worden in het
evenwichtsscenario
zoveel
mogelijk verdeeld over alle
programma’s. We hebben
moeilijke beslissingen moeten
nemen om voor jeugdzorg en
Wmo structureel twee miljoen
euro extra te kunnen begroten.

Ook gaat de woonlastennota voor huishoudens met een
gemiddelde WOZwaarde van
414.000 euro met 4,33 euro
per maand omhoog. We blijven het komende jaar echter
inzetten op de dienstverlening
aan inwoners en ondernemers,
het dorpenbeleid, de zorg voor
kwetsbaren en de ambtelijke
organisatieontwikkeling. Ook
woningbouw met de nadruk op
duurzaamheid, de Omgevingswet, het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen en recreatie hebben prioriteit.”

Bijna evenwicht gevonden met alle partijen
Door: Herman Stuijver

Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar
Administratie / financiën
Karin Oxfoort: 06 461 565 53, ma, di, do en vr
Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers: 06 524 601 77, ma, di, do en vr
Maatjescontacten / ANWB Automaatje en een praatje
Samen 06
komen
wemaer
Iris Klarenbeek:
516 412 59,
t/mwel
do
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is

• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto
Wonen- / welzijn/ mantelzorgondersteuning en een praatje
• Tegen een kleine onkostenvergoeding
Nicole van Huisstede: 06 823 34 406, di t/m do

WIJDEMEREN
Het was niet bijzonder
verrassend dat de meerderheid van de raad zich
schaarde achter het Evenwichtsscenario dat het
gemeentebestuur had opgesteld voor de Meerjarenbegroting 2021-2024. Oppositiepartijen De Lokale
Partij en PvdA/GroenLinks
stemden tegen. Jammer
dat een compromis van
CDA- fractievoorzitter Jan
Verbruggen het op de valreep niet haalde. Dat had
een positief evenwicht tussen oppositie en coalitie
kunnen betekenen.

Meer informatie of meedoen?

Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
www.versawelzijn.nl
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd 1

14-10-19 12:48

Weekendaanbieding
(don,vrij,zat)

Speculaaskoeken
per stuk € 1,25

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

De begroting sluit in 2021 af met
een negatief saldo van bijna
twee ton. Hoewel in de officiële
stukken een meevaller van het
Rijk nog niet is verwerkt. Dan
zou het slechts € 30.000 negatief worden. De jaren erop is er
een licht plus-saldo. Zoals bekend is er een miljoenentekort
op de WMO en de Jeugdzorg.
Om een sluitende begroting te
halen, wordt de ozb met 13,5
% verhoogd, die deels wordt
gedempt door een verlaging
van de rioolbelasting. Voor een
huishouden met een gemiddelde WOZ-waarde van 414.000
euro gaan de woonlasten dan
met 5% omhoog (4,33 euro per
maand). Woon je goedkoper,
dan is de stijging lager, voor
inwoners die in een duurder
huis wonen, is de stijging groter. Ook was er een lijst aan bezuinigingen, o.a. het stopzetten
van de drie Wijdehuizen, geen
3e IKC, minder geld voor een

mantelzorgcompliment, minder
voor kunst en cultuur en geen
functie voor een strategisch adviseur (€ 75.000).
Op dinsdag openden de zes
fractievoorzitters met een algemene beschouwing van 15 minuten over de staat van Wijdemeren. CDA, Dorpsbelangen,
VVD en D66 stonden grotendeels achter het Evenwichtsscenario van financieel wethouder Klink. De Lokale Partij was
top op de bodem gegaan en
kwam met een eigen scenario: Het Kan Beter. Tot in detail
voorbereid door Gert Zagt. Hij
maakte zich grote zorgen om
de achteruitgang van de reserves. Daarnaast gaan er miljoenen naar het fysieke domein
(vooral wegen). Wat De Lokale
Partij betreft, is geld spenderen
aan ‘dorpenbeleid’ onnodig.
Maar ook Stan Poels van PvdA/
GroenLinks presenteerde een
eigen ‘Rood-Groen’ scenario.
Die vond dat er veel te weinig
geld is voor de duurzaamheid.
De GroenLinkse voorman blijft
erbij dat het bestuur van de
zes dorpen te weinig bestuurskracht heeft. Daarna ging het
debat over een stortvloed aan
amendementen (10) en moties (13). Dat zijn wijzigingen
en nieuwe voorstellen die de
partijen willen aanbrengen. Bij
de coalitiepartijen ging het om
knibbelen aan diverse bezuinigingen. Dorpsbelangen kreeg
het voor elkaar dat de Kunsten cultuurweek blijft bestaan.
En het CDA wil dat de vrijwilligersavonden niet worden geschrapt evenals dat het onderhoud van de begraafplaatsen
op peil blijft.

Beschamend
Gert Zagt had al snel door dat
zijn scenario het niet zou halen in z’n geheel. Dus knipte
hij dat op in vier delen, de zgn.
‘de room van de melk’-amendementen, om toch een meerderheid te krijgen. Dat lukte
niet, ze werden alle verworpen.
Vreemd genoeg leverde dat
splitsen een woedeaanval op
van Jan Verbruggen, die dat
‘achterbaks’ noemde. Hij beschouwde het als een soort
‘stelen’ van anderen. Waar dat
vandaan kwam, vroeg eenieder zich af. Na excuus van de
CDA- voorman kwam hij met
een constructief voorstel om 6
amendementen van oppositie
en coalitie samen te voegen.
Na een rommelige schorsing
kwam het er niet van. Hoewel
vlakbij werd het evenwicht helaas niet hervonden.
Minstens zes uur vergaderen
van de 19 raadsleden, vier wethouders, een burgemeester
en twee griffiers waren goed
voor heel veel woorden. VVD
en De Lokale Partij kregen nog
de handen op elkaar voor een
overzicht van alle investeringsprogramma’s van B&W. Ze
hebben de indruk dat Wijdemeren te hoge ambities heeft
en teveel naar voren schuift.
Waarbij de meerderheid ook
het voorstel van Zagt c.s.
steunde voor meer controle
op die programma’s. Elk van
die 14 kredieten (± 30 miljoen)
moet apart aan de raad worden voorgelegd. Er waren nog
meer moties die werden aangenomen. Op wijdemeren.nl
kunt u alles nog eens rustig lezen en beluisteren.

Wijdemeren
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Maak het inbrekers
niet te makkelijk

#mooiWijdemeren
@wijdemerenvanboven

Vogelgriep

Officiële
bekendmakingen

Er waart een uitbraak van de vogelgriep onder
wilde watervogels door het land. Pak zieke of
gewonde vogels nooit zelf op, maar bel altijd
de dierenambulance. Spot je dode vogels?
Bel dan ook de dierenambulance.
Zo voorkomen we verspreiding van het virus.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Sinterklaas in Wijdemeren

Ook dit jaar is Sinterklaas weer aangekomen
in het land. Door alle coronamaatregelen
wel op een andere manier dan gebruikelijk.
Zijn aankomst van zondag 15 november in
Wijdemeren met burgemeester Crys Larson
kijkt u terug via www.stichtingsloep.nl of
GooiTV. Sinterklaas ontvangt graag nog
alle vragen, tekeningen, liedjes en dansjes
via info@stichtingsloep.nl of de Facebookpagina ‘Sloepy Loosdrecht’. Zondag 29
november volgt er weer een uitzending van
Sinterklaas en zijn pieten op GooiTV.

Sportakkoord Wijdemeren:
iedereen in beweging

>

In januari startte de gemeente met het
samenstellen van een sportakkoord.
Een actieplan dat de toekomst van
bewegend Wijdemeren mooier maakt.
Sportformateur Ine Klosters ging hiermee aan de slag; nu ligt er een plan.

ders is een werkgroep gevormd. Deze groep
is aan de slag gegaan met alle opgehaalde
informatie. Zo is dit sportakkoord tot stand
gekomen”, vertelt Ine.

doen om de faciliteiten uit te breiden, zodat
meer mensen kunnen deelnemen. Uiteraard
is dit wel allemaal afhankelijk van de op dat
moment geldende coronamaatregelen.”

Activiteiten

Initiatief aanmelden

“Het doel van het sportakkoord is inwoners
die op dit moment niet of nauwelijks bewegen op een laagdrempelige manier kennis
te laten maken met sporten en bewegen.
Tijdens een bijeenkomst met Wijdemeerse
sportverenigingen, stichtingen, commerciële
sport- en beweegaanbieders en zorgaanbie-

“Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat een
sportschool een speciaal aanbod doet voor
mensen die laagdrempelig willen starten met
fitnessen. Een volleybalvereniging kan het
initiatief ‘start-to-volley’ introduceren. Hierbij
maken niet-sporters kennis met de basisvaardigheden van volleybal. Ook kan een aanbieder van stoelgym voor ouderen een aanvraag

Sport-, beweeg-, en zorgaanbieders in Wijdemeren kunnen hun initiatief aanmelden bij Ine
Klosters via info@sportakkoordwijdemeren.nl.
Per aanbieder is 500 euro beschikbaar mits
dit bijdraagt aan het doel en voldoet aan de
voorwaarden. Het actieplan is binnenkort
online in te zien, houd daarvoor onze sociale
mediakanalen in de gaten.

Gloeilamp eruit, LEDlamp erin
Uw huis duurzamer maken zit soms
in kleine dingen. Heeft u bijvoorbeeld
alle lampen in uw huis al vervangen
door LEDlampen? Dus ook de peertjes op zolder en in de kelder. Nee?
Doe dan mee met de actie Gloeilamp
eruit, LEDlamp erin.

en u verder te informeren over eenvoudige
energiebesparende maatregelen die bijdragen
aan CO2 reductie. Door uw gloeilampen en
spaarlampen in te leveren bij een energiecoach voorkomt u dat ze bij het restafval
terechtkomen.

Lever uw gloeilampen in en ontvang een
voucher van 50 euro voor LEDlampen. Zorg
dat u er snel bij bent! Stuur voor 5 december
2020 een e-mail met uw naam en adres naar
LEDactie@ECWijdemeren.nl. De energiecoach komt dan bij u langs om de oude
gloeilampen en spaarlampen op te halen

Deze actie wordt gefinancierd uit de regeling
reductie energiegebruik (RRE). Een regeling
die in het leven is geroepen om woningeigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. Neem voor vragen
of informatie contact op met de energiecoöperatie via www.ECWijdemeren.nl.

Regeling reductie energiegebruik

Beweegboekje 60+

Wilt u weten welke sport- en beweegactiviteiten er bij u in de buurt zijn? Team
Sportservice heeft een nieuw beweegboekje
voor 60 plussers uitgebracht. Hierin vindt
u een overzicht van alle activiteiten in
Wijdemeren. Het beweegboekje vindt u op
www.teamsportservice.nl/gooi of kunt u
opvragen via 60+ beweegcoach Beppie van
de Bunt via telefoonnummer 06 31 59 58 47
of b.vandebunt@inovum.nl. Zij kijkt ook graag
met u mee naar de mogelijkheden om in
coronatijd veilig te kunnen blijven bewegen.
>

Kunstenaars gezocht

De gemeente Gooise Meren is op zoek naar
een nieuw kunstwerk voor de wisselsokkel
op het Veerplein in het centrum van Bussum. Kunstenaars die wonen en/of werken
in de regio Gooi en Vechtstreek zijn van
harte welkom om te reageren. Het nieuwe
kunstwerk symboliseert verandering en
moet kleur geven aan het Veerplein; kleur in
deze tijden van verandering. Kijk voor meer
informatie over de criteria,
selectieprocedure en vergoeding op
www.gooisemeren.nl.
>

BeterDichtbij-app Tergooi

Ziekenhuis Tergooi maakt steeds meer gebruik van de app BeterDichtbij voor online
contact tussen patiënt en zorgverlener.
BeterDichtbij maakt het mogelijk videoconsults en online consults via de mobiele
telefoon en tablet te voeren. Het is een
gebruiksvriendelijke en veilige manier voor
online contact. Daardoor hoeven patiënten
minder vaak naar het ziekenhuis te komen.
U kunt de app gebruiken als u hiervoor
wordt uitgenodigd door uw arts.

Wijdemeren
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Maak het inbrekers niet te makkelijk
Het is ’s avonds op tijd donker. Een
goed moment om te kijken naar de
veiligheid van uw woning. Is uw huis
goed beveiligd tegen inbraken?
Zorg altijd voor goede buitenverlichting en
laat heggen niet te hoog worden, zeker bij
hoekwoningen en vrijstaande huizen is dit
belangrijk. Spreek eventueel met de buren af

dat zij een oogje in het zeil houden.

Goed hang- en sluitwerk
Inbrekers slaan veelvuldig hun slag door het
openbreken van het cilinderslot of door een gat
te boren in het raamkozijn, waarna de hefboom
van het raam geopend kan worden. Doe de
hefboom dus altijd op slot en haal de sleutel
eruit. Zorg voor goed hang- en sluitwerk.

Aangifte doen
Ziet u iets verdachts? Bel dan 112. Noteer
altijd het kenteken als u verdachte personen
ziet met een auto. Neem nooit onnodig risico. Doe ook altijd aangifte bij een (poging tot)
inbraak. Bel daarvoor met de politie via 0900
8844. Meer tips om inbraak te voorkomen?
Kijk op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

Project Doortrappen: fietsfit blijven
Mede door fietsen blijven ouderen
langer gezond, zelfredzaam en sociaal actief. ‘Fietsfitoefeningen’ en de
keuze voor het soort fiets zijn hierbij
heel belangrijk.

“Wim fietst in de snelle tourgroep en ik in de
e-bikegroep. Ik ben hartpatiënt en kan niet
meer met het niveau mee van Wim. Samen
fietsen doen we nu op onze tandem”, vertelt
Dymph.

Dymph fietst al jaren met haar man bij de
recreatieve fietstourclub CTC Ankeveen.

Fiets Fit Folder
Bent u soms wat stijf als u begint met fietsen?

Gaat het op- en afstappen niet vanzelf? Fietsfitoefeningen helpen met het reactievermogen,
de balans en spierkracht.
Download de Fiets Fit Folder met oefeningen,
op www.teamsportservice.nl/gooi of vraag het
op bij Rosanne Hartman via
rhartman@sportservice.nl. De fietsfitfolder is
onderdeel van het project Doortrappen.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

Ankeveen
- Schimmelpenninckhof 8: vervangen kozijnen
(08.11.20)

Breukeleveen
- Herenweg 101a: uitbreiden woning en
plaatsen botenhuis (02.11.20)

recreatiewoonschip naar wonen (30.10.20)
- Dammerweg 108 en 109: afwijken bestemmingsplan bouwen vijftien woningen (29.10.20)
- De Kooi 1: plaatsen overkapping (31.10.20)
- Lange Wetering 3: plaatsen uitweg (05.11.20)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel.
14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar
maken tegen een aanvraag.

- Beresteinseweg 1 t/m 3: bouwen drie
woningen aaneen (29.10.20)
- Loodijk 12f: afwijken bestemmingsplan
huisvesting arbeidsmigranten (02.11.20)
- Noordereinde 149 t/m 243 en tegenover
Leeuwenlaan: kappen 20 bomen (29.10.20)

Kortenhoef
- Dodaarslaan 1: maken uitweg (09.11.20)
- Kortenhoefsedijk 117a: afwijken bestemmingsplan bedrijf naar wonen (29.10.20)

Loosdrecht
- ter hoogte van Boegspriet 10: plaatsen
voetgangersbrug (30.10.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212c: plaatsen
steiger en damwand (29.10.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 218: afwijken
bestemmingsplan herontwikkeling jachthaven variant 1 (30.10.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 218: afwijken
bestemmingsplan herontwikkeling jachthaven variant 2 (30.10.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 218: afwijken
bestemmingsplan herontwikkeling jachthaven variant 3 (30.10.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 224: afwijken
bestemmingsplan jachthaven naar wonen
(31.10.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 65: afwijken
bestemmingsplan voor gebruik hooiberg
naar wonen (05.11.20)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 61: afwijken bestemmingsplan

Verlenging beslistermijn

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

- Zuidereinde 169: vervangen en verhogen dak
(03.11.20)

Kortenhoef
- Emmaweg 39: bouwen keerwanden (03.11.20)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 226: bouwen
woning (03.11.20)

Zienswijzen

Breukeleveen
- Herenweg 47a: bouwen woning (03.11.20)

- Naast J.H.Burgerlaan 20: bouwen woning
(03.11.20)

> Bekendmaking Wet geluidhinder Noordereinde 171/171A,
‘s-Graveland (ontwerpbesluit)

Loosdrecht
- De Kreek 6: vervangen beschoeiing (29.10.20)
- De Kreek 25: vervangen beschoeiing (29.10.20)
- Horndijk 10: plaatsen dakkapel (06.11.20)
- Moerbeilaan 17: uitbreiden woning (11.11.20)

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken (gelet op artikel 3:12 van de Algemene
wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet
geluidhinder) het volgende bekend:

Nederhorst den Berg

In procedure is een aanvraag Omgevingsvergunning voor de bouw van drie woningen
op de percelen Noordereinde 171/171a te
’s-Graveland.

- Hinderdam 3: bouwen woning (11.11.20)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

bedenkingen, ter inzage.
U kunt de stukken over het ontwerpbesluit Wet
geluidhinder inzien op www.wijdemeren.nl bij
ter inzage. Het ontwerp-besluit omgevingsvergunnig en de ontwerp verklaring van geen
bedenkingen kan ingezien worden op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
U kunt de stukken ook digitaal opvragen via
info@wijdemeren.nl. Desgewenst kan een
mondelinge toelichting worden gegeven op
de ontwerpbesluiten. Hiertoe kunt u contact
opnemen met de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035.

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

’s-Graveland

’s-Graveland
’s-Graveland

>

Belanghebbenden kunnen gedurende de ter
inzage legging gemotiveerde zienswijzen over
het ontwerpbesluit Wet geluidhinder schriftelijk bij ons college inbrengen. Degene, die
haar/zijn zienswijzen inbrengt, kan schriftelijk
verzoeken haar/zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken.
Op verzoek kunnen mondeling zienswijzen
worden ingebracht. In dat geval wordt een gedachtewisseling gehouden over het ontwerp
van de beschikking met vertegenwoordigers
van de gemeente. U kunt daartoe contact
opnemen met de hierboven genoemde
administratie.

Beroep

> Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen (reguliere
procedure)

Ten gevolge van het wegverkeer op het
Noordereinde zullen de drie woningen (één
grondgebonden woning en twee appartementen) een hogere geluidsbelasting ondervinden
dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de
Wet geluidhinder. Burgemeester en wethouders
hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet
geluidhinder voor deze woningen in ontwerp
hogere waarden vast gesteld. Door de gemeenteraad is in zijn vergadering van 9 oktober 2020
een ontwerp verklaring van geen bedenkingen
afgegeven ten behoeve van het plan.

Nederhorst den Berg

Ter inzage

- Wilgenlaan 8: uitbreiden woning en
beschoeiing (11.11.20)

Het ontwerpbesluit Wet geluidhinder en
andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 19
november 2020 gedurende zes weken, gezamenlijk met het ontwerp-besluit Omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)
>

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 40: aanleg terreinverharding
parkeerplaatsen (29.10.20)

Tenslotte is het van belang te weten dat alléén
degenen die zienswijzen hebben ingebracht
zoals hierboven beschreven en belanghebbend zijn, te zijner tijd naar aanleiding van
het definitieve besluit tot het verlenen van de
hogere waarden beroep kunnen instellen bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State.

> Bekendmaking ontwerpverklaring van geen bedenkingen
en ontwerp-omgevingsvergunning bouw van drie woningen
op het perceel Noordereinde
171 en 171A, ’s-Graveland

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken bekend voornemens te zijn om met

Wijdemeren
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Officiële bekendmakingen
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder
a, sub c van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van 3
woningen op de percelen Noordereinde 171
en 171a in ’s-Graveland.
Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse
geldende bestemmingsplan Kern ’s-Graveland
en landgoederen. Het perceel is bestemd voor
Bedrijf, alsmede voor Waarde-Archeologie-3
en Waarde-Cultuurhistorie.
Op 9 oktober 2020 heeft de gemeenteraad
een ontwerpverklaring van geen bedenkingen
afgegeven, als bedoeld in artikel 2.27 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voor het afwijken van genoemd bestemmingsplan.

Ter inzage
De ontwerp-omgevingsvergunning en de
daarbij behorende stukken alsmede de
ontwerpverklaring van geen bedenkingen
liggen vanaf 19 november 2020 gedurende
zes weken ter inzage. De stukken kunnen
worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl (imrocode NL.IMRO.1696.OVNorend171a2020-on00). De stukken kunnen tevens
worden opgevraagd via info@wijdmeren.nl.

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes
weken kan schriftelijk of mondeling een zienswijze worden ingediend. Schriftelijke zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning
moeten worden ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders. Een schriftelijke
zienswijze tegen de ontwerpverklaring van
geen bedenkingen moet worden ingediend bij
de gemeenteraad van Wijdemeren, postbus
190,1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling
naar voren brengen van een zienswijze of
het inwinnen van informatie kan contact op
worden genomen met de administratie van
het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.
Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen
moet een zienswijze over het genomen besluit
zijn ingediend.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Elbert Mooylaan 1,
Kortenhoef
>

de toelichting. De wijzigingen hebben onder
andere betrekking op het parkeren.

Ter inzage
Het bestemmingsplan, en de daarbij behorende stukken, ligt vanaf 19 november 2020
gedurende een termijn van zes weken ter
inzage. U kunt de stukken inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.BP5700emyln12018-va01).
U kunt de stukken ook digitaal opvragen via
info@wijdemeren.nl.

Plan
Het aanwezige garagebedrijf (met pompeiland) wordt gesloopt. Het plan voorziet in
de bouw van een woongebouw met vijftien
appartementen met bijbehorende infrastructuur. Het woningbouwprogramma voorziet
in de bouw van vijf sociale appartementen en
tien vrije sector appartementen. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd
vastgesteld met betrekking tot de regels en

COLOFON

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene
wet bestuursrecht bekend dat het door de
gemeenteraad van Wijdemeren in zijn vergadering van 10 september 2020 vastgestelde,

Het betreft de volgende personen:
- F. Sabri, geboren 26-02-1983 per 02-102020 uitgeschreven naar Land Onbekend
Staat uw naam hierboven of weet u waar
bovenstaande persoon verblijft, neem dan
contact op met de gemeente Wijdemeren via
telefoonnummer 14 035 of mail naar
burgerzaken@wijdemeren.nl

Verkeer

Beroep
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze
tegen het ontwerp-bestemmingsplan kenbaar
heeft gemaakt bij de gemeenteraad alsmede
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs
niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft
gedaan kan gedurende de termijn van terinzageligging tegen het besluit tot vaststelling
beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voorts kan
een belanghebbende gedurende genoemde
termijn beroep instellen tegen de door de raad
bij de vaststelling van het plan aangebrachte
wijzigingen.
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens
een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde afdeling.
Het besluit tot vaststelling en daarmee het
bestemmingsplan treden na afloop van de
beroepstermijn in werking, tenzij binnen de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening wordt ingediend. In dat geval
treedt het bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.

Kennisgeving anterieure overeenkomst Elbert Mooijlaan 1,
Kortenhoef
>

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken op grond van artikel 6.24 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend dat zij voor de
bouw van vijftien appartementen met bijbehorende infrastructuur aan de Elbert Mooijlaan
1 in Kortenhoef een anterieure overeenkomst
hebben gesloten met de initiatiefnemer van
dat plan.

Ter inzage
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken overeenkomstig artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4.
van de Algemene wet bestuursrecht bekend
dat de gemeenteraad van Wijdemeren in zijn
vergadering van 8 oktober 2020 het bestemmingsplan Elbert Mooylaan 1 in Kortenhoef
gewijzigd heeft vastgesteld.

> Bestemmingsplan Partiële
Herziening Bestemmingsplan
Spiegel- en Blijkpolder WSV De
Spiegel, achter Dammerweg 62,
Nederhorst den Berg

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt vanaf 19 november 2020 ter inzage.
Een exemplaar van de zakelijke beschrijving
kan worden opgevraagd via
info@wijdemeren.nl met vermelding van
zaaknummer Z.46045.
De anterieure overeenkomst ligt niet ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomst en de
zakelijke weergave van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden
ingebracht of bezwaar worden gemaakt. De
gesloten overeenkomst zal nog worden gewijzigd in verband met de gewijzigde vaststelling
van het bestemmingsplan Elbert Mooylaan 1,
Kortenhoef.

Bestemmingsplan Partiële Herziening Bestemmingsplan Spiegel- en Blijkpolder WSV De
Spiegel, achter Dammerweg 62 in Nederhorst
den Berg, onherroepelijk is geworden.

>

Ontheffing parkeren

Het plan

Loosdrecht

Op basis van het nu geldende bestemmingsplan mag het clubgebouw in de richting
van de Spiegel- en Blijkpolderplas worden
uitgebreid.

- Ontheffing parkeren bedrijfsbus Vuntusplein
(10-11-20)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken kan worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Persoonsregistratie
Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)
>

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47
van de wet Basisregistratie Personen (BRP)
zijn inwoners verplicht hun verhuizing door
te geven en inlichtingen te verstrekken. Van
onderstaand(e) perso(o)n(e)n 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 het adres ambtshalve te wijzigen
in de Basisregistratie.
Het betreft de volgende personen:
- H.M.C. van der Laan, geboren 12-06-1969
per 06-11-2020 uit te schrijven naar Land
Onbekend
Staat uw naam hierboven of weet u waar
bovenstaande personen verblijven, neem
dan contact op de gemeente Wijdemeren via
telefoonnummer 14 035 of mail naar
burgerzaken@wijdemeren.nl.

> Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)

Het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Wijdemeren maakt bekend
dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 van de
Wet Basisregistratie Personen (BRP) besloten is
de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon definitief op te schorten.
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Overig

> Noodverordening COVID-19
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi
en Vechtstreek heeft op 6 november 2020
een nieuwe noodverordening vastgesteld. De
noodverordening is te raadplegen op
www.wijdemeren.nl.

Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeentehuis, maar digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de administratie
van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

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

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

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

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

Hoger beroep indienen
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.

BEGROTING 2021
Door met name de hoge kosten voor Wmo en jeugdzorg
hebben we moeilijke beslissingen moeten nemen. Maar
om deze noodzakelijke zorg te kunnen blijven bieden,
begroten we 2 miljoen euro extra. Naast verschillende
bezuinigingen, gaat de woonlastennota voor huishoudens
met een gemiddelde WOZ-waarde van 414.000 euro met
4,33 euro per maand omhoog. Door deze maatregelen
verwachten we vanaf 2022 een sluitende begroting.
We blijven het komende jaar inzetten op onze dienstverlening, het dorpenbeleid, de zorg voor kwetsbaren en de
ambtelijke organisatieontwikkeling. Ook woningbouw met
de nadruk op duurzaamheid, de Omgevingswet en het
Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen blijven belangrijk!

Jan Klink, wethouder financiën

HOEVEEL BETAAL IK IN 2021?
Voor een woning met een WOZ-waarde van € 414.000
2020

2021

OZB

486

552

Afvalstoffenheffing

285

306

Rioolheffing

270

235

€ 1.041

€ 1.093

Totaal

INKOMSTEN

x € 1.000

VAN HET RIJK

27.279

LOKALE HEFFINGEN O.A.

15.758

Onroerende zaakbelasting (OZB)
Rioolheffing
Afvalstoffenheffing

UITGAVEN

x € 1.000

BESTUUR EN BURGER

2.981

Bestuur

1.705

Burgerzaken

860

Overig (o.a. communicatie)

416

VEILIGHEID

2.931

Brandweer en rampenbestrijding

2.362

Handhaving en toezicht
ECONOMISCHE ZAKEN, RECREATIE EN TOERISME

569
1.061

Recreatie, toerisme en waterbeleid, Plassenschap
en openbare recreatievoorzieningen

708

Economisch beleid

353

NATUUR EN MILIEU

794

Milieutaken

615

Duurzaamheid

179

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

5.375

Grondexploitaties

3.155

Wonen en bouwen

1.306

Ruimtelijke ordening

914

ALGEMENE LASTEN

9.014

Organisatiekosten

7.999

Overige lasten

1.015

Hondenbelasting

OPENBARE RUIMTE

Toeristenbelasting

Riolering en afval

4.755

Forensensbelasting

Wegen, bruggen, openbare verlichting

3.576

Lijkbezorgingsrechten

Openbaar groen en afwatering

1.438

Leges omgevingsvergunning

Begraafplaatsen

Overige lokale heffingen

10.121

352

SOCIAAL DOMEIN

20.139

WMO en jeugdzorg

12.234

Verkoop gronden

Inkomensregelingen

4.628

Bijdragen leerlingenvervoer en inkomensregelingen etc.

Onderwijs

1.844

Verhuur gebouwen en accommodaties

Sport, cultuur, musea

1.433

ANDERE INKOMSTEN

ONTTROKKEN AAN RESERVES

Totaal inkomsten

8.463

701

€ 52.201

Totaal uitgaven

€ 52.416

LOKAAL
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Ruimte om te wonen

Asfalteren Oud-Loosdrechtsedijk

Ingezonden brief

opeens tonnen goedkoper

Ik zag ook dat lelijke spandoek. De reden dat het er
hangt, vind ik nog het lelijkst.
Ik hoor en lees veel over de
natuur die niet mag worden
aangetast. Volgens mij zijn
wij een dynamische gemeente, die leeft. Als een konijn
een hol graaft, is dat geen
probleem. Maar als de homo
sapiens een huis wil bouwen
geeft dat overlast en zou de
natuur worden aangetast. Wij
mensen hebben een behoefte aan nieuwe plekken om te
wonen. Wij zullen ons dus als
dorpsgenoten hard moeten
maken om voor onze nakomelingen woonruimte te creëren,
of zorgen dat dit niet meer
gebeurt? Het creëren van
deze ruimte zal best overlast
kunnen geven, maar.... Als
oudere inwoner vind ik het fijn
als mijn mantelzorger dicht bij
mij woont en niet vanuit Flevoland moet komen. Als ik het
aantal natuurgebieden zie en
dat afweeg tegen bebouwing
en infrastructuur is er best
nog ruimte voor huisvesting,
zonder dat de natuur het onderspit moet delven. Willen

wij een dynamische gemeente blijven en niet devalueren
tot een bejaardeninstelling
zullen wij onze jongeren vast
moeten houden. Goed om te
lezen dat de wethouder de
locatie Molenmeent in Loosdrecht aanvoert. Dit was in
de gemeente Loosdrecht een
reserve bouwlocatie. Tevens
gauw het gemeentehuis verplaatsen naar de werf in Kortenhoef en de restruimte voor
onze starters en op de plek
van dit oude Knorr kantoor:
woningen. Geen snipperlocatie aanwenden zoals het
Laantje, maar de vrije ruimten tussen de bebouwingen
gebruiken, Zuidsingel? Laten
we onze dorpen leefbaar houden en toegankelijk voor onze
jongeren. Natuurlijk zijn er oneffenheden, de lintbebouwing
is best lastig, maar het gaat al
heel lang goed met een beetje zorg om elkaar. Hoopvol op
de komende landelijke verkiezingen en weer een ministerie
van Ruimtelijke Ordening met
meer ruimtelijke coördinatie!
Jan Pieneman

Gratis warmtescan
Vraag nu uw gratis warmtescan aan

Benieuwd naar de energielekken van uw huis? Tussen november en februari komt de
energiecoach graag bij u thuis
om met een warmtecamera de
energielekken van uw huis op
te sporen. Warmtefoto’s van
uw gevel laten zien waar de
warmte weglekt. Een eerste
indruk van onnodig energieverlies. De energiecoaches
zijn speciaal getraind in het
maken van de warmtefoto’s
en maken gebruik van zeer
goede camera’s. In het kader
van de RRE (regeling reductie energiegebruik) mogen

we de warmtescans tijdelijk gratis aanbieden. Maak
gebruik
van
deze kans! Om
warmtefoto’s te
kunnen maken
moet het binnen warm zijn
en buiten koud.
Daarom doen
de energiecoaches alleen
warmtescans tussen november en februari/maart. Meldt u
aan voor een warmtescan via
de website ECWijdemeren.nl
Kent u de energiecoöperatie Wijdemeren? Wij zijn een
bewonersinitiatief en werken
door, voor en met bewoners.
Wilt u meewerken en bijvoorbeeld opgeleid worden als
energiecoach of warmtescans
leren maken, neem dan contact op via
info@ecwijdemeren.nl

aldus aannemer en gemeente, een ’budgetprijs’. ”We
gingen uit van het slechtst
denkbare scenario”, aldus
een woordvoerder van KWS.
De gemeente wijst erop dat
de eerder door de wethouder
genoemde 885.000 euro ’een
maximaal totaalbudget’ was.

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Uit een onderzoek door
Hans van Keken in de
Gooi- en Eemlander van
zaterdag 14 november
blijkt het asfalteren van
de Oud- Loosdrechtsedijk
vanaf de rotonde ’s-Gravelandse Vaartweg tot aan
Bleekveld in Oud Loosdrecht onverwacht tonnen
goedkoper te kunnen.
De bedragen gaan op en
neer. Eerst wilde aannemer
KWS onderhands in mei van
dit jaar het wegdek asfalteren
voor bijna zes ton. De raad ligt
dwars. Die wil openbaar aanbesteden, ook om kosten te
drukken, al waarschuwt Boermans dat het duurder kan uitvallen. Deze zomer noemt hij
dan ook een maximum van
885.000 euro. Door ingrijpen
van CDA- raadslid Eric Tor-

sing verlaagt de meerderheid
van de raad het budget tot
675.000 euro. Maanden later
kost het werk na openbare
inschrijving ’slechts’ 416.000
euro, heeft Van Keken uitgezocht. Veertien aannemers
schreven in, maar KWS Infra
blijkt de goedkoopste. Terwijl
er ook nog eens extra werk
en kosten bij zijn gekomen,
zoals een deel van het fietspad erbij, slechte fundering
en een stuk riool aanpakken,
duurder asfalt en putdeksels
erbij. Waarom dan eerst die
(veel) hogere bedragen? Die
twee bedragen kun je niet zomaar vergelijken, benadrukken KWS en Wijdemeren. Zo
is inmiddels gebleken dat die
’onderhandse’ van 6 ton nog
rekening hield met eventueel
teerhoudend asfalt. Afvoer
zou 75 mille kosten, maar dat
zou de gemeente Wijdemeren later terugkrijgen, wordt
nu gesteld. Verder was dat,

KWS eerder
Met KWS was er ook een
langslepende affaire over het
eerste deel van de Oud-Loosdrechtsedijk, tussen de brandweerkazerne en restaurant ’t
Bruggetje. Daar ligt inmiddels
een glanzend wegdek dat
echter veel hoofdbrekens en
veel extra geld kostte. Deze
renovatie was begroot op ruim
1,6 mln, nog onder wethouder
Theo Reijn. Maar er doken
twee oude waterleidingen
op, waarna het op de valreep
uitgesteld werd. Zo konden
klagende omwonenden meteen erbij betrokken worden.
Die waterleidingen bleven
uiteindelijk zitten, er kwam
geen nieuwe hemelwaterriool. Uiteindelijk werd het ruim
1 miljoen duurder. Wethouder
Boermans vroeg (en kreeg)
met het schaamrood op zijn
kaken van de boze raad toestemming voor de tegenvaller.
Deze week zei de wethouder
tijdens de begrotingsbehandeling, nadrukkelijk dat de
gemeente zal bekijken hoe
’het interne proces’ beter kan.
De Lokale Partij verweet hem
’gejo-jo met bedragen’.
Foto: Boermans bij de opening van het 1e deel Oud Ldr.
dijk

Nog meer vergunningen vóór deadline
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Nog vóór de deadline van
16 november heeft wethouder De Kloet weer een
stapel aanvragen voor
omgevingsvergunningen
in ontvangst genomen.
Maandag jl. was de datum
dat de nieuwe Provinciale
Omgevingsverordening
in
werking is getreden, een regeling waarin het bijzondere

landschap wordt afgebakend.
Met minder kans op bouwlocaties. Aanvragen die voor 16
november binnenkomen vallen nog onder de zgn. ‘overgangsregeling’, met de oude
verordening voor vergunningen. Tussen 23 oktober en 2
november ontving de afdeling
Ruimtelijke Ordening 10 verzoeken om van het bestemmingsplan af te wijken. Verreweg in de meeste gevallen
ging het om de functie ‘wonen’ en één keer om de her-

ontwikkeling van een jachthaven. In vijf gevallen waren het
Loosdrechtse aanvragen, drie
uit Nederhorst den Berg, één
keer uit ‘s-Graveland en één
keer uit Kortenhoef. Hoeveel
aanvragen er na 2 november
op de valreep binnenkwamen
is niet bekend. Eerder publiceerde de wethouder al een
lijst met 16 aanvragen, voornamelijk bouwplannen, maar
ook voor jachthavens, een hotel, kampeerterrein, tiny houses en een transportbedrijf.
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Oogzorg Briljant verkiezing van de
mooiste Kerstkaart 2020

UITVAARTVERZORGING

Win 100 euro

Uitvaartzorg
vanuit het hart
Lindelaan 8 te Loosdrecht
ariedekloetuitvaartverzorging.nl

06 1035 8100

24 uur per dag bereikbaar

• Airconditioning
• Warmtepompen
Nederhorst den Berg
Nederhorst
•
Warmtepompen
• Airconditioning
0294
254 334 den Berg
• Warm (tap) water installaties 0294 254 334
• Warm(tap)water installaties
info@thermgroep.nl
• CV/klimaattechniek
info@thermgroep.nl
• Duurzame
installaties
www.thermgroep.nl
• Service en onderhoud
www.thermgroep.nl

Sinterklaas gaat door!
Sint en roetveeg piet
mondkapjes
bestellen via

www.sintenpietmondkapje.nl
BELEEF HET ULTIEME SLAAPCOMFORT

Over vijf weken verschijnt de
Kerstuitgave van Weekblad
Wijdemeren en de Nieuwsster.
Lezers kunnen actief meedoen.
Kerstkaart
In samenwerking met Oogzorg
Briljant is er een wedstrijd voor
de mooiste kerstkaart. Stuur
uw kleurrijkste, dierbaarste,
creatiefste,
vertederendste,
inspirerendste of gewoonste
kerstkaart op. Het mag er een
zijn van vroeger, of juist een
die u in 2020 wilt sturen. Maakt
niet uit. Alle kerstkaarten worden geplaatst in de Kerstuitgave. De inzender van de mooiste kerstkaart krijgt een prijs
van € 100, gesponsord door
Oogzorg Briljant.
Hoe?
Opsturen (digitaal) naar: redactie@dunnebier.nl; afgeven
bij Oogzorg/ Oorzorg Briljant;
Meenthof 40 te Kortenhoef;
of per post: Dunnebier Print &
Marketing, Nieuw Walden 6;
1394 PB Nederhorst den Berg.
Graag vóór 16 december a.s.
( Yvar Steketee van Oogzorg
Briljant hangt ze ook op in de
etalage). Doe mee!!
Opgave van een Sterretje kunt u on-line doen via www.denieuwsster.nl,
nclusief de betaling daarvan. Aanleveren tot maandag 10.00 uur voor
verschijning. Het tarief is € 1,50 per gedrukte regel

Wij van Vulpen Facilitaire
uit Loosdrecht zoeken
een schoonmaker(ster) voor
3 halve dagen. Werktijden
ongeveer vanaf 06.00 uur
tot 11.00 uur op diverse
locaties in het Gooi.
Rijbewijs verplicht!
U kunt bellen met 035-5827277
Heeft u al gehoord van
Landgoed de Rading? Lekker
lunchen, oogstaandelen, verse
soep afhalen, feestje vieren en
nog veel meer,...
Rading 1B, 1213 RK Loosdrecht
www.landgoedderading.nl

AVEK
TOTA
A
DEAL L
ER

Linnerie

ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM MET
EEN RUIME COLLECTIE BEDDEN, PRACHTIG
BEDTEXTIEL EN NATUURLIJK BIJPASSENDE
KUSSENS EN DEKBEDDEN.

Te huur gargabox
franshalslaan te
loosdrecht 150 euro per
maand een maand borg

Bijles nodig?
Exacte vakken en talen;
vmbo-havo-vwo.
Betrouwbaar, kwalitatief,
flexibel. Ook in weekend!
Camille 06 417 56 417
Humanitas tGooi is op
zoek naar vrijwilligers
Vriendschappelijk Huisbezoek.
Aanmelding: 06-10832198
tgooi@humanitas.nl
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

WINKEL

✓

RADING 46 A
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68

SLAAP EXPERIENCE LOODS

Tuinman/hovenier gezocht
met opleiding en aantoonbare ervaring. 19-38 uur
per week, Cao Recreatie,
8% vak. toeslag, 25 vrije
dagen met mogelijkheden
om door te groeien in 2
jaar tot Hoofd Technische
Dienst. mail met cv naar
rvdb@village.nl
R van den Broeke Village
Nieuw Loosdrecht,1231LE
www.village.nl,0355889900

(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

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

LINNERIEANNELIES.NL

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

#samenvoordieren
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Rozengeur op Sypesteyn

Sinterklaasactie		

LOOSDRECHT
De roos is dit seizoen
het verbindende thema
op Kasteel-Museum Sypesteyn in Loosdrecht.
Bij de restauratie van de
tuin is gekozen voor oude
geurende soorten, zoals
die hier in de tijd van de
jonkheer nog bloeiden.

Rosa’s Cantina
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Met de terugkeer van het planten van deze rozen en de presentatie van het rozenservies
van Loosdrechts porselein, wil
Kasteel-Museum Sypesteyn
deze vaste collectie onder de
aandacht brengen.
LOOSDRECHT
Kinderen mogen gratis
hun schoen te zetten bij
Rosa’s Cantina.

Het 131-delig rozenservies
is uitbundig beschilderd met
donkerroze rozen, takjes en
met in goud versierde ornamenten.
Deze presentatie is tot stand
gekomen met de steun van de
Vereniging Rembrandt en de
Turing Foundation.

Sinterklaas is weer in het land
en kinderen verheugen zich er
op om hun schoen te mogen
zetten. Om de kinderen extra
te verwennen heeft Rosa’s
Cantina een leuke actie bedacht. De kleintjes t/m 12 jaar
mogen gratis hun schoen bij
de open haard op de patio van
het restaurant zetten, samen
met een mooie tekening voor
Sinterklaas.

U kunt vanaf 21 november a.s.
via een audio/beeldtour (onder
voorbehoud van de (dan) geldende Corona maatregelen)
het hele kasteel bezichtigen.
Het kasteel zal tijdens de
weekenden van 12.30 tot
16.30 uur geopend zijn.

Vaak zijn het de supermarkten die de kinderen vragen om
een tekening te maken voor
Sinterklaas en deze dan in hun
schoen in de winkel te plaatsen. Door de Coronamaatregelen zal het dit jaar anders
verlopen. Daarom biedt het
restaurant in Oud Loosdrecht

Kaarten kunnen besteld worden via de de website:
www.Sypesteyn.nl

Tomtation

de mogelijkheid om dit op de
aangrenzende Patio (buiten
& overdekt!) en Coronaproof
(buiten, op afstand, 1 ouder,
geen andere gasten want het
restaurant is gesloten) toch te
kunnen doen!
Ook kunnen de kids een Pizzapiet-kleurplaat
inkleuren.
Deze kleurplaten zijn gratis op
te halen bij Rosa’s Cantina,
Pitti Kids Hilversum of Sunday’s Hilversum. Een eigen
tekening mag natuurlijk ook
in de schoen gestopt worden
voor de goedheiligman. De
schoenen kunnen t/m 1 december (dagelijks 16-20 uur)
neergezet worden op de Oud
Loosdrechtsedijk 272 te Loosdrecht. Van 2 t/m 5 december kunnen de kinderen hun
schoen + surprise weer ophalen. Oftewel ook nog een leuk
“uitstapje” voor ouder & kind in
deze spannende tijd.

GooiTV
Vanaf woensdag 18 november
zendt GooiTV het volgende
programma uit:
Andreas van der Schaaf komt
met een nieuwe aflevering van
De Dag van Andreas, opnieuw
in retrostijl.

Op zaterdag 20 november
zendt GooiTV de intocht van
Sinterklaas in Naarden Vesting uit. Dat begint om 17.00
uur en is ook online te volgen
op gooitv.nl

Er is het tweewekelijkse gesprek met de burgemeester
van Gooise Meren over actuele onderwerpen.

Onze ex-columnist en wereldreiziger Tom Cornelissen heeft
zijn vak van fotograaf weer
opgepikt. Zo kom je nog eens

ergens, zoals op Temptation
Island. De kans om met deze
12 beauties op de foto te poseren, liet hij zich niet ontnemen.

Temptation werd nu Tomtation
Island
Foto: Florian Liehappo

Ruud Bochardt praat in In Derde Termijn over onder andere
de Sinterklaasbank voor kinderen wier ouders geen geld
hebben om Sinterklaaskadeautjes te kopen.

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier
(boedel) Taxaties / -ontruimingen
Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl
Online shoppen: www.kunstkamer.online
Herenweg 71-73, Breukeleveen
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MANTEN STERRETJES
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Beste redactie van De Nieuwsster!
Dat was een verassing woensdag toen we de krant uit de bus haalde.
Alle felicitaties die wij mochten ontvangen naar aanleiding van jullie artikel in de krant waren overweldigend.
Hoe leuk is het om vervolgens gebeld te worden door een raadslid van de gemeente, dat er nu 50 op het asfalt in Breukeleveen komt.
Dit permanente aandenken vinden wij fantastisch.
Wij willen namens deze weg iedereen bedanken die onze trouwdag nu al onvergetelijk hebben gemaakt.
En in het bijzonder een grote dank aan de redactie van De Nieuwsster en we zijn erg dankbaar voor het begrip dat getoond is, dat we het gouden huwelijksfeest niet vieren.
Annet & Jan Manten
Breukeleveen

Lieve Jan en Annet, van harte
gefeliciteerd met deze mijlpaal
van 50 jaar huwelijk. Ik wens jullie
nog veel liefdevolle, gelukkige en
gezonde jaren! Veel liefs, Alette

Lieve Jan & Annet,
Van harte gefeliciteerd! Nog vele
mooie jaren samen toegewenst!
Mooie dag samen!
Liefs Ronald & Syl

Lieve ome Jan en tante Annet,
Gefeliciteerd met jullie 50 jarig
Gefeliciteerd met jullie 50 jarig
Van harte gefeliciteerd met jullie
huwelijk
huwelijk!
gouden bruiloft.
Veel liefs en nog vele jaren samen
Michael, Kees & Yvon
Wat een mijlpaal, op naar de 60
Goof en Truus
jaar en verder!.
Dear Jan and Annet , CongratuWe hopen dit nog vele jaren met
Lieve pa & ma,
lations on your special day and
Lieve Jan & Annet,
jullie te kunnen vieren.
Van harte gefeliciteerd met jullie the togetherness of 50 years , still
Welgefeliciteerd. 50 jaar samen.
Van harte gefeliciteerd met jullie
Jullie zijn heel speciaal voor ons.
gouden huwelijk!
Gewoon doorgaan zo.
remember the first day i started
. Many
50e jubileum!
Heel veel liefs en een dikke knuffel
Liefs Jan & Gaby.
Ik blijf klant.
cutting the grass
Hele fijne dag gewenst samen
van Jan en Joke
(Over)Buurman en Frits
more Happy Years and a big hug
en hopelijk kunnen we er snel op
Van harte gefeliciteerd met jullie
from me . Greetings from Ireland
proosten met elkaar.
Van harte proficiat met jullie 50 gouden huwelijk namens de leden
“Aha! Vandaar al die borden in de
ieJasper
Liefs Jeroen & Mascha
jarig huwelijk!
van SDG Tienhoven!
bebouwde kom.
Liefs Hennie & Ell Methorst-VoorVan harte gefeliciteerd!
Lieve Ome Jan en Tante Annet
Van harte met jullie 50-jarig
neveld Fijne dag!!
Lieve Annet en Jan, van harte
Sasha und Peter”
van harte gefeliciteerd met jullie
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