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

de Universiteit van Amsterdam 
heeft ze altijd al een binding 
met lokale politiek gehad. Als 
VVD-raadslid en fractievoor-
zitter in Ouder-Amstel (2006-
2010/ 2014-2018) en als wet-
houder (2010-2014) beschikt 
ze over een ruime ervaring.
 
Vanaf maart dit jaar was ze lid 
van de Provinciale Staten van 
Noord-Holland, o.a. als voor-
zitter van de commissie Mobi-
liteit en Bereikbaarheid. Toen 
iemand haar adviseerde om 
een oriëntatieprogramma van 
het Genootschap van Burge-
meesters te volgen, ontdekte 
ze dat het een ambt is met in-
teressante aspecten als diver-
siteit, abstractie en schakelen 
op diverse niveaus. “Ik zag al 
snel dat het een mooi vak is, 
vooral het bezig zijn met de in-

woners, sprak me direct aan. 
Het is politiek die dichtbij is en 
je kunt vrij snel resultaat boe-
ken.”
 
‘IK BEN WEL IN STAAT 
OM PARTIJEN BIJ EL-
KAAR TE BRENGEN’
 
Samenwerking in regio
Natuurlijk kende mevrouw Lar-
son de dorpen al. Ankeveen 
van het schaatsen en op de 
Loosdrechtse plassen heeft 
ze regelmatig gevaren. “Het 
zijn dorpen in een prachtige 
natuur, bosrijk en afgewisseld 
met agrarisch gebied. Hier 
wil je wel wonen.” De belang-
rijkste opgave vindt ze de be-
stuurlijke samenwerking in de 

Regio Gooi en Vecht. Nu dui-
delijk is dat Wijdemeren zelf-
standig kan voortbestaan, is 
een inbedding in een krachtige 
regio met zeven gemeentes 
belangrijk om samen sterker 
te worden. “Dat lijkt me een 
aantrekkelijke klus. Er zijn vol-
doende bouwstenen voor sa-
menwerking, maar hoe gaan 
we elkaar vinden.” Naast kwa-
lificaties als ‘verbindend’ en 
een ‘groot netwerk’ koos de 
selectiecommissie ook voor 
Crys Larson vanwege het feit 
dat ze ‘bestuurlijk sensitief’ 
zou zijn. “Tja, dat moet je ei-
genlijk aan hen vragen, maar 
ik ben wel in staat om partij-
en bij elkaar te brengen, om 
standpunten vanuit een ander 

perspectief over te brengen.”
 
Kennismaken
De nieuwe burgemeester heeft 
vorige week een gesprek ge-
had met haar voorganger en 
de wethouders. “Ik ben nu heel 
hard aan het inlezen in diverse 
dossiers. Ik wil zoveel mogelijk 
informatie opslurpen.” Daar-
naast wil Crys Larson de ko-
mende weken ook veel tijd ste-
ken in het kennismaken met 
de dorpen. “Op alle niveaus 
wil ik Wijdemeren verkennen, 
met groeperingen, met de me-
dewerkers en uiteraard zeker 
ook met de inwoners.” Daarna 
zal ze ongetwijfeld gaan ge-
nieten van ‘de blauwgroene 
parel van Midden- Nederland’.

   

Dank u wel!
KORTENHOEF  
De winkeliers van De Meen-
thof bedanken u hartelijk 
voor uw medewerking tij-
dens de werkzaamheden 
van de afgelopen weken. 
Wat is er hard gewerkt aan 

een prachtig nieuw plein, 
wat is het resultaat fan-
tastisch mooi en wat is er 
hard gespaard tijdens de 
zegelactie.
 
Drukkerij Dunnebier heeft 

regelmatig de persen weer 
opgestart om extra klinker-
tjes-spaarkaarten en klinker-
tjes-zegels bij te drukken. 
Met het einde van de bestra-
tingswerkzaamheden is ook 
een einde aan de spaaractie 

gekomen. De kaarten kunnen 
nog tot en met vrijdag 23 no-
vember worden ingeleverd bij 
Jumbo en Albert Heijn in de 
Meenthof, waarna de trekking 
zal plaatsvinden en de prijs-
winnaars bericht krijgen.

Dit weekend is het centrum 
extra gezellig aangekleed; na-
tuurlijk voor Sinterklaas, maar 
ook om ‘ons’ plein feestelijk in 
gebruik te nemen. Welkom in 
de Meenthof dus.
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Versa Welzijn
S. Duikersloot en T. van der Tol
035 623 11 00
avewijdemeren@versawelzijn.nl

Spreekuur
Administratie voor Elkaar

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

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

Privacy is gewaarborgd.

24 uur per dag bereikbaar
Tel. 06 - 233 09 339

Een voorbespreking voor uw eigen afscheid of voor
dat van een naaste én inzicht in de uitvaartkosten?

U kunt mij altijd bellen voor een afspraak.

Uitvaartverzorging
Wijdemeren e.o.

Monique Houtzager
info@inmemoriamuitvaarten.nl
www.inmemoriamuitvaarten.nl

In Memoriam Uitvaarten

Graag nodigen wij u uit op
donderdag 28 november 

voor de lichtjesavond op
begraafplaats Carspelhof.
18.30 uur ontvangst en 

uitreiking kaarsjes door Myosotis.
19.00 uur lichtjesceremonie
Aansluitend is er gelegenheid 

om elkaar te ontmoeten.

Uitvaartcentrum Myosotis
is gevestigd aan de 

Utrechtseweg 110-B te Weesp
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar.

Markt in Ankeveen

Met deze week brood en gebak, 
bloemen, groenten en fruit, 
kaas, verse vis, noten en natuurlijk 
onze koffietent.

Zaterdag van 8.00-12.30

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

RK WIJDEMEREN

 St. Martinus
 Za. 24 november:  9.30 uur:
 L. Wenneker en W. Balk.

 H. Antonis
 Wo. 27 november:  9.30 uur:
 J. Dresmé.

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk 
 Zo. 24 november:  10.00 uur:
 Ds. E.J. van Katwijk.

 De Graankorrel 
 Zo. 24 november:  10.00 uur:
 Ds. H. van Dijk.

 Herv. Gem. ‘s-Graveland
 Zo. 24 november:  10.00 uur:
 Ds. G.J. van Meijeren.

 Herv. Gem. Kortenhoef 
 Zo. 24 november:  9.30 uur:
 Ds. J. de Goei.

 Oec. Streekgemeente
 Zo. 24 november: 11.15 uur: 
 Dienst van Woord en Tafel  
 met Anne Marie Booij.

Colofon
Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing,
Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg
Tel. 0294 25 62 00
Aanlevering kopij
vrijdag voor 12.00 uur via 
redactie@dunnebier.nl
Aanlevering advertenties
vrijdag voor 12.00 uur. 
Aanleveren, info en/of prijzen:
advertentie@dunnebier.nl
0294 25 62 00
Eindredactie
Bianca Krijnen - Splint
Kijk voor meer informatie op:
www.weekbladwijdemeren.nl

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1 035 - 656 16 16
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis) 0294 - 25 18 54
Dokterscentrale (alleen overdag) 0900 -15 15
Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53
Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend 088 - 130 96 00

Oogarts
C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19 035 - 656 47 62

Verloskunde Wijdemeren 06 - 206 15 919

Tandartsen
Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 
Tandartsenpraktijk Hagesteijn & Vonk 035 - 656 91 28
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56 
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13     0294 - 25 27 14 
Tandartscentrale 0900 -15 15

Apotheek
’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10
 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 
Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294  -25 35 19
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 - 6561074/06 - 22732136
Annemarie 0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk
Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50
Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95
Versa Welzijn  035 - 623 11 00
Klusjesteam Kortenhoef / ‘s-Graveland 035 - 656 18 60
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 656 30 01
Sensoor  035 - 6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 656 50 73

Kinderopvang
KMN Kind & Co Klimboom                                      planning  030 - 600 47 50
Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 303 09 65
Thuizbij Kinderopvang Kortenhoef 035 - 656 97 85
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 656 97 85
In de Heksenketel 035 - 533 89 82
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 41 92 60
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 582 60 35
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 - 105 66 343
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 338 90 949
Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 628 13 81
Alberdingk Thijm Kinderopvang (lokatie Lokinschool)  06 - 156 52 692

Scholen
Warinschool 0294 - 25 13 51
Mr. Kremerschool 0294 - 25 15 22
Jozefschool 0294 - 25 33 36
Curtevenneschool 035 - 656 10 19
De Regenboog 035 - 656 04 08
Joseph Lokinschool 035 - 656 13 70
St.-Antoniusschool  035 - 656 10 67

Gemeente 
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900 - 8844
Wijkagent Carl Klein (Kortenhoef / Ankeveen) carl.klein@politie.nl
Wijkagent Dennis van Giessen (N.d.B.) dennis.van.giessen@politie.nl
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Manuel Kummer   emmanuel.kummer@politie.nl

Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 656 00 66
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 25 75 07
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 112 387 77

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
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Gematigd optimisme over begroting 
2020
‘Zwabberbeleid’ strategisch  
adviseur
Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
De coalitiepartijen CDA, 
Dorpsbelangen, VVD en 
D66 (13 zetels) stem-
den vóór de begroting 
2020- 2023, vanwege de 
sluitende begroting en 
omdat er geen structure-
le bezuinigingen zijn ge-
pland. Bovendien stijgen 
de woonlasten alleen met 
het inflatiepercentage. Op-
positiepartijen De Lokale 
Partij en PvdA/GroenLinks 
(6 zetels) waren tegen van-
wege de grote financiële 
risico’s en het gebrek aan 
een toekomstvisie.
 
Voor 2021 is het resultaat: + 
€ 70.000. Voor de jaren t/m 

2023 verwachten B&W ook 
af te sluiten met positieve sal-
di. Oppositieleider Gert Zagt 
(DLP) zag talloze ‘leeuwen en 
beren’ op het financiële pad, 
met diverse kunstgrepen voor 
de korte termijn.
 
EÉN GOOI- EN VECHT-
GEMEENTE IS UTOPIE
 
De risico’s voor de toekomst 
waren niet goed onderbouwd, 
terwijl de algemene reserve is 
gehalveerd. Het ontbrak het 
gemeentebestuur aan een 
heldere visie op de toekomst, 
meende hij. “Wat wil Wijdeme-
ren?” Hij was ervan overtuigd 
dat één Gooi en Vechtge-
meente een utopie is. Hij wees 
op de noodzaak om gezamen-
lijk vast te stellen wat de koers 

moet worden. Nu heerst er, 
volgens de DLP, koersloos-
heid. Stan Poels van PvdA/ 
GroenLinks was ontevreden 
over het budget voor Duur-
zaamheid. Bovendien vreesde 
hij dat de gemeente onder de 
grens zal belanden van het 
Sociaal Domein. Nu was er al 
besloten om te putten uit de re-

serve van 1 miljoen. “We dan-
sen om de grote olifant heen”, 
zei hij toen hij de bestuurlijke 
toekomst aan de orde stelde, 
er was zijns inziens ‘niks op-
gelost’.
 
Zwabberbeleid
De coalitiepartijen waren wel-
iswaar content over het resul-

taat van de Programmabe-
groting, maar deelden ook de 
zorgen. CDA- voorman Jan 
Verbruggen was bang dat de 
vijf dorpen met veel omliggen-
de natuur ‘op slot’ raken door 
een mogelijke bouwstop van-
wege de stikstofproblematiek.
 
-Lees verder op pagina 4-

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

Afscheid burgemeester Ossel

 Foto: (rechts) Gert Zagt in debat met Jan Klink (links)
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Daarnaast voorzag hij grote 
problemen voor de boeren 
en grondeigenaren die door 
de natuurplannen van de 
provincie niet verder kunnen 
met hun koeien en schapen. 
René Voigt van Dorpsbelang- 
en noemde het aanvankelijk 
schrappen van 50.000 voor 
een strategisch beleidsadvi-
seur en het later wel opnemen 
in de begroting ‘zwabberbe-
leid’. Namens de VVD pleit-
te Sieta Vermeulen voor een 
vereenvoudiging van de fi-
nanciële administratie. Nanne 
Roosenschoon (D66) hoopte 
dat Wijdemeren de ambitie 
om jaarlijks ± 200 woningen te 
bouwen, kan waarmaken.
 
B&W
Burgemeester en wethouders 

verdedigden vrij gemakkelijk 
deze begroting. Financieel 
wethouder Jan Klink zei dat 
Wijdemeren zijn grote ambities 
wil realiseren. Alle financiële 
kengetallen zijn op orde. Ook 
de verminderde algemene re-
serve blijft binnen het wettelijk 
kader. Rosalie van Rijn vond 
het logisch dat er geld uit de 
reserve ‘sociaal domein’ werd 
gehaald. “Dat doe ik liever dan 
te bezuinigen op een bepaalde 
groep uit het sociale domein.
 
Dat wil toch niemand?” Joost 
Boermans onderzoekt of de 
beheerplannen ‘groen’ in de 
toekomst op een hoger niveau 
kunnen komen. Zijn collega 
De Kloet komt binnenkort met 
een ‘kansenkaart’ voor wo-
ningbouw in de dorpen, terwijl 
hij de kansen voor een wo-
ningbouwplan in de Horn- en 

Kuijerpolder in Nederhorst den 
Berg ziet verminderen.
 
Moties en amendementen
Unaniem stemde de raad voor 
een motie om al in 2020 de 
herinrichting van de straten 
rond het zwembad in Nieuw 
Loosdrecht uit te voeren. Het 
jeugdwerk krijgt een bepaald 
bedrag als de vuurwerkscha-
de minder is dan het gemid-
delde van 4600 euro. Er komt 
een proef om 3 zebrapaden 
te voorzien van ‘goedkope’ 
lichtjes. Weliswaar kan de ge-
meenteraad zich niet vinden in 
de manier waarop Noord-Hol-
land 800 ha. ‘nieuwe natuur’ 
wil creëren, maar de meerder-
heid staat wel achter de na-
tuurambities van de provincie. 
Dus werd een motie hierover 
alleen door DLP en PvdA/
GroenLinks gesteund.

   

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

REGIO Van 18 tot en met 
23 november 2019 or-
ganiseert het Nationaal 
MS Fonds de landelijke 
huis-aan-huiscollecte om 
geld in te zamelen voor 
onderzoek naar de ziekte 
multiple sclerose.
 
MS is een chronische ziekte 
van het centrale zenuwstelsel. 
In Nederland hebben meer 
dan 17.000 mensen MS en 
jaarlijks krijgen 800 mensen 
de diagnose. De eerste ziekte-
verschijnselen openbaren zich 
meestal tussen het 20e en 40e 
levensjaar en het is de meest 

invaliderende ziekte onder 
jonge mensen in Nederland. 
Veelvoorkomende klachten 
van MS zijn moeheid, oog-
klachten, krachtverlies, coördi-
natiestoornissen, blaasproble-
men en gevoelsstoornissen.
 
Over de ziekte MS is nog veel 
onbekend. Onderzoekers 
weten nog niet waardoor MS 
veroorzaakt wordt en hoe het 
genezen kan worden. Met 
de opbrengst van de collecte 
investeert het Nationaal MS 
Fonds in innovatieve onder-
zoeken om MS te genezen.
 

Laat mensen met MS niet aan 
hun lot over, geef aan de col-
lectant van het Nationaal MS 
Fonds. Iedere donatie -groot of 
klein- is welkom! De collectant 
van het Nationaal MS Fonds is 
te herkennen aan de collecte-
bus met het oranje vlinderlogo. 
Nieuw dit jaar is doneren met 
de QR-code. Hiermee kun je 
ook digitaal kleine bedragen 
betalen.
 
Collectant gemist?
Ga naar www.nationaalms-
fonds.nl en doneer online. Het 
is ook mogelijk om een dona-
tie over te maken op giro 5057 
(NL 92 INGB 000000 5057) of 
sms STOPMS naar 4333 en 
doneer eenmalig €2,00.
 
Samen staan we sterker tegen 
MS!
 
Aanmelden als collectant kan 
ook nog steeds! Meld je aan 
via de website www.natio-
naalmsfonds.nl of bel met het 
Nationaal MS Fonds op (010) 
591 98 39.

timmerbedrijf
H. van Ruitenbeek
verbouw • onderhoud • keukens •
interieur • ramen • deuren •
kozijnen • ambachtelijk timmerwerk
Middenweg 126A
1394 AN  Nederhorst den Berg
Telefoon 0294 -254683

Ruitenbeek adv.  22-01-2015  15:29  Pagina 1

Middenweg 126A
1394 AN Nederhorst den Berg
Tel. 0294-25 46 83 / 06-209 78 399
vanruitenbeekherman@gmail.com
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eroen
Speculaas 
brokken

Gevuld 
speculaas

Roomboter 
amandelstaaf

Meenthof 10 - 1241 CP Kortenhoef  |  De Meent - 1218 CB Hilversum  |  Hilvertsweg 84 - 1214 JJ Hilversum 

www.bakkerjeroen.nl

Geldig van donderdag 7 t/m zaterdag 23 november.

Normaal € 5,45€ 6,20 per stuk

GRATIS
2e zak

Bij inlevering van 
10 spaarpunten

brokken

Bij inlevering van 
10 spaarpunten

GRATISGRATIS
2e zak50%

KORTING

Tweede 
staaf

50%
KORTING

Tweede 
pakje

Lekker & G� elligLekker & G� ellig

€ 2,95
voor maar

Voor bezichtiging en of meer informatie vernemen wij graag van u via:
Info@opslagVL.nl of via 035-656 3517 

Bedrijfsruimte van 808 m2 op industrieterrein
“de Slenk” te Ankeveen.

Kernen bedrijfsruimte zijn onder meer :
• 8 m. hoog overspanningsvrij

• 2 x overhead + div. loop deuren
• Gevlinderde hoog belasting vloer

• Kantoor + kantine ruimtes incl. voorzieningen
• Ruime bestemming voor bedrijfsvoeringen

• Voldoende buitenruimte naar wens bij te huren
• Pand gelegen op goed bereikbaar afsluitbaar terrein

Van Leeuwen Vastgoed bied p/01-01-’20 te huur aan:

Prijs stelling: € 55,- p/m2 – p/jaar
(excl. nuts voorzieningen - buitenruimte)
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De school allerbelangrijkst voor  
Ankeveen
3e van 5 dorpsavonden
Door: Herman Stuijver
 
ANKEVEEN  
De Ankeveners verbraken 
het record van het aantal 
deelnemers aan de Dorps-
avonden tot nu toe. Er wa-
ren vorige week woensdag 
ongeveer 60 aanwezigen in 
het Wapen van Ankeveen, 
dat zegt veel over de lief-
de voor hun dorp. ‘Het is 
fijn wonen’ in Wijdemerens 
kleinste kern, was de har-
tenkreet. Daarbij speelt het 
voortbestaan van de ba-
sisschool een cruciale rol, 
bleek uit de tafelgesprek-
ken.
 
Ook nu werden veel opmerk- 
ingen genoteerd op de grote 
vellen. “Alles wordt uitge-
werkt”, zei gespreksleider Pe-
ter Buijs “niet uitgevoerd.” De 

school was de rode draad bij 
de gesprekken over de omge-
ving, duurzaamheid, leefbaar-
heid en leefklimaat. Met in het 
achterhoofd het Ankeveen van 
2040.
 
HET IS FIJN WONEN 
IN ANKEVEEN
 
Dat de 76-jarige Joop van 
Rijn dacht dat niet meer mee 
te maken, deed niets af aan 
de motivatie om mee te pra-
ten. Betaalbare woningen 
voor de eigen bewoners was 
ook een hot item, met ideeën 
over woningsplitsing, hoogte-
bouw en appartementen. De 
Jozef Lokinschool hoeft niet te 
vrezen voor een te laag leer-
lingenaantal, zei iemand. Dat 
komt door de groei van kin-
deren van buitenaf. Natuurlijk 
willen alle Ankeveners dat ze 

blijven wonen in een fraaie 
groene omgeving. Nog een 
paar meer of minder realisti-
sche punten: flitspaal op de 
Herenweg, sloop van de Marti-
nuskerk, een zorgpost en een 
multifunctionele ontmoetings-
plek. Hans Hazes pleitte voor 

een Elizabeth de Walé Hof in 
de buurt van de sportvelden.
 
Sfeer
Eenieder leek tevreden over 
de avond. Hoewel 54% ‘eerst 
zien dan geloven’ antwoord-
de op de enquêtevraag over 

de dorpscoördinator en ook of 
de Omgevingswet zal werken 
werd door de helft met scep-
sis ontvangen. Een Dorpsraad 
zou een koepel kunnen vor-
men voor de vele verenigingen 
in het dorp.

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

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

 Foto: De hoofdentree van de Meenthof is nog niet bestraat.
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Provincie biedt kans voor 
natuurplan 

Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
In een gesprek van wethou-
der De Kloet met de provin-
ciale bestuurders Rommel 
en Loggen is afgesproken 
dat de bewoners zelf met 
alternatieve plannen kun-
nen komen om 800 ha. 
natuur te realiseren. Dat 
wordt een proefproject, 
uniek in Noord-Holland.
 
Veel landeigenaren in Loos-
drecht, Kortenhoef en Anke-

veen maken zich zorgen over 
het voornemen van de pro-
vincie om agrarisch land om 
te vormen tot nieuwe natuur, 
schraal grasland. Verhalen 
over onteigening in de laatste 
fase doen de ronde. In ieder 
geval is de provincie al actief 
aan de slag om grond te kopen 
die omgezet kan worden naar 
natuur.
 
Schapen, koeien en paarden 
zou je niet meer kunnen hou-
den op deze gronden. Het gaat 
om een aantal extensieve vee-

houders en veelal om tiental-
len hobbyboeren. Het protest 
tegen deze natuurrealisatie is 
groeiende, er is een vereni-
ging in oprichting om zich te 
verweren tegen het plan.
 
Ook de Wijdemeerse politiek 
schaart zich in het algemeen 
achter de protesten. Jan-Jaap 
de Kloet begrijpt de boosheid. 
Hij heeft gepleit voor een an-
dere aanpak bij de gedepu-
teerden. “Die begrijpen nu dat 
de echte experts in deze regio 
wonen”, zei hij. “Daarom staat 
de provincie open voor alter-
natieve plannen, die ze zullen 
zien als goede suggesties.” 
De wethouder benadrukt wel 
dat de opdracht om de natuur-
doelen te halen hetzelfde blijft. 
“Die doelen staan niet ter dis-
cussie, wel de manier waarop 
en het tempo waarin een en 
ander gerealiseerd wordt.” 
Details, over de financiering, 
volgen later.

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

• Warmtepompen
• Airconditioning
•  Warm(tap)water installaties
• Duurzame installaties

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

Voorstraat 10, Nederhorst den Berg

we hebben nieuwe 
openingstijden

welkom

Maandag: 
Dinsdag: 
Woensdag: 
Donderdag:

08.00 –
08.00 –
08.00 –
08.00 –

08.00 –
08.00 –
12.00 –

21.00 uur
21.00 uur
21.00 uur
21.00 uur

21.00 uur
21.00 uur
18.00 uur

Vrijdag: 
Zaterdag: 
Zondag:  

Nederhorst den Berg

Voorstraat 10, Nederhorst den Berg

we hebben nieuwe 
openingstijden

welkom

Maandag: 
Dinsdag: 
Woensdag: 
Donderdag:

08.00 –
08.00 –
08.00 –
08.00 –

08.00 –
08.00 –
12.00 –

21.00 uur
21.00 uur
21.00 uur
21.00 uur

21.00 uur
21.00 uur
18.00 uur

Vrijdag: 
Zaterdag: 
Zondag:  

Nederhorst den Berg

Vanaf  25 november

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Wat een feest!

Speculaasbrok 
€ 2,00

of 20 spaarpunten

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus
0626252434

Cito Transport: Lev: zand, grond, 
grind, ook in bigbags leverbaar. 
Gemalen veengrond, menggra-
nulaat, compost, boomschors, 

gebakken stenen/betonklinkers. 
Middenweg 106, Ned. Den 

Berg. 0294-251451.

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). 
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ 

Weesp. Tel. 0294-418722

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

035-6566623

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen 

06-25514689

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer,

reparatie, uitbreiding, installatie
onderhoud, virus verwijderen

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

@:info@harrit.eu

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

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

OPRUIMCOACH-ORGANIZER 
www.easyorganizing.nl 

06-46390848

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!! 
Gratis waarde indicatie?

035 - 656 0235

KLOKKENMAKER
www.pendulehuis

030-7853826/06-11113421

Kevercentrum Kortenhoef 
zoekt per direct APK keur-
meester / 1ste Monteur

vwkever@kevercentrum.nl

Smartphone, Tablet of PC?
Reparatie/Advies/Verkoop
De BESTE abonnementen!
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422

NOORDEREINDE 9 
‘s-GRAVELAND

Kringloopwinkel VIDE.
Open woe-zat 10-17 uur

Loosdrecht, to Jumbo

Kevercentrum Kortenhoef 
Uw adres voor APK, Airco

en Onderhoud aan uw auto.
www.kevercentrum.nl

035-69 38 454 

Gezocht horeacapersoneel 
Crematorium Hilversum
2,5 dag per week overdag

sales@fajecatering.nl
035-2019629

Gezocht gepensioneerde 
chauffeur oproepbasis

gooi en omstreken
sales@fajecatering.nl

035-2019629
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Van Ettekoven Rietdekkers    
winnaars
Ondernemer van het Jaar
ANKEVEEN  
Op de Dag van de Onder-
nemer werd Van Ettekoven 
Rietdekkers gekozen tot 
Ondernemer van het Jaar 
in Wijdemeren. Het familie-
bedrijf uit Loosdrecht dat 
al met 9 generaties vanaf 
1750 actief is, kreeg meer 
dan de helft van de 2722 
geldige stemmen.
 
Bonnema Watersport en Dun-
nebier Print & Marketing ein-
digden op de 2e en 3e plaats. 
Het is overigens al een presta-
tie om uit de vele aanmeldin-
gen via een voorselectie van 
11 bij de top-3 te zitten.
In een vol partycentrum De 
Drie Dorpen werd het feestje 
van de ondernemers uitbun-
dig gevierd. Nadat wethouder 
Jan Klink de middag had ge-
opend, namen dagvoorzitter 

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

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

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

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

Uitblinkers in duurzaamheid
‘S- GRAVELAND  
Wie een bezoek brengt aan 
de boerderij van de familie 
Brouwer in ‘s-Graveland 
vindt weinig luxe. Henk en 
Alex Brouwer hebben een 
sobere bedrijfsvoering. Die 
eenvoud gaat niet ten koste 
van de duurzaamheid van 
de melk. Integendeel, ze be-
horen tot de elite.
 
In het gebied rond landgoed 
Jagtlust aan de Leeuwenlaan 
boert de familie Brouwer met 
veel plezier, de derde gene-
ratie komt langzaam maar ze-
ker aan het roer. Alex (31) en 
Daisy (30) Brouwer wonen er 
sinds 2014 in een nieuw huis, 
inmiddels samen met hun twee 
kinderen. Alex’ ouders Henk en 
Corrie bleven in het oude huis 
wonen.
 
Henk en Alex zijn verantwoor-
delijk voor de werkzaamheden 
op de boerderij. Ze dragen de 
zorg voor 85 melkkoeien plus 
bijbehorend jongvee (30 stuks) 
en voor het werk op 50 ha. wei-
land.

8000 kilo melk per koe
De familie Brouwer wist het 
afgelopen jaar de op één na 
hoogte score te realiseren bin-
nen het Duurzaamheidspro-
gramma van Bel Leerdammer. 
“Ik heb niet het idee dat we een 
speciaal bedrijf hebben”, zegt 
Alex Brouwer. “We hebben 
juist een sobere bedrijfsvoe-
ring.” Die werkwijze is volgens 
hem wel de verklaring voor de 
hoge levensduur van de veest-
apel. De gemiddelde leeftijd bij 
afvoer is 7 jaar, 3 maanden en 
21 dagen. “We vragen niet het 
uiterste van onze dieren en zijn 
tevreden met de productie van 
8000 kilo melk per koe.” De 
oudste koe is op dit moment 15 
jaar en er lopen ook veel dieren 
van negen of tien jaar oud. Om 
de levensduur verder te verlen-
gen is de familie Brouwer gaan 
inkruisen met de rassen Fleck-
vieh en Montebeliarde. “We 
hebben een sober ras nodig 
omdat we alleen gras voeren. 
Op de pachtgrond van Natuur-
monumenten mogen we geen 
mais telen.” Henk wijst ook de 
hoge KalfOK-score. De lage 

uitval onder zuigelingen wijdt 
hij aan een consequente biest-
verstrekking. Zo veel en zo vlug 
mogelijk, verder is het fokken 
ook op de sobere toer. Brouwer 
ontsmet de navel niet bij pas-
geborenen en ze verblijven in 
zelfontworpen strohokjes in de 
oude aanbindstal. Simpel maar 
wel effectief voor minder infec-
ties.
 
Hoge scores
De extensieve bedrijfsopzet is 

mede debet aan de hoge sco-
res voor het percentage eiwit 
van eigen land en de efficiëntie 
van fosfor. Het bedrijf wekt 88 % 
van het verbruik aan elektra op 
met eigen zonnepanelen. Het 
enige kengetal dat nog serieus 
vatbaar is voor verbetering is 
het gebruik aan antibiotica. Vol-
gens Henk en Alex is dat deels 
een gevolg van de hoge leeftijd 
van de veestapel, de kans op 
medicijngebruik neemt daar-
door toe. De uiergezondheid is 

een aandachtspunt, maar het 
celgetal blijft binnen de strenge 
grens van 150.000 cellen per 
mm. Daarmee verdienen de 
Brouwers de maximale score 
voor celgetal binnen het onder-
deel ‘koe’.
 
De komende jaren wil de fami-
lie Brouwer door gaan op de 
ingeslagen weg. “We staan er 
positief in. Plezier hebben in je 
werk, dat scheelt de helft in het 
resultaat dat je neerzet.”

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

Bel: 085 021 3120 Direct solliciteren kan via werkenbijamaris.nl

Bezoek 
onze 
banenmarkt

Kom langs om te praten 

over de mogelijkheden 

voor jou bij Amaris.

Ga in gesprek met onze recruiters en 

medewerkers uit de zorg over:

• Vacatures

• Werken en leren in de zorg

Ontdek wat Amaris jou te bieden heeft 

in regio Wijdemeren.

Dinsdag 26 november 
van 19.00 tot 21.00 uur

in Wijkcentrum de Wintertuin,
Wintertuin 24 in Weesp

Adv. Banenmarkt 131x190mm FC 2019.indd   2 07-11-19   14:38

Philharmonie Südwestfalen

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

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

Publikums nicht enden will”…

Gerard Oskamp  
dirigent

Ramon van Engelenhoven 
piano

Smetana: de Moldau
Chopin: Pianoconcert nr. 1

Dvorak: Symfonie nr. 8

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

    
  

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

Kortingscode € 5,-
Ramon 19



OMGEVINGSVISIE

DIT GAAN WE DOEN

DUURZAAMHEID
We starten een proef met “groene 

leges”. Extra duurzaamheids-

maatregelen bij uw verbouwing? 

Dan krijgt u korting op de leges!

VERVOER
Een goede en veilige bereikbaar-

heid per fiets, openbaar vervoer 

en auto is belangrijk, nu en in 

de toekomst. Samen met u 

maken we het Mobiliteitsplan 

Wijdemeren 2045.

ANDERS WERKEN
We willen vaker samen met in-

woners, bedrijven en instellingen 

werken aan initiatieven en plan-

nen. Vanaf het eerste moment 

dat een idee ontstaat.

DIENSTVERLENING
2020 is het jaar van de dienst-

verlening. We willen:

• Meer zaken online regelen.

• Informatie beter vindbaar 

en leesbaar maken. 

• Ingewikkelde procedures 

eenvoudiger maken.

OMGEVINGSWET
We bereiden ons voor op de 

Omgevingswet die vanaf 1 januari 

2021 26 bestaande wetten voor 

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

lijke ordening en natuur vervangt. 

Er komt meer ruimte voor ideeën 

van inwoners, bedrijven en in-

stellingen. In de Omgevingsvisie 

leggen we gezamenlijk vast hoe 

Wijdemeren er in de toekomst uit 

moet gaan zien.

GEBIEDSAKKOORD
• Besluit over aanleg van vaar-

verbinding Loosdrechtse 

Plassen/ Hilversums Kanaal. 

• Uitwerken: vaarverbinding 

‘s-Gravelandse Vaart en ontwik-

keling Nieuwe Polderplas.

• Start verwijderen bagger plassen.

TOEKOMST DORPEN
In 2019 hadden we leuke en 

inspirerende gesprekken met

inwoners over de toekomst van 

hun dorp. De wensen en ideeën 

komen in Dorpen Ontwikkelings-

Plannen (DOP).

BEDRIJVEN-
TERREINEN
Met ondernemers en de provincie 

maken we een plan om bedrijven-

terreinen te verbeteren.

WONINGBOUW
Nog dit jaar brengen we de 

meest kansrijke woningbouw-

locaties in beeld. En volgend 

jaar pakken we door. 

In Loosdrecht werken we de 

plannen voor Het Achtererf 

en de vrijkomende terreinen 

Lindeschool/Terpstraschool uit.

INTEGRAAL
KINDCENTRUM
In december opent het nieuwe 

Integrale KindCentrum (IKC) in 

Loosdrecht. Ontwikkeling van 

een tweede IKC is gestart.

VERGRIJZING
Wijdemeren vergrijst. Dit beïn-

vloedt zorg, voorzieningen en 

woningmarkt. Diverse proeven:

• Wooncoach voor mensen met

eigen woning/particuliere huur-

woning.

• Ouderen ontvangen een premie

als zij een eengezinswoning 

achterlaten.

• Compensatie (woon)lasten

mantelzorgers.

1942-8415 Infographic Begroting 2020.indd   2 18-11-19   10:36

Begroting: wat gaan 
we doen in 2020?

Wijdemeren
informeren

Ondernemer van 
het jaar

Van Ettekoven Rietdekkers uit Loosdrecht mag 

zich een jaar lang Ondernemer van Wijdemeren 

noemen. Zij wonnen de Wijdemeerse onderne-

mersverkiezing 2019.

Van harte gefeliciteerd! 

> Balies gesloten
Vrijdag 22 november gaan wij verbouwen. 

Hierdoor zijn de balies van burgerzaken die dag 

gesloten. Het ophalen van uw  paspoort en 

identiteitskaart is wel mogelijk.  

>  Vrijwilligersdag Wijdemeren
Op donderdag 28 november zijn alle Wijde-

meerse vrijwilligers tussen 17.30 en 21.00 uur 

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

voor winterse hapjes, drankjes, muziek en 

meer. Neemt een van de raadsleden uw jas 

aan? Of krijgt u een drankje van een van de 

wethouders? Het zou zomaar kunnen. De 

rollen zijn deze avond namelijk omgedraaid. 

Op deze manier willen we alle vrijwilligers 

bedanken voor hun inzet. Aanmelden vóór 

zondag 24 november via

www.wijdemeren.nl/vrijwilligersdag. 

> WhatsApp stopt
Vanaf maandag 2 december kunt u ons niet 

langer bereiken via WhatsApp. WhatsApp wil 

niet meer dat hun app, die bedoeld is voor de 

uitwisseling van privéberichten, gebruikt wordt

voor zakelijke communicatie. Als gemeente 

mogen we WhatsApp alleen gebruiken via 

een zakelijk account. Dit account is nog niet 

beschikbaar. We bekijken in de komende 

periode hoe we WhatsApp gaan vervangen. 

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

wijdemeren.nl en de gemeentelijke sociale 

mediakanalen. Meldingen over de openbare 

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

fixi.nl/wijdemeren.

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

energie te besparen. Ze zetten de kachel een 

graadje lager, werken aan een betere isolatie 

van hun woning of nemen een inductie-

kookplaat. Maar er zijn nog veel stappen te 

zetten, dus zijn we op zoek naar innovatieve 

ideeën. Heeft u een idee om in uw dorp zo 

veel mogelijk energie te besparen? Gaat u de 

uitdaging aan met uw  straat, met de school of 

uw sportvereniging? Of heeft u bijvoorbeeld 

het ultieme plan om voor alle huizen in uw 

straat de isolatie te organiseren? Doe dan mee! 

Er zijn mooie prijzen te winnen.

Kijk op www.duurzamedorpeninactie.nl.

Officiële
bekendmakingen

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

“Als u mij vraagt wat voor mij echt doorslagge-

vend was in mijn keuze voor Wijdemeren, waren 

dat de dorpen en de inwoners. De behoefte 

die leeft om de authenticiteit van de dorpen, de 

saamhorigheid en het gemeenschapsgevoel 

te borgen en te verzekeren. Voor mij is het van 

belang dat wij allemaal datgene wat ons bijzonder 

maakt in elkaar leren kennen, zien en waarderen. 

De dorpen en de inwoners maken de gemeente. 

Vanuit dat besef wil ik graag, samen met inwoners, 

werken aan het in stand houden en versterken 

van deze prachtige gemeenschappen.”

Ontmoetingen
“De komende maanden ga ik verder kennis-

maken. Daar heb ik veel zin in: gesprekken met 

inwoners, ondernemers, vrijwilligers, verenigingen 

en instellingen. Hoe kijken zij naar hun dorp, naar 

hun gemeente. Wat vinden ze leuk? Wat zijn hun 

favoriete plekken? En waar kan het misschien 

nog ietsje beter worden? Ik kijk uit naar deze 

ontmoetingen!”

Over Crys Larson
Mevrouw Larson was tot haar benoeming als 

burgemeester van Wijdemeren statenlid van de 

provincie Noord-Holland. Daarnaast vervulde 

zij diverse leidinggevende ambtelijke functies bij 

gemeenten. Eerder was zij wethouder van de 

gemeente Ouder-Amstel (2010-2014). Mevrouw 

Larson is getrouwd, heeft twee volwassen doch-

ters en twee kleindochters.

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

Zorgt u voor familie, 
vrienden of buren?

Vraag dan snel  
een mantelzorg-
waardering aan!

www.wijdemeren.nl/mantelzorg

 ‘De dorpen
  en inwoners  
  maken Wijdemeren’ 

Burgemeester Crys Larson



BEGROTING 2020

HOEVEEL BETAAL IK IN 2020?

UITGAVEN

INKOMSTEN

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

Jan Klink, wethouder fi nanciën

VAN HET RIJK 26.273.000

LOKALE HEFFINGEN O.A. 15.044.000

Onroerende zaakbelasting (OZB)

Rioolhe�  ng

Afvalsto� enhe�  ng

Hondenbelasting

Toeristenbelasting

Forensensbelasting

Lijkbezorgingsrechten

Leges omgevingsvergunning

Overige lokale he�  ngen

ANDERE INKOMSTEN 7.287.000

Verkoop gronden

Bijdragen leerlingenvervoer en inkomensregelingen etc.

Verhuur gebouwen en accommodaties

ONTTROKKEN AAN RESERVES 933.000

Totaal inkomsten € 49.537.000

BESTUUR EN BURGER

Bestuur  2.036.000 

Burgerzaken  853.000 

Communicatie  113.000 

VEILIGHEID

Brandweer en rampenbestrijding  2.322.000 

Handhaving en toezicht  594.000 

OPENBARE RUIMTE

Riolering en afval  4.664.000 

Wegen, bruggen, openbare verlichting  3.546.000 

Openbaar groen en afwatering  1.593.000 

Begraafplaatsen  324.000 

ECONOMISCHE ZAKEN,
RECREATIE EN TOERISME

Recreatie, toerisme en waterbeleid, Plassenschap 
en openbare recreatievoorzieningen

 712.000 

Economisch beleid  287.000 

SOCIAAL DOMEIN 

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

 10.557.000 

Inkomensregelingen  4.960.000 

Onderwijs  1.740.000 

Sport, cultuur, musea  1.547.000 

NATUUR EN MILIEU

Milieutaken  513.000 

Duurzaamheid  313.000 

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Grondexploitaties  1.890.000 

Wonen en bouwen  1.269.000 

Ruimtelijke ordening  891.000 

ALGEMENE LASTEN 

Organisatiekosten  7.284.000 

Overige lasten  1.459.000 

Totaal uitgaven  € 49.467.000

2019 2020

OZB € 469 € 478

Afvalsto� enhe�  ng € 271 € 285

Rioolhe�  ng € 270 € 270

€ 1.010 € 1.033

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

DIT GAAN WE DOEN

DUURZAAMHEID
We starten een proef met “groene 

leges”. Extra duurzaamheids-

maatregelen bij uw verbouwing? 

Dan krijgt u korting op de leges!

VERVOER
Een goede en veilige bereikbaar-

heid per fi ets, openbaar vervoer 

en auto is belangrijk, nu en in 

de toekomst. Samen met u 

maken we het Mobiliteitsplan 

Wijdemeren 2045.

ANDERS WERKEN
We willen vaker samen met in-

woners, bedrijven en instellingen 

werken aan initiatieven en plan-

nen. Vanaf het eerste moment 

dat een idee ontstaat.

DIENSTVERLENING
2020 is het jaar van de dienst-

verlening. We willen:

• Meer zaken online regelen.

• Informatie beter vindbaar 

en leesbaar maken. 

• Ingewikkelde procedures 

eenvoudiger maken.

OMGEVINGSWET
We bereiden ons voor op de 

Omgevingswet die vanaf 1 januari 

2021 26 bestaande wetten voor 

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

lijke ordening en natuur vervangt. 

Er komt meer ruimte voor ideeën 

van inwoners, bedrijven en in-

stellingen. In de Omgevingsvisie 

leggen we gezamenlijk vast hoe 

Wijdemeren er in de toekomst uit 

moet gaan zien.

GEBIEDSAKKOORD
• Besluit over aanleg van vaar-

verbinding Loosdrechtse 

Plassen/ Hilversums Kanaal. 

• Uitwerken: vaarverbinding 

‘s-Gravelandse Vaart en ontwik-

keling Nieuwe Polderplas.

• Start verwijderen bagger plassen.

TOEKOMST DORPEN
In 2019 hadden we leuke en 

inspirerende gesprekken met 

inwoners over de toekomst van 

hun dorp. De wensen en ideeën 

komen in Dorpen Ontwikkelings-

Plannen (DOP).

BEDRIJVEN-
TERREINEN
Met ondernemers en de provincie 

maken we een plan om bedrijven-

terreinen te verbeteren.

WONINGBOUW
Nog dit jaar brengen we de 

meest kansrijke woningbouw-

locaties in beeld. En volgend 

jaar pakken we door. 

In Loosdrecht werken we de 

plannen voor Het Achtererf 

en de vrijkomende terreinen 

Lindeschool/Terpstraschool uit. 

INTEGRAAL
KINDCENTRUM
In december opent het nieuwe 

Integrale KindCentrum (IKC) in 

Loosdrecht. Ontwikkeling van 

een tweede IKC is gestart.

VERGRIJZING
Wijdemeren vergrijst. Dit beïn-

vloedt zorg, voorzieningen en 

woningmarkt. Diverse proeven:

• Wooncoach voor mensen met 

eigen woning/particuliere huur-

woning.

• Ouderen ontvangen een premie 

als zij een eengezinswoning 

achterlaten.

• Compensatie (woon)lasten 

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

Om overlast zo veel mogelijk te beperken wordt 

het werk in fases uitgevoerd. Zo zorgen we 

ervoor dat de dijk toegankelijk blijft voor de hulp-

diensten en bestemmingsverkeer. Ook fietsers 

kunnen het werk passeren. Het overige verkeer 

kan omrijden via de N201. Dit geeft circa acht 

minuten extra reistijd. 

Weekendafsluiting
Tijdens enkele weekenden is een gedeelte van 

de weg helemaal afgesloten. In deze weekenden 

verwijderen we het bestaande asfalt en brengen 

we nieuw asfalt aan. Om dit werk veilig en zo 

snel mogelijk te kunnen uitvoeren, is er in deze 

weekenden geen verkeer mogelijk langs het 

werkvak. Ook fietsers moeten dan omrijden. 

Aanwonenden kunnen uiteraard wel tot (vlak) bij 

hun woning komen. De eerste weekendafsluitin-

gen staan gepland van 29 november tot en met 

1 december en van 13 december tot en met 15 

december. Ook in het nieuwe jaar volgen nog 

enkele weekendafsluitingen. Rond de feestdagen 

is de dijk tijdelijk geopend voor al het verkeer. 

Inloopspreekuur
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan 

kunt u terecht bij het inloopspreekuur van omge-

vingsmanager Isra van Velzen. Het inloopspreek-

uur is op woensdagochtend tussen 8.00 en 9.00 

uur in het tijdelijke kantoor van aannemer KWS op 

de Oud-Loosdrechtsedijk 1b. 

KWS app
Voor dit project is een app beschikbaar. Daarmee 

houdt de aannemer u op de hoogte van de laat-

ste stand van zaken en belangrijk nieuws. U kunt 

de KWS app downloaden in de App Store en 

Play Store. Download de app en kies in de app 

voor het project ‘Oud-Loosdrechtsedijk’. Klik op 

‘toevoegen aan favorieten’ dan ontvangt u altijd 

een melding als er nieuwe berichten zijn. Ook 

kunt u de planning bekijken en vragen stellen. Op 

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

Werk Oud-Loosdrechtsedijk gestart

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

Niet alleen in de Gooi en Vechtstreek werken we 

aan een regionale energiestrategie. In de voor-

bereiding op het klimaatakkoord is Nederland in 

30 regio’s verdeeld. Wijdemeren is onderdeel van 

de regio Noord-Holland Zuid, subregio Gooi en 

Vechtstreek. Alle 30 regio’s stellen een ener-

giestrategie op.

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

regio Gooi en Vechtstreek kunnen bijdragen aan 

de zoektocht naar alternatieve duurzame ener-

giebronnen. Waar is plek om zon- en windener-

gie op te wekken? En hoeveel energie kunnen we 

opwekken?

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

op woensdag 11 december van 19.00 tot 22.00 

uur in het gemeentehuis (Rading 1, Loosdrecht) 

mee te denken over de mogelijkheden voor 

energieopwekking in onze gemeente. Op welke 

plekken zouden wij zon- en windenergie willen 

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

nieuwd naar de specifieke kansen of knelpunten 

die u ziet in onze gemeente. Het resultaat nemen 

we mee naar de regio als input voor het opstellen 

van de RES.

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

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

informatie over de regionale energiestrategie is te 

vinden op www.energieregionhz.nl. 

De regionale energiestrategie

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

De dames constateerden dat veel mensen zich 

alleen voelen en niet altijd weten wat ze moeten 

doen. “Een club of vereniging is niet voor iedereen 

weggelegd. De website is laagdrempelig en kan 

net dat steuntje in de rug zijn om weer een actief 

sociaal leven te krijgen.”

Koffieochtend Robberse Eiland

“Op zondag 24 november van 11.00-12.30 uur 

organiseren we een koffieochtend bij Restaurant 

Robberse Eiland in Loosdrecht. Woon je net in 

Wijdemeren en heb je een voucher ontvangen in 

het welkomstpakket? Neem deze dan mee voor 

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

lijke apfelstrüdel!”

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

naar een concert of koffie wil drinken? 

Op www.vriendenkiezen.nl kun je zelf een gratis 

oproep plaatsen om met anderen in contact te 

komen. De website is voor iedereen boven de 21 

jaar. Het is geen datingsite.

Vriendenkiezen.nl voor iedereen in Wijdemeren

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

Vanaf volgend jaar verzorgt gemeente Hilversum 

namens Wijdemeren de heffing en inning van 

de gemeentelijke belastingen. Belastingen SWW 

(BSWW), de organisatie die nu deze gemeentelijke 

belastingtaken uitvoert, stopt per 1 januari 2020. 

Bereikbaarheid
Tot 1 januari kunt u voor informatie over de 

gemeentelijke belastingen terecht bij de mede-

werkers van BSWW. Telefonisch bereikbaar van 

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

uur via (035) 62 92 695 of via 

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

via www.wijdemeren.nl/belastingen een digitaal 

belastingloket beschikbaar zijn. 

Meer weten? Kijk op:

www.wijdemeren.nl/samenwerkinghilversum.

Overzetten belastinggegevens



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

Met een infraroodcamera maken energiecoaches 

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

in beeld of en waar er eventueel warmte weglekt 

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

dig energieverlies.

En daarna?
In een gesprek met de energiecoach kunt u 

vervolgens kijken wat eraan gedaan kan worden, 

zoals kieren dichten, isolatie aanbrengen of 

ramen vervangen. De energiecoach maakt een 

kort verslag. U kunt de warmtescan eventueel 

ook combineren met een uitgebreid energie-

coachgesprek. 

Aanvragen
De kosten voor het laten maken van een warmte-

scan zijn 25 euro. De energiecoachgesprekken 

zijn gratis. Warmtescans kunnen vanwege de 

temperatuur alleen gemaakt worden tussen 

november en begin maart. Dus plan meteen een 

afspraak in via www.ecwijdemeren.nl en zit er 

nog deze winter warm bij!

Warmtescans tegen energielekken

  

>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Breukeleveen
- Herenweg 49: kappen vijf bomen (13.11.2019)

- Herenweg 103: vergroten haven (07.11.2019)

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

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

   ing (05.11.2019)

Kortenhoef
- Oranjeweg 59: plaatsen kapschuur in achtertuin 

   (04.11.2019)

Loosdrecht
- Hallincklaan 8: plaatsen dakkapellen (08.11.2019)

- Nabij Muyeveldse-Wetering 12: aanbrengen beschoeiing 

  (07.11.2019)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk tegenover 201-199, 194,

   190 en nabij 183: kappen tien bomen (13.11.2019)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 202: kappen tien bomen 

   (13.11.2019)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 207: kappen twee bomen 

   (13.11.2019)

- Nieuw-Loosdrechtsdedijk tegenover 261: kappen één 

   boom (13.11.2019)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk tegenover 295: kappen twee 

   bomen (13.11.2019)

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

- Oud-Loosdrechtsedijk 171: bouwen woonark (13.11.2019)

- Oud-Loosdrechtsedijk 203d: plaatsen zonwering 

   (08.11.2019)

- Oud-Loosdrechtsedijk tegenover 221: kappen één 

   boom (13.11.2019)

- Oud-Loosdrechtsedijk tegenover 232: kappen één 

   boom (13.11.2019)

- Oud-Loosdrechtsedijk 285: bouwen botenhuis, 

   beschoeiing en aanbouw terras (06.11.2019)

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

- Middenweg 9: vervangen beschoeiing (05.11.2019)

- Middenweg 40:aanleggen brug (08.11.2019)

- Slotlaan 21: maken tijdelijke uitweg voor bouwverkeer 

   (04.11.2019)

- Vreelandseweg 24: plaatsen kozijnen aan voor- en 

   achtergevel woning (13.11.2019) 

- Wilgenlaan 35: plaatsen dakkapel (07.11.2019)

- Wilgenlaan 37: plaatsen dakkapel (01.11.2019)

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

geen zienswijze of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Hollands End 69: bouwen woning (12.11.2019)

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

Kortenhoef
- Emmaweg 12: plaatsen dakkapel en maken uitweg 

   (08.11.2019)

- Meenthof 24: wijzigen van gebruik detailhandel naar 

   horeca (08.11.2019)

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

- Golfslag 3: realiseren doekoverkapping (08.11.2019)

- Golfslag 9: realiseren doekoverkapping (08.11.2019)

- Golfslag 11: realiseren doekoverkapping (08.11.2019)

- Golfslag 20: realiseren doekoverkapping (08.11.2019)

- Golfslag 21: realiseren doekoverkapping (08.11.2019)

- Oud-Loosdrechtsedijk 129: plaatsen zestien zonnepa-

   nelen (05.11.2019)

- Prinses Margrietstraat 15: plaatsen twee dakkapellen 

   (05.11.2019)

- Rading 10 19: wijzigen dakbedekking (31.10.2019)

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

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Prinses Irenestraat 1 en 3: vergroten woningen

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Ankeveen
- Stichting Oranje Festiviteiten Ankeveen, Sinterklaasin-

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

Kortenhoef
- Stichting Comité Sint Nicolaas Intocht, Sinterklaasin-

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

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

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzend-

datum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij 

Team Juridische zaken en Veiligheid). Belanghebbenden 

kunnen binnen deze termijn schriftelijk een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen bij degene die het besluit 

genomen heeft. 

>  Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

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

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

Loosdrecht
- Stichting Samenwerkende Loosdrechtse Ondernemers 

   in Evenementen en Promotie, Lindeplein, Kerstviering, 

   d.d. 24 december 2019 (31.10.19)

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

  op de derde zaterdag van de maand, (06.11.19)

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken 

vanaf vandaag inzien in het gemeentehuis (bij Team 

Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebben-

den kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk indienen. 

Wanneer u dat tijdig doet, kunnen uw bedenkingen nog 

meegewogen worden in de besluitvorming.

>  Verkeersbesluiten

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

gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband 

met handicap belanghebbende (04.11.19)

Kortenhoef
- Dodaarslaan ter hoogte van huisnummer 67: aanleggen 

gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband 

met handicap belanghebbende (04.11.19)

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

De burgemeester heeft op 21 oktober 2019 de ‘Beleidsre-

gel Sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen 

2019’ vastgesteld.

Met deze beleidsregel kan de burgemeester op basis 

van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:80) 

een voor het publiek openstaand gebouw of een bij dat 

gebouw behorend erf, of voor het publiek openstaande 

gebouwen en/of de daarbij behorende erven in een 

bepaald gebied, in het belang van de openbare orde, 

veiligheid, gezondheid of zedelijkheid of als er naar zijn 

oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden voor 

een bepaalde duur geheel of gedeeltelijk sluiten. Een voor 

het publiek openstaand gebouw of bijbehorend erf mag 

in ieder geval worden gesloten wanneer er sprake is van:

• criminele activiteiten die de openbare orde, veiligheid, 

   gezondheid of zedelijkheid aantasten;

• bijzondere omstandigheden.

>  Kap linde Oude Molenmeent

In het kader van de invulling groenstrook Oude Molen-

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

gunning nodig voor deze boom. Hierna richten we de 

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

buurtbewoners.  

Locatie: Oude Molenmeent, Loosdrecht, groenstrook 

naast Erve KNORR.
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Officiële bekendmakingen 20 november 2019

Bouwen en wonen

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

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

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

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbe-
sluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en 
wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak 
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek 
Domein,  telefoonnummer 14 035. Het indienen van een 
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.
 
Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het 
verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 
DA Utrecht) .

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publi-
catie van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/
of een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij 
de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

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

Overig

Festiviteiten

Verkeer
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di. 26 november
IJshockey-clinic 
19.00 uur

vr. 29 november
Winterspelen 
19.00 uur

ma. 25 november  
Kunstschaatsclinic  19.00 uur

do. 28 november  Curling  19.30 uur

za. 23 november

Koffi e uurtje voor de ouderen 10.30 uur

Disco-on-Ice 19.00 uur

vr. 22 november  Opening - verzamelen op ‘t plein 19.00 uur

zo. 24 november
Schaatslessen 10.00-12.00 uur
Koor: Op de Ree 15.00 uur

ma. 

Koor: Op de Ree 

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

seizoen
2019/2020

Elke zondag vanaf 
15.00 uur familiedag!

Feestelijke opening Nederhorst on Ice
Aanstaande vrijdag gaan voor de 12e keer de deuren weer open
NEDERHORST DEN BERG
Op 22 november hebben we 
de spectaculaire opening 
van alweer de 12e editie van 
Nederhorst on Ice.

Vol trots kunnen we melden 
dat het ons weer gelukt is om 
een prachtig programma neer 
te zetten. Het thema dit jaar is 
Winter Wonder Land. We ko-
men helemaal in winterse sfe-
ren op het plein. Met weer vol-
doende spektakel en muziek
gaan we in optocht naar de 
tent, hierna volgt de opening 
en mag iedereen deze avond 
gratis schaatsen. Leuk als je in 
de thema kleuren komt: zilver, 
wit en lichtblauw.

Disco-on-Ice
Op zaterdag 23 november is 
de eerste Disco-on-Ice. Dit 
jaar gaan we geheel in eigen 
beheer en met eigen spullen 
Disco on Ice verzorgen. De 
opzet is iets veranderd. Disco 
on Ice blijft natuurlijk bestaan 
maar we gaan jeugdige DJ’s

de kans geven om de schaat-
sende kinderen te vermaken. 
ben jij DJ en wil je ons een 
keer helpen, meld je aan bij 
gerrit@ijsclubnederhorst.nl!

Schaatsles en Korenfeest
Ook deze eerste zondag 
schaatsles en het korenfeest 
met ons eigen Bergse shanty-
koor: Op de Ree. Vanaf ca. 
15.00 uur start dit gezellige 
koor.

Kunstschaatsclinic
Maandag 26 november de 
eerste kunstschaatsclinic en 
dinsdag 27 november de ijs-
hockey-clinic. Zorg dat je er 
om 19.00 uur bent, kapper 
Sven, zorgt ervoor dat je het 
ijshockeyen in een rap tempo 
onder de knie krijgt. We slui-
ten de baan op de dinsdag om 
18.00 uur, zodat we kunnen 
voorbereiden op de clinic.

HET THEMA WINTER 
WONDER LAND

Curling
Dit jaar vallen de curling-com-
petitie dagen door de feestda-
gen soms anders dus doe je 
mee of wil je de teams aan-
moedigen, kijk even op de site
de komende 6 weken op wel-
ke dag de curling valt. Op deze 
dagen is de ijsbaan elke week 
vanaf 17.00 uur gesloten voor
het vrij-schaatsen.

Bergse Winterspelen
Vrijdagavond zijn er de Bergse 
Winterspelen op het ijs, waar 
klein én groot welkom is om 
aan de spelletjes op het ijs 
mee te doen. Dit jaar weer een 
aantal nieuwe spellen.

Koffieuurtje
Natuurlijk hebben we geen 
strakke leeftijdscontrole voor 
dit koffieuurtje maar weet je 
iemand die zo nu en dan eens 
op zoek is naar een beetje ge-
zelligheid, misschien zelfs wel 
eenzaam is, maar niet die stap 
over de drempel durft te zetten 
om naar de ijsbaan te komen, 

omdat ze denken dat er entree 
gevraagd wordt of omdat ze 
niet kunnen schaatsen en er 
dus niets te zoeken hebben;
Nodig diegene dan uit voor 
het koffieuurtje op zaterdag 23 
november vanaf 10.30 uur. We 
hebben dan een bakkie koffie 
met iets lekkers erbij, het koor 
‘Zing dan’ komt zingen en 
Hennie en Cor gaan een paar 
rondjes zwieren. 

Vrijwilliger worden?
Vrijwilliger achter de bar wor-
den of liever vrijwilliger bij de 
baan/kassa/schaatsenuitgifte? 
Mail info@ijsclubnederhorst.nl

Openingstijden 
vrij-schaatsen
vrij.  22-11  20.00-23.00 uur
za.  23-11  10.00-23.00 uur
zo.  24-11  12.00-19.00 uur
ma.  25-11  14.30-21.00 uur
di.  26-11  14.30-18.00 uur
wo.  27-11  14.30-21.00 uur
do.  28-11  14.30-17.00 uur
vrij.  29-11  14.30-23.00 uur

vr. 22 november  Opening - verzamelen op ‘t plein 

opzet is iets veranderd. Disco 
on Ice blijft natuurlijk bestaan 
maar we gaan jeugdige DJ’s

HET THEMA WINTER 
WONDER LAND

Er zijn 
schaatsen 

beschikbaar!

29 november

Er zijn 
schaatsen 

beschikbaar!

26 novemberza. 

Koffi e uurtje voor de ouderen 
Disco-on-Ice 

15.00 uur familiedag!

IJsclub Nederhorst den Berg 
Blijklaan 1a www.nederhorstonice.nl
         U kunt ons ook vinden op 

IJsclub Nederhorst den Berg 

1898_NO_WeekbladWijdemeren_wk2-def.indd   1 18-11-19   10:05



Woensdag 20 november 2019
15SPORT

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | In samenwerking met
DE NIEUWSSTER

VV Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG 
Nederhorst-1 had vrij van-
wege een beker/inhaal-
programma. Zondag a.s. 
speelt men thuis tegen 
Diemen.
 
Nederhorst- 2 haalde in 
Utrecht bij Kampong- 6 na 
een rommelige wedstrijd een 
4-2 overwinning met 3 mooie 
doelpunten van Tijmen Blok 
en één van Ruben Hogenberg. 
Bij een 2-1 voorsprong stopte 
de uitstekend keepende Niels 
een strafschop. Het 3e ver-
loor thuis van koploper Geu-
zen-Middenmeer-6 met maar 
liefst 11-0, een uitslag om snel 
te vergeten. Nederhorst-4 ver-
sloeg thuis Waterwijk-4 met 
4-2.
 

Wederom goede prestaties 
van de jeugdteams. MO19-
1 wonnen maandag thuis de 
inhaalwedstrijd van Tos-Actief 
met 3-1 en afgelopen zaterdag 
bij Olympia met 5-0. JO17-2 
wonnen na een binnen 2 mi-
nuten opgelopen achterstand 
van 2-0 uiteindelijk fraai met 
3-2 van Amstelveen JO19-4. 
JO15-1 wonnen van het laag 
geklasseerde Maarssen met 
9-1. JO15-2 was thuis te sterk 
voor de Vecht JO15-2(5-2). 
MO15-2 verloren thuis van 
het nog ongeslagen SO Soest 
MO15-2 met 6-2 en JO12-1 
versloegen VIOD JO12-1 met 
liefst 9-3. De succesvolle AH 
Voetbalplaatjesactie, die heel 
Nederhorst 8 weken in de ban 
hield, werd zaterdag afgeslo-
ten. Zaterdag was het de ge-

hele dag aan de grote tafel in 
de kantine een drukte van be-
lang. Vele kinderen en ouders 
maakten van de gelegenheid 
gebruik hun dubbele plaatjes 
te ruilen om zodoende hun 
fotoboek compleet te krijgen. 
Kortom een gezellige bedoe-
ning.
 
Voor het voetbalseizoen 
2019/2020 zal de algemene 
ledenvergadering op maan-
dag 2 december zijn. Vanaf 
20:00 uur is de kantine open 
voor een kop koffie/thee en 
ALV zal om 20:15 beginnen. 
Alle leden, stamleden en/of 
ouders van minderjarige leden 
zijn hiervoor van harte uitge-
nodigd. Voor meer info www.
vvnederhorst.org of facebook.

   

S.V. ‘s-Graveland nieuws
‘S-GRAVELAND  
Het 1e was vrij en zal ko-
mend weekend weer in ac-
tie komen tegen Martinus, 
een van de drie huidige 
koplopers.
 
Het 2e won uit bij Focus met 
2-4 door doelpunten van Erik 
Heijnen (2x), Joost Verdam en 
Guus van Dijk. Het 3e haalde 
uit bij Waterwijk (0-11) en nam 
op doelsaldo weer de koppo-
sitie. Het 4e verloor thuis met 
0-3 van Wasmeer. 35+1 kon 
niet van en in De Meern win-
nen (5-2 verlies). 35+2 won 
thuis met 4-1 van Nautilus 
35+1.
 

Op zaterdag won ZAT2 in An-
keveen met 1-2 van ASV ‘65. 
VR1 won met 3-0 van Odys-
seus en speelt zaterdag als 
koploper tegen nummer 2 
SCH ‘44 VR1. VR2 verdeelde 
de doelpunten voor en tegen 
eerlijk over beide helft. Bij Alti-
us werd met 6-2 verloren.
 
JO16-1 speelde uit bij Haar-
lem-Kennemerland en het 
was een voor beide teams 
kansrijke wedstrijd maar toch 
stond het bij rust nog 0-0. Na 
rust kwam JO16-1 op een 2-0 
achterstand, kwam terug tot 
2-1 maar een penalty besliste 
de wedstrijd en JO16-1 verloor 
met 3-1. De JO16-2 speelde de 

wedstrijd uit in het donker. Het 
was een bijzonder schouwspel 
en JO16-2 won voor de twee-
de achtereenvolgende keer. 
Na vorige week SDO werd nu 
Muiden verslagen.
 
Aanstaande vrijdagavond is 
het gezelligheid troef in de 
kantine. De 3e ronde SVS 
Cup35+ wordt gespeeld en 
daarna kunnen de spelers 
zich bij de andere gasten in de 
kantine vervoegen om de Be-
aujolais Primeur te proeven. 
Vanaf 20.30 uur is naast Ma-
dame Siroop ook live muziek 
aanwezig en u bent van harte 
welkom.

   

ASV pakt punt
ANKEVEEN  
Zaterdag stond de eerdere 
afgelaste wedstrijd tegen 
vv De Dreef uit Utrecht op 
het programma.
 
Na de 8-0 overwinning van vo-
rige week ging men met een 
goed gevoel richting Utrecht. 
Ruim over drieën werd er af-
getrapt en ASV had direct het 
initiatief. Schouten ontfutselde 
de bal, zijn voorzet was ech-
ter net te scherp. Antonius en 
Logali hadden ook pech en 
een schot van Van der Greft 
ging rakelings voorlangs. ASV 

had zichzelf in deze fase moe-
ten belonen maar zoals wel 
vaker in het voetbal scoort 
de tegenstander uit een goed 
uitgevoerde counter. Het was 
dat keeper Veen op zijn hoede 
was en de Ankeveners in de 
wedstrijd hield met twee uitste-
kende reddingen. In de tweede 
helft een eenzijdig spelbeeld. 
ASV’65 dat aanzette en de te-
genstander diep op eigen helft 
terug drong. Het vizier bleek 
deze middag niet op scherp te 
staan, want kans na kans werd 
vakkundig om zeep geholpen. 
Logali zette de Ankeveners 

15 minuten voor tijd op gelijke 
hoogte en er ontpopte zich een 
voetbalstrijd. ASV ging vol op 
de aanval spelen en De Dreef 
gebruikte alle middelen om 
maar tegen te houden. Zeker 
drie rode kaarten hadden niet 
misstaan, maar de slappe en 
soms geïntimideerde scheids-
rechter durfde niets. Jammer, 
dit heeft niets met voetbal te 
maken. Gelukkig toch nog een 
punt, niet verloren en snel ver-
trokken uit Utrecht. Volgende 
week de streekderby tegen 
het Loenense De Vecht in An-
keveen.

 

 

Zangdienst 

Op weg naar 
het licht 

 
Zondagavond 24 november om 19.30 

 
 

M.m.v.  EdozAcapella-men uit Hilversum 
o.l.v. David Niemeijer 

Lezingen Joke Bremmer 
Organist Eduard van Maanen 
 
 
 
 
 
 
 
Hervormde Kerk 
Noordereinde 14 
’s-Graveland 

 

 

Zangdienst 

Op weg naar 
het licht 

 
Zondagavond 24 november om 19.30 

 
 

M.m.v.  EdozAcapella-men uit Hilversum 
o.l.v. David Niemeijer 

Lezingen Joke Bremmer 
Organist Eduard van Maanen 
 
 
 
 
 
 
 
Hervormde Kerk 
Noordereinde 14 
’s-Graveland 
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CLUB 4711
Uitslag + stand herfsttoernooi 
Biljartclub 4711
Maandag 11 nov.: Mw. D. 
Giavarra – B. Worp 2-0, W. 
Clements – R. Knegt 0-2, J. 
van Greuningen – A. de Bruin 
2-2
Stand aan kop: Mw. D. Giavar-
ra 7-20, M. Zieleman 7-17, J. 
van Greuningen 7-13
Uitslag + stand onderlinge 
competitie BV Overmeer
Donderdag 14 nov.: T. Otten 
– J. Kloosterman 2-0, W. Cle-
ments – M. v.d. Velden 0-3, M. 
Verlaan – P. van ‘t Klooster 2-0
Stand aan kop: P. van ‘t Kloos-
ter 8-21, M. v.d. Velden 8-20, 
M. Verlaan 8-20
Programma
Donderdag 21 nov. 20.00 uur: 
BV Overmeer – Biljartclub 
4711 (regio-competitie De 
Buuren), vrijdag 22 nov. 14.30 
– 20.30 uur: bar open + vrij bil-
jarten, maandag 25 nov. 19.30 
uur: herfsttoernooi Biljartclub 
4711
Contact: 06.20.40.80.58

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

UITVAARTVERZORGING

Lindelaan 8  I  1231 CL Loosdrecht
T 035 5825929  I  M 06 1035 8100  I  info@ariedekloetuitvaartverzorging.nl

ARIEDEKLOETUITVAARTVERZORGING.NL

UITVAARTVERZORGING
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T 035 5825929  I  M 06 1035 8100  I  info@ariedekloetuitvaartverzorging.nl
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UITVAARTVERZORGING

Lindelaan 8  I  1231 CL Loosdrecht
T 035 5825929  I  M 06 1035 8100  I  info@ariedekloetuitvaartverzorging.nl
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UITVAARTVERZORGING

Lindelaan 8  I  1231 CL Loosdrecht
T 035 5825929  I  M 06 1035 8100  I  info@ariedekloetuitvaartverzorging.nl

ARIEDEKLOETUITVAARTVERZORGING.NL

 Voor een verrassend assortiment:
 - BOERENKAAS
 - NOORD-HOLLANDSE KAAS
 - GEITEN KAAS
 - BUITENLANDSE KAAS
 - MINDER VETTE KAAS
 - MINDER ZOUTE KAAS
 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;
op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef
 www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

“Welke God bestaat?”

Denker, schrijver, leraar

Dick Booij
Theodorus Franciscus

Liefhebbende echtgenoot en vader

Weesp, 7 mei 1939            Hilversum, 13 november 2019

 Henny Booij-Booij

 Marcel Booij

 Bart Booij in liefdevolle herinnering

 Broers, zussen 
 en verdere familie

Overmeerseweg 97
1394 BH  Nederhorst den Berg

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Bedroefd maar dankbaar voor haar liefde, zorgzaamheid en 
wijsheid delen wij u mede dat omringd door haar man en 

kinderen is overleden mijn lieve vrouw, 
onze moeder, oma en overgrootmoeder 

Joke Cloos – Meijerink

* Amsterdam,                                     † Nederhorst den Berg, 
4 juli 1940                                           15 november 2019

 Ton Cloos
 Kitty en Henk †
 Jacqueline en Ronald
 Peter en Mary
 Martijn
 Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Myosotis
T.a.v. Dhr. T. Cloos
Utrechtseweg 110-B
1381 GT  Weesp

De uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 
 22 november om 11.00 uur in Onze Lieve Vrouw 

Hemelvaartkerk, Dammerweg 6 te Nederhorst den Berg. 

Na de dienst is er gelegenheid tot condoleren in 
Het Spieghelhuys, Dammerweg 3 te Nederhorst den Berg.

Om 14.00 uur zullen wij Joke in besloten kring 
naar het crematorium begeleiden.

Online condoleanceregister:
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl/condoleance/20191054

FAMILIEBERICHTEN

OPEN 9.0016.00 UUR.
DONEVENTS.NL  0294237320








* Bedrijfsadministraties
 * Jaarrekeningen
  * Fiscale aangifte
   * Interim-management
    * Controlling
     * Adviezen

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

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

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

D r e n t h
V E R H U I Z I N G E N 

 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Kom jij ons 
team

versterken in 
Kortenhoef?!

Ben je
geïnteresseerd?
Neem dan contact op:

telefoon: 06- 136 678 48
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Odis Volleybal
KORTENHOEF  
Afgelopen weekend stond 
Odis/Gemini HS1 op vrij-
dagavond in Leusden in 
het veld. Zaterdag 16 no-
vember speelden DS1 en 
MC1 eveneens uit. Dames 
2 hoefde dit weekend niet 
in actie te komen.
 
Odis/Gemini HS1 twijfelde of 
zij in Leusden zouden gaan 
bowlen of volleyballen. In 
Leusden heb je altijd keuze. 
HS1 koos toch voor een vol-
leybal. Bijzonder op zich, want 
ze kegelden de tegenstan-
der met 4-0 van de baan. Het 
was een leuke wedstrijd. De 
setstanden in de Nevobo app 
kloppen niet helemaal.

De laatste was in ieder geval 
25-6. Strike!
 
Dames 1 moest met 4-0 hun 
meerdere erkennen in Sovoco 
DS3. Het was in de eerste en 
derde set wel spannend. Deze 
werden nipt verloren. Tsja, 
Soest uit… altijd lastig.
 
MC1 speelde tegen Gemini in 
Kerkelanden. Ze hadden op de 
fiets kunnen komen, maar om-
dat het met een ballentas las-
tig fietst, werd voor overdekt 
vervoer geopteerd. Dat kwam 
mooi uit. Zo kon een deel van 
de ouders voor de wedstrijd de 
weekendboodschappen doen. 
De eerste set werd met ge-
mak gewonnen. De tweede en 

derde kansloos verloren. In de 
vierde set kwamen de meiden 
terug en wisten te winnen. Een 
verdiende 2-2. Het publiek op 
de tribune leefde met beide 
teams hartstochtelijk mee. Al-
leen daarom al werd de team-
schotel besteld.
 
Programma voor komende 
week: maandag 18 november 
worden bekerwedstrijden ge-
speeld. DS2 om 20 uur en HS1 
om 21.30 uur thuis in sporthal 
De Fuik in Kortenhoef. Om 
20.30 uur speelt DS1 uit. Vrij-
dag 22 november spelen de 
recreanten vanaf 19.54 uur 
thuis. Zaterdag 23 speelt HS1 
uit in Amersfoort.

   

De Luijers winnen
KUD-quiz

Door: Saskia Luijer
 
KORTENHOEF  
Twee jaar lang mogen ‘De 
Luijers’ zich de beste ken-
ners van Kortenhoef en 
‘s-Graveland noemen. Het 
familieteam won zaterdag 
16 november in De Fuik de 
wisseltrofee van de Ken 
Uw Dorp Quiz 2019.
 
Eind oktober hadden 600 
deelnemers, verdeeld over 46 
team, zich gebogen over het 
quizboek met 150 vragen. Za-
terdag was de feestelijke prijs-
uitreiking. Gastheer Daniel 
Dekker was een outsider in de 
sporthal vol Kortenhoevers en 
‘s-Gravelanders. De Ankeve-
ner leidde het programma dat 
begon met het lokale volkslied 
dat door team Amicitia was 
geschreven. De sfeer zat er 
meteen in en het doornemen 
van de vragen wakkerde de 
competitie aan. Want zat er 
nou echt maar één cel in het 
politiebureau? En wie had de 
strikvraag beantwoord over 

de drugsvangst in Ankeveen? 
Aan de hand van hilarische 
filmpjes kwamen de antwoor-
den voorbij. Wat een creatieve 
geesten zitten er in de orga-
nisatie van de KUD-quiz! We 
zagen een schaatsclubje in 
de zomer, de rondgang door 
burgemeester Brandjes en 
wethouder Kloetjes, het schil-
derwerk van Bob Ross en een 
maaltijd op de Boerderie, com-
pleet met ‘KUD hé’ mutsen.
 
Jurylid Nico van der Wolk had 
met een kritische blik de inge-
leverde dorpsschilderijen be-
keken. De prachtige SFG-koe, 
geschilderd door Marianne 
Barmentloo, werd per opbod 
geveild. Dik van Enk mocht ‘m 
voor € 825,- meenemen. Een 
flink bedrag voor het verhogen 

van de bijenstand, het goede 
doel van team BeeGees. Ieder 
team speelde namelijk voor 
een zelf gekozen lokaal doel. 
Voor team de Grotte Boefjes 
was er slechts de aanmoedi-
ging met de rode lantaarn. De 
winnaar van 2017, de Daniël 
Stalpaert stichting, eindigde dit 
keer op de derde plek, vooraf-
gegaan door familie Verbrug-
gen. De echte kenners waren 
dit keer De Luijers. Zij kregen 
de wisseltrofee en € 500,- voor 
de aanschaf van een AED in 
‘t Akkoord. Een doel met een 
kloppend hart. Mooier kun je 
de binding in het dorp toch niet 
versterken. Met dank André, 
Ben, Bram, Klaartje, Martijn 
en Yvonne. We kijken nu al uit 
naar de 4e editie op 30 oktober 
2021!

   

GooiTV
REGIO – Vanaf woensdag 20 
november 2019 zendt GooiTV 
het volgende programma uit: 
Ruud Bochardt praat in In 
Derde Termijn over duurzaam-
heid met Aernoud Olde van de 

energiecoöperatie Hilverzon 
en met Joost Boermans, wet-
houder in Wijdemeren. Cen-
trale vraag is: is het noodzaak 
om onze aarde te redden of is 
het bangmakerij? TV Maga-

zine heeft diverse onderwer-
pen. De intocht van Sinter-
klaas. GooiTV volgt hem op 
zijn komst naar Loosdrecht.

Lichtjesmarkt
ANKEVEEN  
Inmiddels een traditie is de 
jaarlijkse Lichtjesmarkt in 
Ankeveen. Helaas werd die 
van afgelopen jaar afgelast 
vanwege te harde wind. 
Dit jaar is de Lichtjesmarkt 
op 20 december 2019 van 
18:00 – 21:00 uur. Noteer 
het vast in uw agenda zo-
dat u het niet mist.

 
Heeft u interesse om als 
marktondernemer op deze 
Lichtjesmarkt te staan? Meld 
u dan aan zodat u zeker bent 
van een standplaats. Voor 
informatie en/of aanmelden 
stuur een bericht aan Stichting 
Bruisend Ankeveen via: brui-
sendankeveen@gmail.com.

   

Richard Spoor slaat toe 
in zinderende finale
ANKEVEEN  
Ons (over)enthousiaste 
lid Richard Spoor van bil-
jartvereniging ‘t Centrum 
uit Ankeveen heeft na een 
prachtige tweede plaats in 
de districtsfinale sterk toe-
geslagen in de regiofinale 
driebanden klein 2e klas-
se.
 
Hij behaalde in Veenendaal 
de titel na een prachtige finale 
partij.
 
Of onze ras-Ankevener Ri-
chard, nu Bussummer, ook het 
Wilhelmus voor hem zal laten 
klinken, zullen wij weten na het 
weekend van 6 t/m 8 decem-
ber. Want dan speelt hij om het 

Nederlands Kampioenschap 
in het mooie Westerhaar (Al-
melo), ja wie kent het niet.
 
Richard, alle succes toege-
wenst en wij zullen jou aldaar 
natuurlijk aanschouwen en 
steunen.

   

Kortenhoefse IJsclub 
huldigt

KORTENHOEF  
Op de Jaarvergadering van 
de Kortenhoefse IJsclub 
werden twee jubilarissen 
gehuldigd.
 
Henk de Kloet JZN is al 40 jaar 
actief, waarvan de meeste tijd 
als penningmeester. Zelfs van-
uit zijn huidige woonplaats in 

Oostenrijk weet hij Krijn Spaan 
c.s. te voorzien van de finan-
ciële stukken. Cees Snapper 
vierde zijn zilveren jubileum 
als bestuurslid, hij is verant-
woordelijk voor het machine-
park en het onderhoud. Beide 
heren kregen ook een onder-
scheiding van de KNSB.
Foto: Cees en Henk
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Wintermarkt Wijdemeren
23 november

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

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

   

Kamerkoor Oktoich 
zingt Adventsgezangen
‘S-GRAVELAND  
Op vrijdag 29 november 
geeft het Kamerkoor Ok-
toich om 20.00 uur een 
concert in de NH-kerk aan 
het Noordereinde 14 te ‘s- 
Graveland. Oktoich is het 
koor van de Russisch- or-
thodoxe kerk in Amster-
dam.
 
Aliona Ovsiannikova richtte 
Oktoich op in 1996 om zo veel 
mogelijk mensen te laten de-
len in de schoonheid van de 
Russisch-orthodoxe kerkmu-
ziek. De geschiedenis van de 
Russische kerkmuziek gaat 
meer dan 1000 jaar terug. De 
naam Oktoich verwijst naar de 
8 tonen toonreeksen, waarin 
de melodieën zijn onderge-
bracht. Het programma van 

Oktoich varieert van oude po-
lyfonie tot muziek van heden-
daagse componisten. Het koor 
heeft zich in de loop der jaren 
ontwikkeld tot de top van de 
amateurkoren in Nederland en 
wordt geprezen om de prachti-
ge expressie, vloeiende lijnen 
en warme a capella koorklank. 
Het koor – met zowel Neder-
landse als Russische zan-
gers – heeft vele malen op 
binnen- en buitenlandse podia 
gestaan.
 
Kaartverkoop
De opbrengst komt ten goede 
aan de restauratie van de Stal-
paertkerk. Kaarten: € 15,- incl. 
koffie/thee in de pauze en hap-
je/drankje na afloop. Reserve-
ren via tel. 06- 46-04 1520 of 
te koop in de kerk.

   

Sinterklaas
WIJDEMEREN  
Cadeautjes zijn leuk voor 
iedereen, dus tijd om bij 
elkaar te komen naar ik 
meen, Een spel en lekker-
nij, dat hoort er zeker bij, In 
de Wijdehuizen is Sint ge-
weest, en heeft iets achter-
gelaten wat een feest, Meld 
je aan om mee te spelen, 
en jouw gezelligheid met 
ons te delen, Sint zorgt 
voor de feestelijke toon, 
dus pak nu de telefoon, 
Zeg dat je graag deze mid-
dag bij ons bent, en neem 
ook nog iemand mee die je 
kent!
 
Informatie en opgeven kan 
bij Versa Welzijn Wijdeme-
ren, (035) 623 11 00. Kosten: 
2,50 en neem zelf een (zelfge-

maakt) kleinigheidje mee. Wij 
zorgen voor het 2e cadeau.
 
Waar: Wijdehuis Loosdrecht 
(3-Luik), 5 december; 10.00 
– 12.00 uur; Wijdehuis Kor-
tenhoef, 5 december; 14.00 – 
16.00 uur.

Spanje, november 2019.
‘S-GRAVELAND  
Lieve kinderen in Korten-
hoef en ‘s-Graveland,

Op zaterdag 23 november kom 
ik naar Kortenhoef! Om 11.45 
uur staat Marga van Praag 
klaar met de Pietenband op de 
Emmaweg bij de kruising met 
de Oranjeweg. Om 12.00 uur 
kom ik daar met de boot aan. 
Jullie mogen me daar natuur-
lijk een handje geven. Ik stap 
om 12.15 uur bij de Smids-
brug op Amerigo, richting de 
Meenthof. De route is dit jaar 
anders: Via de Smidsbrug 
naar de Kerklaan, rechtsaf 
Egidius Blocklaan, linksaf van 
Schadijcklaan, rechtsaf Val-
kenburglaan, linksaf Elbert 
Mooylaan, linksaf Parklaan, 
linksaf Kerklaan, rechtsaf Ker-
klaan tot de Meenthof. Tussen 
12.45 uur en 13.00 uur kom ik 
aan bij het podium in de Meen-
thof. Daar is Marga met de 

burgemeester. Bij de apotheek 
stap ik weer op Amerigo en 
vervolgens rijd ik naar de Fuik. 
Via de Hoflaan, linksaf Do-
daarslaan, Oranjeweg, rechts-
af Julianaweg, tot de Fuik.

In de Fuik gaan we er om 
13.45 uur weer een ouderwets 
Sinterklaasfeest van maken. 
Let op: de deuren van de Fuik 
gaan pas om 13.30 uur open! 
Je mag me daar weer van 
alles vragen, via de schoen 
een brief sturen. Marga van 
Praag presenteert het feest in 
de Fuik, de Pietenband speelt 
leuke sinterklaasliedjes, kort-
om, dat wordt zoals ieder jaar 
weer supergezellig! Om onge-
veer 14.15 uur vertrek ik naar 
de andere kinderen in het land 
en is het feestje afgelopen. 
Natuurlijk neem ik nog wel alle 
tijd om jullie een handje te ge-
ven.

Tenslotte wil ik alle particulie-
ren en de vele ondernemers 
van alle bedrijven en winkels 
bedanken voor de geweldige 
bijdrage aan het feest. Zonder 
deze sponsors en niet te ver-
geten dankzij alle vrijwilligers 
zou het niet zo’n geweldige 
dag zijn! Reuze bedankt daar-
voor en ik hoop tot zaterdag 23 
november!

Lieve groeten van Sinterklaas 
en de pieten!

   

EdozAcapella in ‘s-Graveland
‘S-GRAVELAND  
Zondagavond organi-
seert de Hervormde Ge-
meente ‘s-Graveland een 
zangavond waaraan de 
10-mans formatie EdozA-
capella-men zijn medewer-
king verleent.
 
Rondom het thema “Op weg 
naar het licht” wordt de op-
maat gegeven naar Advent en 
uiteindelijk het kerstfeest. Er 
staat prachtige samenzang op 
het programma, begeleid door 

Eduard van Maanen op het 
Bätz orgel.
 
Joke Bremmer verzorgt drie 
korte schriftlezingen. Het koor 
van deze avond is een bijzon-
der gezelschap. EdozAcapel-
la-men bestaat deels uit heren 
van het bekende Hilversumse 
koor Edoza, aangevuld met 
stemmen van buitenaf tot 
een 10-mans formatie. Deze 
mannen zullen deze avond 6 
liederen acapella (zonder be-
geleiding) ten gehore brengen 

onder leiding van David Nie-
meijer.
 
Kortom, een avond om te no-
teren: Zondagavond 24 no-
vember in de Hervormde Kerk, 
Noordereinde 14 in ‘s-Gra-
veland. Aanvang 19.30. Voor 
meer informatie, vervoer naar 
de kerk of de liturgie thuis (als 
u wilt meeluisteren) kunt u te-
recht bij Yvar Steketee, 035-
6560548.

   

Sinterklaasfeest in Ankeveen!
ANKEVEEN  
Alle kinderen uit Ankeveen 
en omstreken zijn zaterdag 
23 november vanaf 13.45 
uur welkom bij de kerk te-
genover de ijsbaan.
 
Daar gaan we zingend Sinter-
klaas binnenhalen. Natuurlijk 
komt hij met al zijn Pieten aan 
met de boot. Tenminste, dat 
hopen wij! Heeft de Sint dit jaar 
zijn boot wel mee uit Spanje?

Alle kinderen van 3 t/m 8 jaar 
uit Ankeveen mogen daarna 
weer met Sinterklaas en zijn 
Pieten mee naar het Wapen 

van Ankeveen om een onver-
getelijke middag te hebben. De 
kinderen mogen als ze willen 
even bij Sinterklaas komen om 
een liedje te zingen, een ver-
haaltje te vertellen of gewoon 
een handje te geven. Daarna 
gaan we wat leuks doen en 
heeft Sinterklaas vast een leuk 
kadootje meegenomen voor 
alle lieve kinderen. Om 16.00 
uur kunnen de kinderen weer 
opgehaald worden, dan gaat 
Sinterklaas weer weg. Opge-
ven kan bij mariskaterlien@
ziggo.nl Graag leeftijd van het 
kind erbij.
 

Sint & Piet op bezoek ?
Natuurlijk gaat onze eigen Sint 
ook weer langs de deuren op 
pakjesavond. Hij komt 15 min 
binnen met zijn Pieten voor 
35,-Euro. Als u uw pakjes-
avond een speciaal tintje wilt 
geven is dit een mooie kans. 
Voor de kinderen een pakjes-
avond om nooit te vergeten! De 
opbrengsten komen ten goede 
aan het Sinterklaascomité van 
Ankeveen. Sinterklaas doet 
zijn ronde op donderdag 5 de-
cember. Reserveer hem bij: 
peggy_torsing@hotmail.com

Groeten van Sint en Piet

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

Taxa�es nalatenschap / verzekering

Open: elke vrijdag en op afspraak
Herenweg 73, Breukeleveen

Open: elke vrijdag en op afspraak

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

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

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

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

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

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

21 november t/m 1 dec.
Toneelvereniging DSO
- Kortenhoef
Toneelvereniging DSO speelt 
in Cultureel Centrum de Blin-
ker in Kortenhoef de vrolijke 
musical Ja zuster, Nee zus-
ter van Annie M.G. Schmidt 
en Harry Bannink. In deze 
gezellige voorstelling komen 
welbekende liedjes als De kat
van ome Willem, Mijn opa 
en Duiffies allemaal voorbij. 
Voor meer informatie kunt u 
terecht op www.toneeldso.nl

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

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

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

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

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

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

Aanleveradres

uitagenda@dunnebier.nl

Organiseert u ook een activiteit of evenement?
Meld deze dan uiterlijk vrijdag om 12 uur aan 
als agendapunt via uitagenda@dunnebier.nl
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Sint in Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG
Bij ontstentenis van vertrekkend burgemeester Ossel nam 
Burgemeester Piet de ontvangst van Sinterklaas in het 
Vechtdorp waar. Het was weer een prachtig aanzicht. Over 
de Vecht aan wal op de Loswal, een optocht door het dorp 
en een gigantisch feest in de bomvolle IJshal
(foto’s: Ton Keizer)


