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Jubileumconcert
Nieuw Leven
Stipt om 20.00 uur wordt u
overdonderd door de Prelude
The Spitfire. De blazers vallen
aan en het 1100 pijpen tellende orgel met organist Bart van
Loenen doet hartstochtelijk
mee aan deze lofzang uit 1942.
Een topstuk van William Walton dat ondersteund wordt
door fraaie filmbeelden. Hierna
duikt dirigent Gert Jan van den

Dolder verder in de geschiedenis van de fanfare met de klassieker KLM Mars uit 1929, gecomponeerd toen Nieuw Leven
nog maar kort bestond. Overigens zijn er twee leden die eruit
springen qua anciënniteit: Cees
van de Meent (85) maakt al 71
jaar deel uit van het orkest met
zijn bastuba en Margo Zeldenrijk vierde drie jaar geleden

Soestdijkerstraatweg 27 O1213 VR Hilversum O035-6424474 Owww.idmakelaars.nl

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

haar gouden lidmaatschap, op
de bugel.

“Een jubileumconcert, vol
met geschiedenis, beelden
en klaterende koperen
klanken”.
Mix
Het concert is een mix van melodieën uit het muzikale verleden van de vereniging en goed
in het gehoor liggende filmmuziek. Naast de eerdergenoemde
historische stukken somt Van
den Dolder er nog een aantal op: de Florentiner Marsch,
Nimrod en Bonne Fortune uit
1952. Niet alleen arrangeerde
Gert Jan bijna de helft van de
composities, hij bewerkte ook
bekende filmmuziek. Wie kent
niet Rogier van Otterloo’s Soldaat van Oranje of de romantische beelden van Meryl Streep
en Robert Redford, dwalend
over de savannes in Out of
Africa. Zowel oren en ogen zullen worden gestreeld.

Temeer daar twee solisten ook
zullen aansluiten bij het jubileum van de 90-jarige. Loosdrechtse Maja Roodveldt zal de
tearjerker ‘Stay With Me in The
Morning’ ten gehore brengen,
maar ook zal ze delen uit The

VERKOCHT

Op vrijdag 16 maart bent u van harte welkom bij het Jubileumconcert van Nieuw Leven & Friends in de sfeervolle ambiance van de
Sijpekerk. Dan viert de fanfare haar 90-jarig bestaan. Een concert,
vol met geschiedenis, beelden en klaterende koperen klanken.

West Side Story zingen, samen
met tenor Pim Liekamm. Het
belooft een mooie avond te
worden. Gevarieerd, voor alle
muzikale smaken, jong en oud.
Lees verder op pagina 2

OOK UW WONING
VERKOPEN?
Herenweg 70
Breukeleveen

Neem vrijblijvend contact
op voor een gratis
waardebepaling en
verkoopadvies
VEERMANMAKELAARS.NL
T 035 582 53 33
VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ
TAXATIES | NIEUWBOUW | ADVIES | BOG
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Groot Verkiezingsdebat 15 maart

Jubileumconcert
trum West naar Pipi Langkous.
U mag meezingen!

Vervolg van pagina 1
Het 36- koppige orkest kent
dankzij de vele Friends uit
omliggende dorpen voor elk
instrument een dubbele bezetting. En dat is kicken voor de
musici, dan kunnen ze lekker
uithalen. Zoals bij de TV-medley, bestaande uit elf bekende TV-tunes, van Floris (nog
zwart-wit) via Medisch Cen-

En de fanfare zou de fanfare
niet zijn als ze niet afsluiten
met een mars als de Prinses
Maxima Mars. Je zou bijna stevig stampvoetend de kerk uit
marcheren. Na 90 jaar toont
Nieuw Leven aan dat de club
nog springlevend en eigentijds
is. Kom langs en geniet!

Aalbert Bakker
“Ab”
† Drachten
26 februari 2018

Sinds 21 juli 2010 weduwnaar van Pietje Winters
Loosdrecht:

Jan Bakker
Janny Bakker-van Grondelle

Hilversum:

Jessica en Ward

Amsterdam:

Lisa

Correspondentieadres:
Oud-Loosdrechtsedijk 155, 1231 LT Loosdrecht
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

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

Onder leiding van gespreksleider Herman Stuijver zullen de
dames en heren ingaan op de
toekomst van Wijdemeren en
talloze andere onderwerpen.
Uiteraard krijgt het publiek ook
de kans om vragen te stellen of
te reageren op de stellingen. Na

deze avond moet het duidelijk
zijn welke partij uw voorkeur
heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21
maart. Grijp die kans om een
verantwoorde keuze te maken.
Bibliotheek Gooi en meer,
Tjalk 41, Loosdrecht.

Ambitie om energieneutraal te worden
Misschien heeft u al eerder gehoord van ‘nul op de meter’ of
‘van het gas af’. Bijzonder is dat
de ouderen onder ons zich nog
herinneren dat we allemaal
een aansluiting kregen op het
gas. En nu ruim een halve eeuw
later gaan we weer van het gas
af.

Na een afnemende gezondheid is overleden
onze lieve vader en opa Ab

* Loosdrecht
28 september 1932

Kom langs bij het Verkiezingsdebat op donderdagavond 15
maart, aanvang 20 uur. In de
bibliotheek van Gooi en meer
zullen de lijsttrekkers van de
acht Wijdemeerse politieke
partijen elkaar bestrijden.

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

Liever rijk leven dan rijk sterven.

De focus is 2030.
Hoe we dat gaan doen, geeft
nog veel vragen. Er zijn enthousiaste voorlopers. Mensen
ook in onze eigen gemeente,
die al een energieneutraal huis
hebben, bijvoorbeeld met een
eigen warmtepomp, zonnepanelen en isolatie. Er zijn ook
voorbeelden van wijken in
Nederland waar een collectief
warmtenet is aangelegd. Nieuwe wijken worden al zonder
gas aangelegd. Wat staat ons te
wachten, wat is een goed aanpak en wat kunnen we er zelf
aan bijdragen? Er is nog veel op
uit te vinden. We gaan daarover
graag met u in gesprek.
Onze energiecoaches zijn in-

middels begonnen met gesprekken. Er is veel belangstelling voor. Energiecoaches
zijn betrokken bewoners, ervaringsdeskundigen of vrijwillige
professionals, die beschikbaar
zijn voor (gratis) gesprekken
met bewoners over de mogelijkheden voor energiebesparing aan de woning. Bewoners
van Wijdemeren kunnen lid
worden van de energiecoöperatie en een gesprek aanvragen
met een energiecoach.
Inmiddels zijn we ook een
dorpsgesprek aan het voorbereiden in Nederhorst den Berg.
Komende tijd komen we graag
in contact met mensen uit Ne-

derhorst den Berg die het leuk
vinden om dit met ons voor te
bereiden. Mensen die met de
energietransitie aan de slag willen gaan, ambassadeur willen
zijn, anderen willen betrekken
en voorbeelden willen verzamelen. Met elkaar komen we
vast tot goede ideeën en oplossingen voor ons eigen dorp.
De energietransitie is een gezamenlijke opgave en we hopen
daar de komende jaren heel
Wijdemeren bij te betrekken.
Doet u mee met de uitdaging
om energieneutraal te worden?
Meer weten? Zie http://energiecooperatiewijdemeren.nl/

IK STEUN DE LOKALE PARTIJ
“Ik ging nooit stemmen, maar
toen ik zag en las waar Gert
en Alette voor staan en strijden,
is dat veranderd.
Zij maken RQNKVKGMDGITĎRGNĎM.
Hun tomeloze inzet, oprechtheid, en creativiteit geven
mij vertrouwen. Ik hou van
hun FQQT\GVVKPIUXGTOQIGP,
GGTNĎMJGKF en VTCPURCTCPVKG
en daarom steun ik De Lokale
Partij.”
)CQQMUVGOOGPWYUVGO
doet er écht toe.

De Lokale Partij
ma- t/m vrij- dag 06.30 - 23.00 uur
zaterdag 06.30 - 20.30 uur
zondag 11.30 - 20.30 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

.č56

7

36. MAAIKE SCHUURING-HAMMING

LOOSDRECHT

YYYFGNQMCNGRCTVĎQTI

NIEUWSSTER

Woensdag  maart 

3

VVD, PvdA en GroenLinks Hilversum – Wijdemeren willen fusie

Beste kop? ‘Samen sterker’
HILVERSUM- “Buren helpen elkaar” zegt Femke van Drooge,
lijsttrekker PvdA Hilversum.
Samen met haar Wijdemeerse collega-lijsttrekkers Sandra
van Rijkom (PvdA/ GroenLinks)
en Sieta Vermeulen (VVD) en
de Hilversummers Jan Kastje (GroenLinks Hilversum) en
VVD- wethouder Floris Voorink plus Stan Poels (nr. 2 PvdA/
GrL.) wordt uw verslaggever
bijgepraat over de kracht die
Hilversum en Wijdemeren samen kunnen opbouwen.
Een bont gezelschap dat elkaar
vindt in de overtuiging dat een
fusie van Wijdemeren met Hilversum een goede tussenstap
is op weg naar één gemeente Gooi- en Vechtstreek. Dat
PvdA en GroenLinks enerzijds
en de VVD anderzijds op tal
van onderwerpen elkaars tegenpolen zijn, speelt bij dit onderwerp geen enkele rol. “Nee,
hierover is geen enkel meningsverschil” zegt Stan Poels, wat
volledig beaamd wordt door de
anderen.
Eén Gooi en Vecht
Liever had Hilversum een tussenstap naar drie Gooise gemeenten overgeslagen, zegt
Voorink: “Daar zullen we mee
moeten dealen. Het allerbelangrijkste is we het geen van
beide alleen kunnen doen. Wijdemeren heeft er moeite mee
om zijn broek zelf op te houden
en dat geldt ook voor Hilversum.” Jan Kastje vult aan: “Gooi
en Vecht vormt al heel lang
een eenheid, kijk naar de geschiedenis, het natuursysteem,

de woningbouw. Er zijn nu teveel bestuurslagen. We moeten
meer grip op de regio krijgen
om op te tornen tegen Amsterdam en Utrecht.” Femke van
Drooge meldt dat de PvdA terughoudender is wat één Gooien Vechtgemeente betreft:
“Het is een hele grote stap, met
250.000 inwoners kom je in de
top-5 van Nederland. Wij zijn
toch wel bang voor de afstand
tussen bestuur en burgers.”

“Wijdemeren heeft er
moeite mee om zijn broek
zelf op te houden en dat
geldt ook voor Hilversum.”
Wijdemeerders Sieta en Sandra
vertellen dat ze uit eigen ervaring weten dat hun gemeente
te weinig kan doen. “De organisatie is zo kwetsbaar. Als er
eens iemand ziek is, ligt alles
stil” zegt Sandra van Rijkom.
Sieta Vermeulen: “Ik heb al verschillende keren meegemaakt
dat ik geen ambtenaar kon bereiken.” Stan Poels wijst op het
dossier ‘duurzaamheid’ waar
heel lang niets mee gebeurde.
Floris Voorink geeft een hele
rits van voorbeelden waarbij
Hilversum zijn buren hielp, o.a.
op het gebied van handhaving,
vergunningen, milieu-inspecties. Voor Femke van Drooge
is het van belang dat de service
en de dienstverlening veel meer
slagkracht zullen krijgen. “Ook
heb je samen betere voorzieningen, voor bijvoorbeeld de
Jeugdzorg” vult Jan Kastje aan.

Angst
Dat het grote Hilversum, eenmaal samen met de vijf Wijdemeerse dorpen, zijn kans
ziet om uit te breiden, wordt
uitgebreid weersproken. “Die
angst is volledig onterecht. Zie
onze Structuurvisie tot 2030.
In Hilversum heeft de hele
raad gezegd dat er niet in de
natuur gebouwd kan worden,
alleen inbreien” zegt Jan Kastje.
“Bovendien is het bouwprogramma een regionale zaak”
vult Voorink aan. Femke: “Je
moet voortdurend bezig zijn
met bouwen, maar vooral vernieuwbouw en herontwikkeling van panden.”
Buurten
In Hilversum hecht men grote waarde aan de opbouw
van sterke buurten. Het plan
‘Buurtgericht leven’ is tot 2022
daarbij de leidraad. “Je geeft
meer invloed aan de buurten,
ook financieel. Op alle niveaus
kunnen mensen met netwerken meedoen. Je brengt de
democratie dichter bij de mensen” meent Femke van Drooge.

“Net als jullie dorpen,
hebben wij ook grote
verschillen. Of je nou in
Trompenburg woont of
‘over het spoor’.
“Net als jullie dorpen, hebben
wij ook grote verschillen. Of je
nou in Trompenburg woont of
‘over het spoor’. Als Wijdemeren aansluit, kom je heus niet
direct in een andere wereld.

Wij zullen ook weer profiteren
van jullie know how over het
groen en het blauw” stelt Floris
Voorink. Sandra van Rijkom
denkt dat de dorpsstructuren
goed passen bij de buurten,
al meent Sieta Vermeulen dat
je het model niet 1-op-1 kunt
overnemen. “Wij hadden tot
nu toe geen kernenbeleid” zegt
Stan Poels “en in dat stuk over
de buurten staan hele zinvolle
ideeën.”
Naar elkaar toe groeien
De Hilversummers aan tafel
benadrukken dat een fusie Hilversum- Wijdemeren een gezamenlijk belang is. “Het is geen
take over” zegt Voorink “we
moeten samen sterker worden.”
“Hilversum moet een afwachtende houding aannemen, het
is aan Wijdemeren zelf ” vindt
Kastje. Femke van Drooge:
“Laten we alvast beginnen met
betere samenwerking. Dat de
mensen concrete voorbeelden
zien wat er al kan. Je moet in
ieder geval niet onvoorbereid
zijn.” “Onbekend maakt onbe-

Tweede Kamerlid Joël Voordewind (CU)
bezoekt Wijdemeren
WIJDEMEREN – Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de
ChristenUnie brengt zaterdagochtend 10 maart een bezoek
aan Wijdemeren.
Eerst reikt hij een ‘Waardevol’ lintje uit aan Bettie Coops
(88). Zij is deze maand dertig
jaar vrijwilligster bij Natuurmonumenten, in de siertuin
van landgoed Gooilust in
’s-Graveland. Vervolgens zal

Remco van Kooi

Voordewind van 11.0011.30 uur, samen met
lijsttrekker Esther Kaper,
aanwezig zijn in winkelcentrum De Meenthof
in Kortenhoef om met
inwoners in gesprek te
gaan. Meer informatie is
te vinden op www.wijdemeren.christenunie.nl.

venbus mochten ontvangen,
dan had mijn woning beter in
Hilversum kunnen staan. Nu
de feiten’: Een woning van €
275.000,-: OZB Wijdemeren:
353,10; Hilversum: 249,14. Ri-

mind” roept Floris Voorink.
Die eraan toevoegt dat je een
fusie in een breder perspectief
moet zien, waarbij Hilversumse Meren een sterkere speler
wordt in de regio, met veel
nieuwe uitdagingen.
Tot slot doet het sextet mee aan
het spel ‘wat wordt de kop?’.
Sieta: ‘Geen boze buurman’.
Jan: ‘Regionaal denken’. Femke:
‘Democratie dichterbij’ en Floris: ‘Samen sterker’.
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Hallincklaan 12
1231 VV Loosdrecht
06 - 25 09 28 00
info@wijdemerenbouw.nl
www.wijdemerenbouw.nl

Wijdemeren Bouw & Onderhoud
voor uw kwaliteits verbouwingen,
onderhoud, renovaties en schilderwerk
Web. www.wijdemerenbouw.nl | Mail. remco@wijdemerenbouw.nl

Hilversum € 219,89 goedkoper
Een lezer vergeleek de belastingtarieven van Wijdemeren
en Hilversum: ‘Als we de emoties even achterwege laten en
we puur en alleen naar de feiten kijken, die we in de brie-

(v.l.n.r.) Stan, Jan, Sieta, Floris,
Femke en Sandra

oolheffing Wijdemeren: 285,64;
Hilversum: 208,56; Afvalstoffenheffing Wijdemeren: 267,
69; Hilversum: 228,84. Totaal:
Wijdemeren: 906,43; Hilversum: 686,54.
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Elk dorp in Wijdemeren moet leefbaar zijn
en de leefbaarheid wordt vergoot wanneer
er een basisschool aanwezig is.
Om deze basisscholen te behouden is het nodig
dat ze gaan samenwerken met andere scholen en
met de lokale kinderopvang in Integrale
Kind Centra’s (IKC’s).
In Loosdrecht zijn er al twee IKC’s gevormd
en wij willen dat er IKC’s komen in
Nederhorst den Berg en in Kortenhoef.

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

PvdA-Groenlinks-Wijdemeren.nl Twitter: @PvdAGroenLinksW

Onderwijs

Branchevereniging Gecertificeerde
Nederlandse Uitvaartondernemingen
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Weekendaanbieding
(don,vrij,zat)

Slagroomschnitt
Van € 9,15

Voor € 6,95

Lezers schrijven...
Reactie op Dorpsbelangen
Ik heb moeite met het stukje van Dorpsbelangen en hun kritiek op onze opstelling betreffende fusie en wel om twee redenen. Ten eerste
worden wij aangehaald met een citaat dat zeker
niet van ons afkomstig is. ‘O-Lib vindt: ‘de provincie roept iets….’. Wij verzoeken Dorpsbelangen de bron van dit citaat met ons te delen en
wanneer blijkt dat mevrouw Hennis en de heer
Voigt het inderdaad verzonnen hebben, een
correctie te plaatsen. Ook een excuus is dan op
z’n plek. Er is voldoende fake news in omloop.
Ten tweede de suggestie dat O-Lib de kiezer zou
‘bedonderen’. Als iemand op het onderwerp fusie de kiezer misleidt en bedriegt (de Van Dale
definitie van ‘bedonderen’) dan zijn het die par-

tijen, waaronder Dorpsbelangen, die weigeren
in te zien dat Wijdemeren niet zelfstandig kan
blijven.
Tot slot, DB verwijt ons ‘de democratie keihard
buitenspel’ te zetten. Wat een onzin: alle stappen in de ARHI -procedure worden gezet door
democratisch gelegitimeerde organen, inclusief
uiteindelijk de Tweede Kamer. Wat DB voor
ogen staat, besluiten op basis van ‘draagvlak’
zoals het vaak wordt genoemd, heeft niets met
democratie te maken maar met anarchie.
Met vriendelijke groet,
Robby Israel, Onafhankelijk Liberaal O-Lib

Vier partijen willen tijdige communicatie provincie
VVD, PvdA/GrL., OLib en ChristenUnie schreven
een brief aan de provincie Noord-Holland (gedeputeerde Van der Hoek).
Onlangs ontvingen wij via de provincie
Noord-Holland het rapport ‘Herindeling Gooien Vechtstreek’ van Berenschot. Wij werden
hierdoor verrast omdat de regionale pers eerder
over dit rapport beschikte dan wijzelf.
Wij, PvdA/Groen Links, VVD, Onafhankelijk
Liberaal O-Lib en ChristenUnie in Wijdemeren, zijn voorstander van een herindeling in de
regio Gooi en Vechtstreek. Volgens ons is de
gemeente Wijdemeren te kwetsbaar, zoals uit
diverse rapporten blijkt, om de huidige en toekomstige taken goed en betaalbaar uit te voeren. Een bestuurlijke fusie met Hilversum lijkt
ons derhalve een logische stap, met als einddoel
het realiseren van één gemeente in de regio
Gooi- en Vechtstreek.

Dictator
Het bestuur van de provincie Noord-Holland
gedraagt zich als een dictator. Linksom of
rechtsom, maar Wijdemeren zal fuseren met
Hilversum. Dat is het enige wat in Haarlem nog
telt. Adviesbureau Berenschot is door de provincie ingevlogen en kreeg de opdracht de fusie
voor te bereiden. De bevestiging daarvan kwam
deze week binnen.
Het bureau is zelfs half februari al met de klus
begonnen. Hoe verzin je het! Alsof er 21 maart
aanstaande geen gemeenteraadsverkiezingen
zijn. Gedeputeerde Van der Hoek (D66) is boos
dat hun plan van aanpak ‘uitlekte’. Dat kunnen
we wel begrijpen. Want wat onder andere in het
plan van aanpak staat slaat alles: de rol van de
betrokken gemeenten zal niet leidend zijn; de
gemeente kan geen invloed uitoefenen op proces en inhoud; werkt een gemeente niet mee
dan doen we het zonder hun inbreng.

Zoals u weet ligt deze discussie in onze en andere gemeenten in de regio erg gevoelig en zijn de
meningen sterk verdeeld, zowel in de politiek
als in de samenleving. Een zorgvuldige en tijdige communicatie over dit onderwerp, rekening
houdend met de gevoelens die in de lokale samenleving leven, is voor het welslagen van deze
procedure van groot belang. Wij verzoeken u
dan ook hier veel aandacht aan te besteden.
Met name de (nieuwe) lokale colleges van B&W
en gemeenteraden, maar ook onze inwoners,
dienen steeds tijdig ‘aangehaakt’ te zijn bij de
diverse te nemen stappen in het kader van de
ARHI- procedure. Dat biedt de meeste kans op
een goede samenwerking tussen u en onze gemeente , een zo groot mogelijk draagvlak binnen Wijdemeren en op een succesvolle afronding van de procedure.

Dat er geen draagvlak onder de bevolking is
voor een fusie met Hilversum weten we allemaal. Dat onderbouwing ontbreekt van wat er
substantieel gaat verbeteren is ook een feit. Wat
rest is blind kiezen voor groter groeien. Want
dan wordt alles beter. Jaja, en dat tegen alle ervaringen en adviezen in. En Berenschot moet
dat even fixen.
Reden te meer om u op te roepen op De Lokale Partij lijst 7 te stemmen. Het is tijd voor heel
fors tegengas vanuit het college van Wijdemeren. Wij spreken onze afkeuring uit over het
gebrek aan respect voor de lokale democratie
bij de provincie. De Lokale Partij is niet gediend
van dit regentesk gedrag en deze dictatoriale
voorwaarden. Hoog tijd dat Haarlem hoort dat
we ons geen probleem laten aanpraten en dat ze
de wens van inwoners respecteren. Wij maken
een dikke vuist naar de provincie. Met uw stem.

Reactie ChristenUnie
Vorige week stond in het verslag over het debat in De Drie
Dorpen: ‘De ChristenUnie is
niet voor herindeling, omdat
het draagvlak ontbreekt, anderzijds merkte lijsttrekker Esther
Kaper op ‘Hilversum is geen
heks’. CU- lijsttrekker Esther
Kaper wil dat graag nuance-

ren: ‘De ChristenUnie is niet
op voorhand voor herindeling,
maar vindt dat onze gemeente niet krachtig genoeg is om
zelfstandig te blijven. Als geboren en getogen Kortenhoefse
begrijpt ze de gevoelens, maar
‘Hilversum is geen heks’.

Alette Zandbergen & Gert Zagt
De Lokale Partij lijst 7

De Lokale Partij

.č56

GEEN
FUSIE MET
HILVERSUM
www.delokalepartij.org
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Het Kursus Projekt ook als het buiten koud is
Terwijl ik dit schrijf schijnt het
zonnetje, komt er een stevige
wind uit het oosten en is het
waanzinnig koud. Vandaag (de
laatste dag van februari) is een
zogenaamde IJsdag en ik vraag
mij af of er nog geschaatst kan
worden? Een groot deel van de
Loosdrechters zal hiervoor ﬂink
aan het duimen zijn. Als u dit
leest zal het mogelijk ineens
echt lente zijn en weet u in iedere geval of er geschaatst is
op de plassen.
Door: Petra Noordanus
Voor iedereen die wat minder
met schaatsen heeft biedt het
Kursusprojekt de komende tijd
weer volop gezellige evenementen. Overigens ook voor iedereen die wel wat met schaatsen
heeft.
Als u op woensdag de krant
ontvangt dan kunt u vanavond
nog naar de lezing ‘Gezond &
fit oud worden’. Die begint om
19.30 uur in het 3-Luik op de
Acacialaan 2 in Loosdrecht.
Kinderen
Voor de kinderen staan er op

korte termijn 2 waanzinnige
leuke dingen op de agenda! 14
maart ‘Een kijkje bij de lammetjes’ en 18 april ‘Een kijkje bij
de Brandweer’. Zorg dat u kind
er bij is, want ze vergeven het
u niet als ze het missen. Wat is
er in maart nog meer te doen?
de 17de start de tweedaagse
workshop ‘Pandora-style kralen maken van polymeerklei’.
Op 2 achtereenvolgende zaterdagen leert u de techniek om
de kralen te maken en deze te
versieren. Nog meer creativiteit
op woensdag de 21ste met het
‘Maken van een speelse wikkelarmband’. Van diverse materialen, waaronder veters van
leer of suède, wordt een leuke
wikkelarmband gemaakt die
extra versierd kan worden met
bedeltjes of kraaltjes. Leuk voor
je zelf of om weg te geven.
Bent u meer geïnteresseerd in
de veiligheid van uw huisdier
dan is er de 21ste de lezing
‘EHBO bij huisdieren’. Tijdens
deze lezing wordt verteld wat
u het beste kunt doen bij ongelukken of een spoedgeval zoals
bijvoorbeeld een oogtrauma,
epileptische aanval, vergiftiging

of ‘gewoon’ na een burengevecht tussen 2 katten. Altijd al
willen weten hoe men vroeger op een buitenplaats aan de
Vecht leefde? Kom dan zondag
25 maart naar de 28 maart kunt
u meer leren over hoe de Westelijke en Oostelijke Vechtplassen zijn ontstaan en wat daarvan nog is terug te vinden in
het huidige landschap tijdens
de lezing ‘Van kwel, polders en
plassen’. Maart wordt afgesloten
met lekker eten, op de 31ste
tijdens de workshop ‘Peruaans
koken’.
April
Ook in april is er nog van alles te doen. De 3de kunnen de
creatieveling aan de gang bij de
workshop ‘Mandje gevlochten
van wilgentenen, gevuld met
bosviooltjes’. Met alle kou en
sneeuw kan ik mij nu al verheugen op de vrolijke kleuren van
de viooltjes! Graag wel even
aanmelden anders loopt u de
kans voor niets te komen! Voor
meer informatie: www.kploosdrecht.nl

Prokofjev, Mendelssohn en zijn Deense discipel Gade

17 Maart Concert op de Berg
NEDERHORST DEN BERG- Wat
gebeurt er als musici, naast
hun optredens in grote orkesten, zelf mogen kiezen wat ze
spelen? Bij Concerten op de
Berg krijgen de strijkers van
het ROctet hierin de vrije hand.
Het resultaat is een bijzonder
divers programma met schitterende muziek. Van een virtuoze sonate van Sergej Prokofjev,
een energieke compositie van
Felix Mendelssohn tot dromerige werken van Niels Gade.
Violiste Masha Iakovleva koos
zonder twijfel de sonate van
Prokofjev. “‘Wat een waanzinnig stuk is dat’, dacht ik toen ik
het voor het eerst hoorde. Het
heeft diepgang, er zit humor in

en het is ontzettend virtuoos.
Kortom: het vergt alles van de
musici om dit stuk te beheersen, het is hartstikke moeilijk.
Deze compositie bevat alles
wat Prokofjev te bieden heeft.”
Voor altviolist Frank Brakkee
mag Mendelssohn absoluut
niet ontbreken. Minder bekend, maar net zo interessant
is de Deense componist Niels
Gade. “Ik zie hem als een discipel van Mendelssohn”, zegt
concertmeester Joris van Rijn.
“Na Mendelssohns overlijden
zette Gade diens werk voort in
Leipzig. Je kunt Gade ook zien
als een muzikaal eerbetoon aan
zijn leermeester. Zijn composities hebben een dromerige sfeer
die ook doet denken aan Wag-

ner of Brahms. Het is heerlijke
muziek om je in onder te dompelen. We kijken ernaar uit om
dat in de sfeervolle Willibrordkerk in Nederhorst ten gehore
te brengen.”
17 maart; 20.15 uur; Willibrordkerk, Kerkstraat 30, 1394
CX, Nederhorst den Berg,
17,50 euro.
www.concertenopdeberg.nl.
U kunt uw concertkaarten bestellen via de website. Geen internet? Geen probleem. U kunt
ook kaarten kopen bij Brinkers
Mode en Lingerie, Dammerweg 1 in Nederhorst Den Berg.
U wordt verzocht contant te
betalen.

Christen Unie chocolade
Mag jij voor het eerst
stemmen tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen
in Wijdemeren? Maak op
21 maart een selfie voor
het stembureau, plaats je
foto op social media met
de hashtag #ikstemvoorheteerst en je krijgt van de
ChristenUnie Wijdemeren
een lekkere Tony’s Chocolonely

reep!

Spelletjesmiddag
Op zaterdag 10 maart is er weer
een Spelletjesmiddag. Tussen
14.00 en 16.00 uur kunt u weer
meedoen met de spelletjes, georganiseerd door de Zonne-

bloem. Iedereen is welkom bij
het restaurant van de Emtinckhof. Het kost slechts € 5,00, inclusief koffie/thee, drankje en
hapjes.



Yoga-cursus doven en slechthorenden
NEDERHORST DEN BERG- Als
slechthorende is het mij gelukt om een yoga-cursus voor
bovengenoemde doelgroep in
het leven te roepen.
Er zijn maar weinig activiteiten
waarbij rekening wordt gehouden met deze doelgroep en dat
heeft tot gevolg dat wij dan ook
vroegtijdig afhaken of er helemaal niet aan beginnen, terwijl
er toch zoveel mogelijk is.

In eerste instantie heb je natuurlijk een yoga-docent[e]
nodig die hiervoor open staat
en les wil geven aan deze doelgroep. Daarnaast maken wij
gebruik van een schrijftolk. Een
schrijftolk vertaalt letterlijk het
gesproken woord naar geschreven woord en via een tablet of
scherm kunnen de deelnemers
zo de les volgen. Wanneer de
ligoefeningen aan de beurt zijn
projecteert de schrijftolk het

gesproken woord via de beamer rechtstreeks op het plafond. Een super relaxte communicatie .
En op deze manier kunnen ook
wij, de dove en slechthorende
mensen, yoga beoefenen.
Meer info?
Lies Postmus: l
iespostmus@ziggo.nl,
Nederhorst den Berg.
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Uw specialist in kip, wild
en maaltijden!
Foe yong hai

500 gram €

Met gratis witte rijst

7,50

5 stuks €

Aanbieding van deze week:
Wintervink
winters gekruid gehakt omwikkeld
met katenspek
2 stuks

Tortilla’s
Diverse soorten.

ambachtelijke
slagerij

10,-

Kapittelweg 125 Hilversum, 035 - 6246782

4,75

vleeswarentrio
100 gram gebraden rosbief
100 gram gebraden gehakt
Bakje likkepot

samen

5,95

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

Welke verse seizoensgroeten en fruit eet je vandaag?

Winter brrr
Zo maakt de groenteman het warm thuis.
Groenten voor de ratatouille in de oven.
en Fruit smoothie in de blender of
gewoon fruit om te snoepen.
Vergeet niet de vitaminen op te halen
op de markt !

Tot ziens a.s. donderdag op het Lindeplein

DE PLANTENKRAAM

Lindelaan 102 Loosdrecht
tel. 035-5823223 www.slagerijgerarddenooij.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 8.30 tot 17.30 uur,
woensdag gesloten, donderdag en vrijdag 8.30 tot 18.00 uur,
zaterdag 8.00 tot 15.00 uur.

UW KAASBOERTJE
JACKIE VAN RIJSWIJK

Abdij kaas
Romig en smaakvol
Kilo.

Brokkel kaas
3 jaar oud

€ 9,95

€ 10,95

Kilo.

Er zijn weer heel veel leuke
voorjaars-bakjes en mandjes

Boeren oud

€ 5,Voorjaarsviolen 12 voor € 5,heel veel kleuren!! en 18 voor € 7,-

Olijven of fenegriek kaas

vanaf

Van Aken bloemen en plantenhandel
Nederhemert - Noord

Super lekker

Lekker voor op
kaasplankje

Kilo.

€ 10,95
€ 10,95

Kilo.

Elke donderdag op het Lindeplein

Wijdemeren
7 maart 2018

informeren

Speciale editie

Nieuwsbrief toekomst

Een speciale editie van Wijdemeren
Informeren! We kijken vooruit naar
de (bestuurlijke) toekomst van
Wijdemeren. Welke stappen worden er
in 2018 gezet? En we blikken nog één
keer terug op 2017. Welke resultaten
hebben we bereikt en welke projecten
zijn er gerealiseerd?

Op deze pagina’s in dit huis-aan-huisblad informeren wij u regelmatig over de
laatste ontwikkelingen op gebied van de
(bestuurlijke) toekomst van Wijdemeren.
Zeker weten dat u niets mist? Abonneer u
dan op onze digitale nieuwsbrief. U treft
dan, als er nieuws is, een digitale nieuwsbrief in uw inbox. Aanmelden:
www.wijdemeren.nl/toekomst.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

(06) 12 79 45 41

Informatie over
herindeling op één plek

De (bestuurlijke) toekomst van
Wijdemeren en de regio Gooi en
Vechtstreek is al jarenlang een
veelbesproken onderwerp. Er zijn
veel verschillende opvattingen bij
inwoners, instellingen, ondernemers, bestuurders en raadsleden.
De provincie Noord-Holland is
voor de gemeenten in de regio
de procedure voor gemeentelijke
herindeling gestart. Daarmee is het
gesprek over herindeling in een
stroomversnelling gekomen.
Een meerderheid van de huidige gemeenteraad van Wijdemeren is voorstander van

een ambtelijke fusie met Gooise Meren
en Hilversum. Een minderheid vindt een
bestuurlijke fusie op korte termijn gewenst
en daarbinnen zijn ook weer verschillende
opvattingen. Het voorstel van de provincie is om de gemeenten Wijdemeren en
Hilversum op z’n vroegst in 2021 één gemeente te laten vormen.

Herindelingsontwerp
2018 is een belangrijk jaar voor de toekomst
van Wijdemeren. De provincie zal met behulp van een extern bureau een ontwerp
maken voor de herindeling. Daarbij wordt
ook inbreng gevraagd van inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers.

Terugblik 2017

www.wijdemeren.nl

Kort
>

In opdracht van de provincie heeft bureau Deloitte de bestuurskracht van de
regiogemeenten gepeild. De bestuurskracht van Weesp en Wijdemeren en van
de regio als geheel zou onvoldoende
zijn. Maximaal drie grote gemeenten in
de regio zou dit kunnen oplossen. In een
raadsvergadering met de gedeputeerde
Jack van der Hoek heeft een deel van de
gemeenteraad vraagtekens gezet bij de
kwaliteit van het onderzoek. Bovendien
zou versterking ook op andere manieren
worden bereikt zoals bijvoorbeeld een
ambtelijke fusie.

Wat is uw mening?

>

Om u te helpen een opvatting over dit
onderwerp te vormen, is alle bij ons
bekende en beschikbare informatie over
herindeling van de afgelopen vier jaar
nu verzameld op één plek:
www.wijdemeren.nl/toekomst.
Andere belangrijke informatiebron is de
website van de provincie: www.noordholland.nl (klik op ‘bestuur’, ‘regionale bestuurskracht’ en vervolgens op ‘Gooi en
Vechtstreek). Ook op de website
www.wijdemeren2020.nl van het
actiecomité Wijdemeren2020 is veel
informatie te vinden.

De provincie heeft aangegeven dat er
drie grote gemeenten in de regio moeten worden gevormd. Er wordt gedacht
aan: een nieuwe gemeente Huizen/
Blaricum/Laren en een nieuwe gemeente Wijdemeren/Hilversum en Gooise
Meren (ontstaan op 1 januari 2016 door
samenvoeging van Bussum, Muiden en
Naarden). De gemeente Weesp zal zich
bij een referendum uitspreken over een
toekomst met Gooise Meren of met
Amsterdam.

>

Het opstellen van een concept-herindelingsontwerp is één van de stappen van de
Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi).
In het ontwerp komen onder meer een
onderbouwing voor de herindeling, de ambitie van de nieuwe gemeenten, financiële
aspecten en een beoogde herindelings-

datum te staan. Een extern bureau
organiseert in opdracht van de provincie gesprekken met collegeleden,
gemeenteraden, maatschappelijke
organisaties en ondernemers. Ook is
het de bedoeling dat u als inwoner uw
opvattingen, suggesties en aandachtpunten kunt meegeven. Zodra hier
meer over bekend is, kunt u dit hier
lezen. Het plan van aanpak voor het
opstellen van het ontwerp vindt u op
www.wijdemeren.nl/toekomst.

Na de zomer
Als het concept-herindelingsontwerp
gereed is, zal het acht weken ter inzage

Voorstel provincie

Standpunt Wijdemeren

Burgemeester Ossel: ‘Het voorstel van
de provincie is niet in lijn met het standpunt van een meerderheid van de huidige gemeenteraad. Dit is overgebracht.
Het college van B en W heeft ook kritiek
geuit op de onderbouwing en het oog
voor draagvlak. Na de verkiezingen
wordt duidelijk hoe de nieuwe raad en
het college tegen een herindeling aankijken. In de tussentijd gaan we verder
met het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden in de regio en werken
we aan het krachtiger maken van de
gemeentelijke organisatie.’

De stappen in 2018
De procedure voor gemeentelijke
herindeling in de regio Gooi en
Vechtstreek is nu in de ontwerpfase. De provincie gaat met behulp
van een extern bureau aan de slag
met het opstellen van een concept-herindelingsontwerp. Naar
verwachting is dit in juli gereed.

Noodzaak herindeling

liggen. Iedereen heeft dan de gelegenheid
erop te reageren. Daarna volgen nog vele
stappen richting 2021. De provincie kan
tussentijds de procedure nog bijstellen.

Terugblik op 2017
We zijn al weer een tijdje op weg in 2018!
We maken nieuwe plannen en bereiden ons voor op
de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Op deze
pagina’s kijken we nog één keer met u terug op 2017.

1505

Welke resultaten hebben we bereikt en welke projecten
zijn er allemaal gerealiseerd?

Ankeveen

5332
INWONERS

1249

Nederhorst
den Berg

DIENSTVERLENING

6806

Burgerzaken hielp 9800 mensen
aan het loket.

Kortenhoef

Het klantcontactcentrum
verwerkte 73.553
telefoontjes.

’s-Graveland

Burgemeester Freek Ossel

Loosdrecht

8586
Totaal aantal inwoners: 23.675
Breukeleveen

Nieuwe inwoners: 228

MELDINGEN

197

SOCIALE MEDIA
Facebook 2698 volgers

284

Twitter 2595 volgers

542

299

Instagram 360 volgers
Wegbeheer

Openbaar groen

Openbare verlichting

JUBILEA EN ONDERSCHEIDINGEN

Onze website werd door
106.355 mensen bezocht.

Huwelijksjubilea

26 x 60 jaar

4x 65 jaar

2x 70 jaar

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: 3

KLACHTEN

Inwoners van 100+: 1

Leve het bruidspaar!

112

21

klachten ingediend
en afgehandeld

bezwaarschriften
behandeld

BURGEMEESTER FREEK OSSEL
Positieve ontwikkelingen op het gebied van veiligheid:
Misdrijven -11%

Woninginbraken -17 %

Meldingen jongerenoverlast -29%

Samen met o.a. politie en openbaar ministerie werkten we aan bestrijden niet-geregistreerde
criminaliteit, ook wel ondermijnende criminaliteit.

WETHOUDER THEO REIJN

24

24 nieuwe Appelboom-projecten in openbare ruimte: inwoners vernieuwden
en onderhouden het groen in hun omgeving.
2017: 26 speelplekken bekeken mét kinderen en ouders.
2018: aanpak van deze speelplekken.
Belangrijk thema: verkeersveiligheid kinderen. 270 leerlingen
deden succesvol ﬁetsexamen en leerlingenraad Kremerschool
dacht mee over veiligheid rond school.

WETHOUDER BETSKE VAN HENTEN
220 aanwezigen eerste Wijdemeerse vrijwilligersdag.
360 mantelzorgwaarderingen. 100 meer dan in 2016!

96

96 nieuwe woningen gebouwd:
• Nedervecht: 14 eengezinswoningen, 8 twee-onder-een-kapwoningen
• Oppad: 9 eengezinswoningen, 1 vrijstaande woning
• Oranjerie: 42 appartementen sociale huursector
• Arnoud Voetlaan: 13 eengezinswoningen,
8 twee-onder-een-kapwoningen en 1 vrijstaande woning.

WETHOUDER JAN-JAAP DE KLOET
352 zonnepanelen op dak gemeentehuis. Opbrengst: 78.000 KWh per jaar.

352

2 solarbanken in natuur om telefoon op te laden tijdens wandel- of ﬁetstocht.
20+ organisaties ondertekenden gebiedsakkoord Oostelijke
Vechtplassen. Doel: verbeteren kwaliteit en creëren van een
aantrekkelijk gebied voor wonen, recreatie en natuur.

WETHOUDER SANDRA VAN RIJKOM
3,8% inwoners onder armoedegrens. Landelijk: 12%.
Minimaregelingen jeugd goed gebruikt: 60% maakt gebruik
van Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds.
4 schoolbesturen en 1 kinderopvang sloegen handen ineen voor
2 integrale kindcentra in Loosdrecht. Deze onderwijsvernieuwing
zorgt voor nieuwe kansen en maximale samenwerking.
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Open NK Poker in Wijdemeren



ANKEVEEN- Zaterdag 17 maart
is ’t Wapen van Ankeveen de
locatie van een voorronde van
het Open Nederlands Kampioenschap Poker. Het pokeren
begint om 20.00 uur.
Verspreid over heel Nederland
worden er 125 voorrondes gespeeld met als doel het halen
van de landelijke finale. Het
Open NK Poker maakt het mogelijk voor alle pokerliefhebbers om mee te doen aan een
laagdrempelig toernooi.
Het Wapen van Ankeveen
wordt omgetoverd tot een ware
pokerroom en de deelnemers
gaan spelen om de beste pokerspeler van de gemeente te worden. De winnaar van de voorronde mag dan een jaar lang de

0HWHONDDU
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Op zaterdag 17 maart organiseert Bruisend Ankeveen weer
een koﬀerbakverkoop. U kunt
hier, als particulier, uw tweedehands spulletjes aanbieden
vanuit de koﬀerbak van uw eigen auto. Hebt u leuke spulletjes die u wilt verkopen, meldt
u dan aan voor deze gezellige
en drukbezochte koﬀerbakverkoop.

WIJDEMEREN

ZIN EN ONZIN
VAN DE FUSIE

Er zijn 2 soorten plekken te
huur:
- Een plek ter grootte van uw
auto/busje + ongeveer 1,5 me-

De VVD wil niet tegenstribbelen, maar als
mede-inwoners samen met u de fusie goed
voorbereiden. Uitgangspunt is dat het eigene
van onze dorpen gekoesterd blijft, het serviceniveau van de gemeente omhoog en de
belastingen omlaag gaan.

4

Extra informatie
De verkoop is uitsluitend bedoeld voor particulieren. Er is
alleen plek voor auto’s of busjes,
geen vrachtauto’s. Non-profit organisaties, stichtingen,
verenigingen, scholen, kerken
krijgen korting op de huurprijzen. U dient dan wel, op de
verkoopdag, en goed zichtbaar,
een vlag of spandoek op te han-

gen. De kofferbakverkoop valt
samen met de weekmarkt van
Ankeveen en is op zaterdag 17
maart van 08:00 uur tot 12:30
uur.
Aanmelden
Hebt u tweedehands spulletjes
die u wilt verkopen op deze
bijzondere markt? Dan kunt
u zich aanmelden bij Stichting
Bruisend Ankeveen via bruisendankeveen@gmail.com of
035- 6561507.

U
N
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2

Jan Klink
Loosdrecht
3

Zondag 1 april of maandag 2 april
Ontvangst: 11.30 uur | Aanvang: 12.00 uur

Sorrel Hidding
Nederhorst den Berg
4

Michiel van Balen
Breukeleveen

www.vvdwijdemeren.nl

ter ernaast voor € 7,50
- Een plek ter grootte van auto/
busje en een (kleine) aanhangwagen voor € 12,50

ES
Sieta Vermeulen
Nederhorst den Berg

Kijk voor het hele fusiedossier op:
www.vvdwijdemeren.nl

Lijst

naar de titel, maar ook de kans
om een leuk, laagdrempelig
toernooi in een professionele
setting te spelen”, zegt Mathijs
Jonkers, organisator van het
ONK Poker.
Meer info en inschrijven:

!

1

Laat u niet voor de gek houden door politieke
partijen die beweren dat ze een fusie kunnen
tegenhouden! Dat is niet zo en dat is niet in het
belang van de inwoners van Wijdemeren. Zoals
alle politieke partijen heel goed weten, wordt op
een aantal terreinen al nauw samengewerkt met
Hilversum omdat Wijdemeren het zelf niet redt.

Laagdrempelig
Iedereen die mee wil doen, kan
zich via de website inschrijven. Het kost iedere deelnemer
slechts € 12,50 inschrijfgeld
om mee te doen. “Door mee
te doen krijgen zij niet alleen
de kans om een gooi te doen

Bert Maas, winnaar
Wijdemeren 2017

Kofferbakverkoop in Ankeveen

%DUU\5RRLPDQVQU

VVD Wijdemeren wil ook liever - net zoals vele
inwoners - dat Wijdemeren zelfstandig blijft,
ondanks dat de gemeentelijke lasten nu al de
hoogste in de regio zijn. Wanneer Wijdemeren
zelfstandig blijft, moeten jaarlijks honderdduizenden euro’s extra geïnvesteerd worden om
taken goed uit te voeren. De provincie heeft
daarom besloten dat Wijdemeren met Hilversum
moet fuseren.

titel ‘Amateur Poker Kampioen
Wijdemeren’ dragen en krijgt
bovendien een mooie beker.
Daarnaast kwalificeert hij/zij
zich voor de landelijke finale.
Niet alleen de winnaar plaatst
zich voor de landelijke finale.
Aan de hand van het deelnemersaantal wordt bepaald hoeveel mensen zich direct kwalificeren voor de finale en hoeveel
pokerspelers zich plaatsen voor
de halve finales.

R
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Met dit heerlijke Paasbrunchbuffet geniet u onder andere van:
 Onbeperkt zuivel, koffie en luxe thee soorten
 9PQRNL]\SKLZVLWVTTLL[LILNPUULU
 +P]LYZLO\PZNLTHHR[L^HYTLLURV\KLNLYLJO[LU
 3\_L7HHZIYVVK
 =LYZJOPSSLUKL]LYZNLIHRRLUaVL[LIYVVKQLZLUS\_LIYVVKZVVY[LU
 +P]LYZLLPLYNLYLJO[LU
 /LLYSPQRL]SLLZ^HYLURHHZZVVY[LULUaVL[ILSLN
 =LYZILYLPKLZHSHKLZ
 :HTLUNLZ[LSKLYH\^RVZ[ZHSHKLZTL[IPQWHZZLUKLKYLZZPUN
 )PQWHZZLUKLZH\aLUVT[LJVTIPULYLUIPQKLNLYLJO[LU
 =LYZLMY\P[ZHSHKL
 ,UVTOLLYSPQRKL7HHZIY\UJOTLLHM[LZS\P[LULLUWYLZLU[H[PL
]HUMLLZ[LSPQRLKLZZLY[Z

€24 50
P.P.

INCLUSIEF KINDERENTERTAINMENT

KINDEREN T/M 3 JAAR ETEN GRATIS MEE EN
KINDEREN T/M 11 JAAR ONTVANGEN 50% KORTING!

Meer informatie of reserveren? Bel 035 – 582 49 04 of ga naar www.fletcher.nl/paasbrunch
Oud Loosdrechtsedijk 253 | 1231 LZ | Loosdrecht | www.fletcherhotelloosdrecht.nl
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Gemeenteraadsverkiezingen
21 maart 2018

Op 21 maart, dat mag u niet missen, zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In Wijdemeren doen maar liefst 8 partijen mee. Uw huis-aanhuisblad wil zijn bijdrage leveren aan de communicatie tussen kiezers en
partijen. Deze week het laatste dubbelinterview, tussen Jan Verbruggen van
het CDA en Alette Zandbergen/Gert Zagt van De Lokale Partij.

Natuur
De
veelzijdige natuur in en
rond onze dorpen is ons grootste kapitaal. Een
belangrijk onderdeel van onze
leefomgeving, economie en werkgelegenheid. Mensen komen hier wonen en
recreëren vanwege de afwisseling: water,
bos, weilanden etc. De afgelopen jaren
is door alle partijen hard gewerkt aan
het recent afgesloten Gebiedsakkoord
Oostelijke Vechtplassen. Hierdoor is het
mogelijk om de komende jaren volop te
investeren in het hele plassengebied, van
Ankeveen tot voorbij Loosdrecht. Het
CDA zal zich daarbij blijven inzetten
voor afwisselende natuurgebieden. Dat
betekent ook koeien in de wei.
Wegwerkzaamheden
Om de verkeersveiligheid, vooral voor
fietsers en voetgangers, te verbeteren én
om onze openbare ruimte klimaatbestendig te maken zijn wegwerkzaamheden noodzakelijk, inclusief de onvermijdelijke overlast. Het gaat soms om hele
woonwijken (zoals nu Overmeer-Zuid)
of wegen, zoals de Kortenhoefsedijk,
Noorder/Zuidereinde, Nieuw- en
Oud-Loosdrechtsedijk, Randweg en
Middenweg in Nederhorst den Berg en
de Cannenburgerweg/Stichtse Kade in
Ankeveen. Bij herinrichting van wegen
maken wij gebruik van de lokale kennis
van bewoners en ondersteunen dat met
projectleiding en externe ingenieursbureaus. In die combinatie is Wijdemeren
krachtig genoeg om dit aan te pakken.
In meerjarenperspectief zijn gelden
beschikbaar voor de herinrichting van
wegen.
Ouderenbeleid
Ook bij het ouderenbeleid geldt dat iedereen mee kan blijven doen. Dat doen
ouderen zelfstandig of als dat noodzakelijk is met ondersteuning. Ouderen
hebben een grote bijdrage geleverd aan
de samenleving en doen dat vaak nog
steeds met hun kennis en ervaring, als
mantelzorger of vrijwilliger. Kennis van
ouderen en ouderenbonden zetten wij
in om verder toe te werken naar een
seniorvriendelijke gemeente. Het CDA
gaat uit van de persoonlijke kracht en
waardigheid van mensen. Ons vertrekpunt is wat mensen kunnen. Soms met
aanvullende maatschappelijke ondersteuning, woningaanpassingen, thuiszorg of ondersteuning van het Sociaal
Wijkteam Wijdemeren. Dankzij innovaties, zoals het project ‘durven, doen,

der rijden fysiek onmogelijk zijn. Met
een verstandige financiële planning is
dat allemaal bereikbaar.

vertrouwen’, de dementia-app, e-health
en het inwonersportaal, zijn inwoners
steeds beter in staat om regie te nemen
over hun eigen zorg.
Versterking
Voor het CDA is uitgangspunt dat de
identiteit (het Dorps-DNA) van een
dorp door de inwoners wordt gemaakt,
niet door de overheid. De gemeente
moet initiatieven van inwoners ruim
baan geven. Soms door financiële ondersteuning, maar vaak door als gemeente los te durven laten. Wij willen
de slagkracht van inwoners, verenigingen en organisaties vergroten door
minder bemoeienis en minder beperkende regels. Het is van belang dat de
gemeente vertrouwen aan inwoners en
ondernemers blijft schenken. Dat beleid
is de afgelopen jaren al ingezet met succesvolle projecten zoals De Appelboom,
BuurtWhatapp, ANWB-automaatje en
Repaircafés.
Onderscheidend
Voor het CDA staat de samenleving centraal, niet de overheid. Inwoners willen
steeds vaker zelf verantwoordelijkheid
nemen voor de samenleving, juist ook
lokaal in je eigen dorp. Het CDA staat
voor meer zeggenschap, eigenaarschap
en initiatief bij de bewoners en een bestuur dat ruimte en voorwaarden schept
(doe-democratie). Dit vraagt om een
andere houding van lokale politici: meer
loslaten, meer vertrouwen en meer aanvullend in plaats van regelend handelen.
Met een ‘Recht tot uit te dagen’ (right
to challenge) krijgen inwoners het recht
om bij de gemeente een alternatief
voorstel in te dienen voor een bepaalde
dienst, voorziening of plan van de gemeente.

Natuur
Wijdemeren is dé groenblauwe parel.
Voor velen de plek om zich thuis te voelen. De achtertuin van Amsterdam en
de voortuin van Utrecht. De Lokale Partij waakt ervoor dat we als steenmassa
vastgroeien aan deze steden. Wijdemeren is ook geen bouwgrond voor Hilversum. De Lokale Partij wil bouwen met
beleid en terughoudendheid, daarbij
geven wij de voorkeur aan inbreiden.
Er zijn grenzen aan de groei. Oog voor
natuurbehoud en natuurbeleving is vanzelfsprekend. Extra vaar-, wandel- en
fietsroutes maken mogelijk dat inwoners en bezoekers meer genieten van
al het moois. Voor lokale ondernemers
biedt dat volop kansen. De prachtige
omgeving als uithangbord.
Wegwerkzaamheden
Wijdemeren moet niet teveel hooi op
de vork nemen. De mislukking van het
project Oud Loosdrechtsedijk is een
sprekend voorbeeld. Een daadkrachtig bestuur voorkomt zulke uitglijders.
Bovendien zijn daar de wensen van
de aanwonenden totaal genegeerd. De
Lokale Partij wil dat er in overleg met
omliggende gemeenten en provincie(s)
voor 2022 een masterplan ligt om sluipverkeer te weren en naar de snelwegen
of een goed stelsel van rand/rondwegen
te dwingen. Verkeersonveilige situaties
vragen échte oplossingen. Geen halve
maatregelen! In 30km zones moet har-

Ouderenbeleid
Onder ons thema: ‘Omzien naar elkaar’
staan de hoofdpunten rond het ouderenbeleid. Het resultaat van een gesprek
met een vertegenwoordiger van de ouderenbonden. Een korte samenvatting:
Informatie voor ouderen is eenvoudig
beschikbaar en vindbaar. Menselijke
hulp voor hen die stuiten op een onbegrijpelijke digitale wereld. Wijdemeren
is een dementievriendelijke gemeente.
Toegankelijke wegen/paden voor ‘langzame voetgangers en fietsers’ met oog
voor fysieke en sociale veiligheid. Bij
het realiseren van nieuwe woonvormen
streeft De Lokale Partij naar een integratie van ‘jong en oud’.
Versterking
Bij versterking van de vijf dorpen denken wij niet aan kernenbeleid. Kernenbeleid is voor velen een wondermiddel
om de stap van fusie te omarmen. De
Lokale Partij doet dat niet. Wijdemeren is het kernenbeleid. Het zit in onze
genen. Wat goed is moet je niet veranderen. Wat nodig is, is een gemeentebestuur dat opkomt voor haar dorpen in
plaats van ze uit te (laten) huwelijken
aan Hilversum. Een krachtig bestuur
dat de mouwen opstroopt. Versterking van de vijf dorpen begint bij u. U
die klip en klaar aangeeft de eigen regie te willen behouden. Steun ons met
uw stem. De Lokale Partij barst van de
energie, kennis en creativiteit. Het is tijd
voor vernieuwing.
Onderscheidend
De Lokale Partij staat voor een zelfstandig Wijdemeren, geen fusie met Hilversum, echt luisteren naar inwoners en
een gedegen financieel beleid. De Lokale Partij documenteert over vele onderwerpen zorgvuldig haar uiteindelijke
standpunt op de website www.delokalepartij.org Als enige brengen wij nieuwsbrieven uit voor iedereen. Wij wisten u
te vinden en u vond ons.
Het mooiste compliment gaf Wijdemeren 2020 na hun succesvolle petitie
‘Geen fusie met Hilversum’. Twee prominenten -Friso van Voorthuizen en
Frank Senteur- sloten zich bij ons aan:
‘omdat De Lokale Partij het meest uitgesproken tegen een fusie is en dat op
actieve wijze naar buiten brengt’. U kunt
ook met uw stem het verschil maken.
Foto: (v.l.n.r.) Jan, Alette en Gert
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Timo Bruijns schrijft roman met Loosdrechtse roots
De roman ‘Bloed is dikker dan
water’ van Timo Bruijns (1979)
werd op 9 februari gepresenteerd door uitgeverij Lebowski.
Hoewel hij tegenwoordig in
Amsterdam werkt en woont, is
het idee van zijn tweede boek
gebaseerd op zijn jeugd in
Loosdrecht. Voor de lezers van
dit blad stelt hij twee exemplaren beschikbaar.
Door: Herman Stuijver
“Het is een fictief verhaal, maar
ik kom uit een familie met veel
verhalen. Dat heeft me geïnspireerd. De zee speelde altijd een
belangrijke rol bij tal van anekdotes. De vader uit de roman
lijkt op mijn vader. Dat is ook
de start geweest van mijn roman, je zou kunnen zeggen dat
het een soort omgeving Loosdrecht is die ik heb vervormd
naar een kustplaats” vertelt
Timo. Het glossy tijdschrift
Grazia afficheerde het als ‘een
rauwe en grappige roman’.
Korte inhoud
De zeventienjarige Tommy
groeit op in een milieu van ritselaars, raddraaiers, drinkers
en bordeellopers. Nadat het
huwelijk van zijn ouders op de

klippen is gelopen, is zijn vader,
machinist op de grote vaart,
langzaamaan uit beeld verdwenen. Tommy wordt opgevoed
door zijn moeder, zijn drankzuchtige oma en zijn oom Jassie, garagehouder en parttime
kruimeldief. Als Tommy na een
uit de hand gelopen ruzie op
school noodgedwongen moet
gaan nadenken over zijn toekomst, besluit hij zijn droom
na te jagen: hij wil naar Engeland. Tijdens zijn examenjaar
wordt echter duidelijk dat hij
de afwezigheid van zijn vader
nog altijd niet verwerkt heeft.
Op een drankovergoten familiebarbecue aan de vooravond
van zijn vertrek rijst de vraag of
zijn droom ooit uit zal komen.
Schrijfproces
Bruijns, werkzaam in het mediateam van Ajax, schreef in 2011
‘Amsterdam-Verona: Dagboek
Giro d’Italia 2010’. In 2014 won
hij de finale van Manuscripting met het eerste hoofdstuk
van Bloed is dikker dan water.
Van de route naar de voleinding van zijn roman van 208
pagina’s hield hij een blog bij
dat ook zeer lezenswaardig is.
Zo beschrijft hij beeldend zijn
worsteling om het manuscript

Zorgeloos en gemakkelijk
een vakantie boeken

Alice & José
persoonlijk reisadviseur
,

T: 035-5822103 / 06-21208441 / Alice
T: 035-7508679 / 06-55367994 / José
E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/alicejose

tot een goed einde te brengen.
Van de 68.000 woorden ging
hij terug naar de 20.000. Hij
schrijft: ‘Het had de doodsteek
kunnen zijn voor ‘Project Roman’ maar het werd de redding.
Ineens werd alles duidelijk. Ik
behield alleen de flashbacks,
daaromheen construeerde ik
een nieuw verhaal. Het voelde
goed, het voelde logisch’.
Lovend
“Ik denk niet dat ik fulltime
schrijver wil worden. Dat wordt,
denk ik, een te strak ritme. Ik
heb veel meer te doen, mijn
baan bij Ajax is zo dynamisch.
Er is altijd wat, dat wil ik niet
loslaten” vertelt de sportkenner
en journalist. Het is nog wachten op meer recensies, maar tot
nu toe is men zeer lovend. Op
Radio-1 (Nooit meer slapen)

noemde Hanneke Groenteman
het ‘zo’n ontzettend leuk boek.
Een allerliefst boek, en geestig’.
Hebban-recensent Victor de la
Vieter schreef een uitgebreide mening met de kop ‘Als dit
boek je niets doet, moet je je laten behandelen’. Een boek met
het vernuft van Arthur Japin en
de directheid van Jan Wolkers,
dat zijn kwalificaties die er niet
om liegen.
Twee exemplaren
Timo Bruijns blijft er nuchter
onder: “Ach, ik ben er wel blij
mee, ik hoor meer positieve
verhalen. Dat geeft me moed
om door te gaan.” Natuurlijk
zou het fijn zijn als ook lezers
van dit blad kennis maken met
de literatuur van deze ex-Loosdrechter. Daarom stelt hij twee
exemplaren beschikbaar. Als u

een goede motivatie opstuurt
naar
redactie@dunnebier.nl
dan zal de auteur een keuze
maken.
Bloed is dikker dan water
ISBN: 9789048826407
Omvang: 208
Prijs: € 19.99.

20 Jaar Restaurant Floyds
Restaurant Floyds is al vele jaren gevestigd aan de Noodweg
vlakbij het vliegveld, tussen
Loosdrecht en Hollandse Rading. Het karakteristieke pandje met glas en lood ramen onder de sparren bestaat al sinds
mensenheugenis.
Juist door de knusse sfeer van
het restaurant en zijn ligging in
de natuur hebben wij een uitstekende locatie voor elke gelegenheid. Of het nu een receptie,
familiefeest, bruiloft, aangeklede borrel of een samenkomst
na een crematie of begrafenis
is, wij stemmen alles af op uw
wensen. Zodat u kunt terugkijken op een onvergetelijk moment.
Open dagen
Dit jaar bestaat Restaurant
Floyds 20 jaar. Van maandag 12
maart t/m donderdag 15 maart

zijn er tussen 15:00 en 20:00
uur Open Dagen, zodat u de
sfeer kunt proeven en kennis
kunt maken.
Ook voor informatie kunt u terecht als u een speciale gelegenheid wilt vieren. Dit alles onder
het genot van een drankje en
een hapje.
Tevens is restaurant Floyds elke

eerste woensdag van de maand
open, met altijd een nieuwe à la
carte kaart die met de seizoenen meegaat.
Wilma en Frank van Ingen
Noodweg 35 , Hilversum
035 -5771267
www.restaurantfloyds.nl

Sleutel
Service
Open dagen:
ma. 12 t/m do. 15 maart 2018
van 15.00 tot 20.00 uur
Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl
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'Volleybal

Gratis volleyballen bij LoVoC
Het is in september 2019 al
weer 50 jaar geleden dat een
aantal enthousiastelingen in
Loosdrecht de Loosdrechtse
Volleybalclub, kortweg LoVoC,
oprichtten.
In die 50 jaar hebben heel veel
Loosdrechters deel uitgemaakt
van deze gezellige en hechte
vereniging. LoVoC is voor velen een tweede thuis geworden.
Volleyballen bij LoVoC is altijd
meer geweest dan wekelijks
een training en een wedstrijd
afwerken. En dat geldt na bijna
50 jaar nog steeds. De kracht
van LoVoC is dat er altijd oog
is voor een goede balans in het
prestatiegerichte aspect en de
gezelligheid en saamhorigheid
die een vereniging moet bie-

den. Er is dan ook plaats voor
iedereen die het leuk vindt om
te volleyballen. Of je je nou in
het volleybal wil ontwikkelen
of gewoon lekker recreatief
wekelijks te trainen, iedereen is
welkom. En wil je meer? Ook
dat kan.
Veel teams
LoVoC biedt voldoende mogelijkheden om als lid actief te
zijn binnen het verenigingsleven. LoVoC speelt momenteel
met de eerste teams bij de dames en heren in de 1e klasse
en komt ook uit in de 2e t/m
4e klasse. Er zijn momenteel
10 jeugdteams actief en LoVoC
kent ook een mini-afdeling
waarin de allerjongsten (vanaf 6 jaar) op speelse wijze het

volleybal wordt aangeleerd. De
jeugdteams spelen ook wekelijks in competitieverband en
de mini’s spelen maandelijks
een toernooi. Naast de competitie spelende leden heeft LoVoC twee recreantengroepen,
waarvan één voor heren en één
gemengde groep. Bij LoVoC
wordt gewerkt met gediplomeerde trainers en wordt geïnvesteerd in leden die ook graag
trainer willen worden.
Tweede huiskamer
LoVoC kenmerkt zich als vereniging met de laagste contributie in de volleybal-regio.
Hiernaast beschikt LoVoC
over een gezellige sportkantine in eigen beheer, een soort
tweede huiskamer. Een fijne

ruimte ook voor de verenigingsactiviteiten die tijdens het
seizoen georganiseerd worden,
zoals klaverjasavonden, het
jaarlijkse verenigingsfeest, een
aparte jeugdactiviteiten en het
ouder-kind-toernooi. Het seizoen wordt jaarlijks afgesloten
met een mix-toernooi. Waarna
de start van de zomer wordt
ingeluid met het gezelligste
Volleybalbeachtoernooi in de
regio in het derde weekend van
juni.
Cadeautje
In aanloop naar het 50-jarig
jubileum heeft LoVoC voor
nieuwe leden alvast een cadeautje. Wie zich nu aanmeldt
als lid volleybalt voor de rest
van 2018 gratis. LoVoC heeft

momenteel ruimte bij alle leeftijdscategorieën, zowel bij de
competitie spelende teams als
recreanten. Voor meer informatie en aanmelden kijk op
www.lovoc.nl.

'Zeilen'

Jeugdzeilen bij GWV De Vrijbuiter?
Op zondagmiddag 11 maart
a.s. organiseert De Vrijbuiter
een informatiemiddag voor
nieuwe jeugdzeilers.
Iedere zondag zeilen bij de
Vrijbuiter? Dat kan! We kunnen ons ook voorstellen dat je
wel nog een hoop vragen hebt:
Heb ik een eigen bootje nodig?
Wat trek ik aan als ik het water
op ga? Hoe lang duren de les-

sen? Wat zijn de mogelijkheden als ik wil wedstrijdzeilen?
Om op al je vragen een antwoord te geven organiseren we
zondag 11 maart van 13.00 tot
15.00 een voorlichtingsmiddag
in het clubhuis van de Vrijbuiter. Het wordt gezellig druk die
middag omdat de roeiers van
De Vrijbuiter ook een bijeenkomst hebben. De voorlichtingsbijeenkomst zal daarom

plaatsvinden in de vergaderruimte op de eerste verdieping
van het clubhuis.
De voorlichtingsmiddag is niet
alleen voor nieuwe jeugdleden
die voor het eerst gaan zeilen
bij de Vrijbuiter, misschien
overweeg je lid te worden van
de Vrijbuiter om te gaan jeugdzeilen? Dan ben je deze middag ook van harte welkom! Tot
zondag 11 maart!

'Schaatsen'

Schaatsen waar het maar kan
Op de plassen waren teveel
windwakken, dooide de zon de
ijslaag en verpestte de sneeuw
het zicht op mooi glad ijs. Maar
het was wel een paar dagen ijskoud en dus zochten velen een
plek om te schaatsen.
Veel sloten, vaarten en be-

schutte delen van de plas waren bezet met liefhebbers op
noren, kunstschaatsen en zelfs
een enkele Friese doorloper.
Op de manege van voorheen
Tante Roosje aan de Rading
was het een drukte van belang.
Een laagje water in de rijbak
zorgde voor een fraaie ijsbaan

waar jong en oud vertoefde
vanaf vorige week woensdag.
Terwijl de ruinen, merries,
schimmels en pony’s toekeken, leerden de kids hun eerste
rondjes op natuurijs. Ook koek
en zopie, een muziekje en kleurige lampjes maakten er een
oud-Hollands tafereel van.

Meer informatie:
GWV De Vrijbuiter
Oud Loosdrechtsedijk 137
Loosdrecht.

w w w.g w vde vr ijbuiter.nl;
email: jeugdzeilen@gwvdevrijbuiter.nl

'Schaken'

Schoolschaakﬁnale
Op zaterdag 10 maart zijn
weer de regionale ﬁnales van
het schoolschaaktoernooi te
Maarssen. In de RientjesMavo
wordt dan vanaf 10.00 uur gestreden om de zes begeerde
plaatsen voor het NK.

van het resultaat. Vorig jaar
werd de Warinschool tiende.
Met 40 teams. waar zeker in de
grote steden veel meer mogelijkheden zijn voor de jeugd op
het gebied van schaken, is dat
een zeer knappe prestatie.

Namens Wijdemeren doen
daar een team van de St.-Antoniusschool en een team van de
Warinschool mee.
De laatstgenoemde won afgelopen jaar weer het plaatselijke schoolschaaktoernooi.
Namens de organisatie zullen Johan Verburg en Patrick
Kreuning uiteraard ook van
de partij zijn om de kinderen
te ondersteunen. Maar andere
mensen die interesse hebben
zijn natuurlijk ook van harte
welkom.
In de afgelopen jaren zagen we
al steeds een kleine verbetering

Wij wensen de kinderen veel
succes en hopen dat het dit jaar
nog beter gaat.

De Lokale Partij

.č56

GEDEGEN
FINANCIEEL
BELEID
www.delokalepartij.org
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Reeën kijken in het Corversbos

Binnenkort op WoningNet: nieuwbouw Godelindehof
Op korte termijn gaan we de nieuwe woningen van het project
Godelindehof in Loosdrecht verhuren. Belangstellenden kunnen
uitsluitend reageren via www.woningnet.nl.

Appartementen en huurprijzen
Het gaat om twee- en driekamerappartementen met een oppervlakte van ongeveer 67 m2. Netto huurprijs € 597,30, daar komen
nog de servicekosten bij. Exacte informatie volgt zodra de woningen op WoningNet staan.

‘s-GRAVELAND- Ga op zaterdag 17 of vrijdag 30 maart in
de avondschemering op pad
met de boswachter en ontdek
reeën in het Corversbos, vlak
bij Hilversum. Deze wandeling
is voor volwassenen en duurt
ongeveer 1,5 uur.
Veel mensen hebben weleens een
ree gezien. Je hoort gekraak in de
bosjes, je kijkt en ziet nog net
iets bruins in de verte verdwijnen. Reeën komen veel voor in
Nederland, maar ze zijn schuw.
Onze boswachter weet waar ze
zich ophouden en dat vergroot
de kans op een ontmoeting met

deze prachtige dieren.
Let op: deze excursie vertrekt
vanaf Corversbos, parkeerplaats Algemene begraafplaats
Berestein. Trek donkere, niet
ritselende kleding en stevige
schoenen of laarzen aan. Graag
een kwartier voor aanvang aanwezig zijn. Neem een verrekijker mee. Voor alle activiteiten
geldt deelname uitsluitend na
aanmelding en betaling vooraf
via de website.
Zaterdag 17 maart: 18:00 uur
tot 19:30 uur; vrijdag 30 maart:
van 18:30 uur tot 20:00 uur.
www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek

Foto: © Natuurmonumenten –
Angelique Otten-

Bossafari met de boswachter
Reageren
Met uw WoningNet registratie kunt u reageren op de appartementen van uw keuze. In totaal worden dertig appartementen in dit
project aangeboden. Houd WoningNet in de gaten, zodat u tijdig
reageert.

Inkomenseisen
Voor alle aangeboden appartementen geldt een maximum verzamelinkomen van € 36.798 bruto per jaar. Meer informatie over de
inkomenseisen op www.woningnet.nl.
Toewijzingsvolgorde
• Doorstromers 55+ uit Loosdrecht die een eengezinshuurwoning
van een corporatie achterlaten
• Doorstromers 55+ uit Loosdrecht die een sociale huurwoning van
een corporatie achterlaten
• Doorstromers 55+ uit Wijdemeren die een sociale huurwoning
van een corporatie achterlaten
• Starters 55+ die minimaal twee jaar woonachtig zijn in Loosdrecht
• Starters 55+ die minimaal twee jaar woonachtig zijn in Wijdemeren
• Overige woningzoekenden 55+ uit de regio Gooi- en Vechtstreek
Binnen de groepen is de volgorde op inschrijfduur. Urgentie telt
niet mee. In verband met de speciale toewijzingsvolgorde komt
de voorlopige positie op WoningNet niet overeen met de aanbiedingspositie. Krijgt u geen bericht, dan behoort u niet tot de eerste
groep kandidaten.
De appartementen worden naar verwachting in mei/juni 2018 aan
de eerste huurders opgeleverd.
Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

’s-GRAVELAND - Ga op zaterdag
10 of 24 maart tussen 14.00 en
15.30 uur samen met de boswachter op safari over de buitenplaatsen. Je gaat hier niet
opzoek naar de Big Five, maar
naar de vele kleine kriebelbeestje. Deze activiteit duurt
1,5 uur.
Gewapend met een loeppotje
en een zoekkaart ga je op jacht
in de wonderlijke wereld van
de kleine kruipers. Ontdek wat
een regenworm eet en hoeveel
pootjes een pissebed heeft.
De boswachter vertelt je leuke weetjes en heeft antwoord
op al je vragen. Deze activiteit
is geschikt voor gezinnen met

kinderen vanaf 4 jaar, niet geschikt als kinderfeestje. Voor
alle activiteiten geldt deelname
uitsluitend na aanmelding en
betaling vooraf via de website:

www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek
Foto: © Natuurmonumenten,
Janko van Beek

IK STEUN DE LOKALE PARTIJ
“Omdat zij zich echt in elk
onderwerp verdiepen. Zij
spreken de inwoners vaak
persoonlijk om een situatie
goed te kunnen beoordelen.
Voor hen geen geregel achter
de schermen. Gewoon zoals
het hoort: QRGPGPGGTNĎM.
Ondanks tegenwind volgen
ze rechtop en integer hun
overtuiging. En dan met de
kennis van ons, inwoners,
het juiste doen. Daar heb ik
respect voor.”
'PFCCTQOUVGWPKMJGP
7QQM!

De Lokale Partij
15. WILMA SNEL
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Ouderenmiddag

STERRETJES
Bollen ICT
Service aan huis voor
€ 12,50 per kwartier
Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets
www.bollenict.nl
Bel 06 - 51 993 153
Te Koop schaatsen en slijpbok
Hooge Noren maat 40
Plus schaatsen slijpbok € 100,00
Telefoon 06 23 54 20 96
Nieuwe website of webshop
Ontwerp-Bouw-Onderhoud
hans.doeve@uWzz.nl
06 2476 4655- Loosdrecht
T.K. Jaargangen (1979-2017)
en nog 3 boekjes
uit de oude tijd. € 15,00
Tel.: 0355821919
Kwekerij Krijn Spaan,
K’hoefsedijk 171 voor:
Groenteplanten en zaden
ook biologisch
Pootaardappelen en uien

De Lokale Partij

.č56
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Woensdagmiddag 14 maart is
er weer een Ouderenmiddag.
Deze keer willen wij ons samen
met u voorbereiden op het komende Paasfeest.
De meditatie zal verzorgd
worden door ds. M. Roelofse.
Mevrouw R.Doets-Zeldenrijk
zorgt voor de muzikale omlijsting. Ook zal de korte film van
Gert van de Vijver ‘De Zandtovenaar’ worden vertoond.
We beginnen om 14.30 uur in
het Wijkgebouw aan de Eikenlaan, waar de koffie en de thee
voor u klaarstaat. U bent allen

weer van harte welkom. Het organisatieteam ziet uit naar uw
komst

Personeel gezocht
Schoonmaak
binnenzijde boten
19 t/m 30 mrt fulltime
Daarna ± 16 u/p/w
Bel Bert Kers 0620445948
Bert.Kers@LOCABOAT.com

LUISTEREN
NAAR
INWONERS
www.delokalepartij.org

COLOFON
Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing B.V.
Aanlevering Kopij:
redactie@dunnebier.nl
Aanlevering Advertenties:
advertentie@dunnebier.nl
Advertenties Info & prijzen,
Tel. 0294 25 62 00,
advertentie@dunnebier.nl
Redactie: Herman Stuijver
h.stuijver@hetnet.nl
Kijk voor meer informatie op:
www.denieuwsster.nl

Activiteiten agenda
WANNEER TIJD
WAT
WAAR
wo. 07 mrt. 20.00 u. Bijeenkomst Jeugdwet (PvdA/GrL.)
Oude School, Kortenhoef
do. 08 mrt. 20.00 u. Gemeenteraad
Gemeentehuis, Rading 1. Ldr.
za. 10 mrt. 14.00 u. Zonnebloem Spelletjesmiddag
Emtinckhof, Eikenlaan
za. 10 mrt. 14.00 u. Oerrr Safari, voor kinderen
Bez. Centrum NM, ’s-Grav.
za. 10 mrt. 20.15 u. Concert ‘Forever 27’, Ode aan helden
Dillewijn, Ankeveen
zo. 11 mrt. 13.00 u. Info jeugdzeilen GWV De Vrijbuiter
Oud Loosdrechtsedijk 137
zo. 11 mrt. 14.30 u. VVD Politiek Café met Jeanine Hennis Ottenhome, Zuwe 20, K’hoef
wo. 14 mrt. 14.30 u. Ouderenmiddag, naar het Paasfeest
Wijkgebouw, Eikenlaan
do. 15 mrt. 20.00 u. Verkiezingsdebat
Bibliotheek Ldr.
vr. 16 mrt. 20.00 u. Jubileumconcert Nieuw Leven 90 jr.
Sijpekerk, Nw. Ldr.
za. 17 mrt. 08.00 u. Kofferbakverkoop Bruisend Ankeveen Marktplein Ankeveen
za. 17 mrt. 18.00 u. Reeën kijken Corversbos
Begr. plaats Beresteinseweg
zo. 18 mrt. 10 / 13 u. Binnen en buiten Trompenburgh
Trompenburgh, ‘s-Graveland
zo. 18 mrt. 15.00 u. Jubileumconcert Fun4all
MCO, Hilversum
do. 21 mrt. 07.30 u. Gemeenteraadsverkiezingen
Wijdemeren
za. 24 mrt. 14.00 u. Oerrr Safari, voor kinderen
Bez. Centrum NM, ’s-Grav.
vr. 30 mrt. 18.30 u. Reeën kijken Corversbos
Begr. plaats Beresteinseweg
Als u een eenmalige activiteit hebt, graag melden aan: redactie@dunnebier.nl
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MEDISCHE DIENSTEN
Huisartsen
De De huisartsenpraktijk Loosdrecht is gevestigd op Eikenlaan 49 A
035-5889060
De praktijk is geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur
www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken
8-17 uur
588 90 60
Huisbezoek aanvragen
8-11 uur
588 90 60
Receptenlijn
24 uur
588 90 60
Spoedlijn
8-17 uur
588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen
8-17 uur
588 90 60
Telefonisch advies
8-17 uur
588 90 60
Buiten de openingstijden is de dienstdoende huisarts te bereiken via de huisartsenpost te
Blaricum. Dit kan alleen door eerst te bellen naar 088 130 96 00.
Versa Welzijn
Lindelaan 98, 1231 CN Loosdrecht
035 - 623 11 00
Apotheek
Nw. Loosdrechtsedijk 28,
582 65 50.
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur, zaterdag, zon- en feestdagen gesloten.
Apotheek spoedtelefoon tel.
035 - 533 06 07
Thuiszorg Inovum
035 - 588 82 00
Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:
Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten,
fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek
035 -692 49 24
Eén telefoonnr. voor alle diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten kantooruren!
Kraamzorg:
035 - 692 49 22
Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum:
035 - 692 46 92
(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur).
Vivium Zorggroep
035 - 692 49 24
Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden,
Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
Diëtisten
DPS Dieetkunde,
085-210 05 75
Eikenlaan 49a, 1231 AT Loosdrecht, info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl
Amaris Thuis locatie Zuiderheide
035-6254150 of 06-12740786
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht
(met of zonder indicatie), www.amaristhuis.nl
Buurtzorg Loosdrecht
06-23670078
thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding
in Loosdrecht e.o. loosdrechteo@buurtzorgnederland.com
Tandartsen Buiten praktijkuren,
0900 - 15 15
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212,
088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO): 24 uur per dag/7 dagen per week.
Dierenarts Acacialaan 2a,
035 - 582 44 93

Programma GooiTV
Vanaf 7 maart zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
- TV Magazine met diverse onderwerpen, waaronder de bloemetjes
op De Meenthof.
- In Derde Termijn met het verkiezingsdebat tussen de ChristenUnie
en D66 in Wijdemeren onder leiding van Ruud Bochardt.
- RegioHub: met een vervolg op de campagne ‘30 dagen gezonder’.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

KERKDIENSTEN
Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
Zo 11 maart: 11.00 uur: Pastoor J. Dresmé.
Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
Zo 11 maart: 10.00 uur: Ds. G.J. van den Bos, Ede,
18.30 uur: Ds. M. Roelofse.
Gereformeerde kerk
Zo 11 maart: 10.00 uur: Ds. H.M. Ploeger.
Beukenhof
Zo 11 maart: Geen dienst.

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
Zo 11 maart: 09.30 uur: Ds. A. van Duinen.
18.30 uur: Gezamelijke dienst in de Sijpekerk
Nederlands Gereformeerde kerk
Zo 11 maart: 09.30 uur: Leesdienst
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06 55 89 40 69

(LOOSDRECHT)

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

WWW.BOSMAN-BOUW.NL
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‘De ne9en’ in De Oude School
KORTENHOEF – Negen beeldend kunstenaars treﬀen elkaar al jaren elke week in De
Oude School om samen kunst
te maken. Het zijn allen vrouwen en ze vormen samen schildersgroep ‘De ne9en’. Afgelopen weekend hielden ze een
expositie in De Oude School.
Door: Niels van der Horst
Door: Niels van der Horst
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Verbindende factor van deze
dames is Pieter Schouten. Ze
zijn allemaal ooit bij deze beeldend kunstenaar beland. Allen
hebben veel van hem geleerd en
zo richting kunnen geven aan
hun eigen specifieke talenten.
Zo’n tien jaar geleden moest hij
stoppen waarop zijn leerlingen
besloten met elkaar verder te
gaan. Ita Verweij vertelde tijdens een korte rondleiding dat
zijn scherpe blik nog steeds onderling wordt gebruikt als het
even minder loopt. Het missen
van zijn persoon is gezakt maar
zijn aanwezigheid is gebleven.
In zijn geest maar inmiddels
op eigen wijze leren ze zo nog
steeds van elkaar. Afgelopen
weekend was het resultaat van
de recente inspanningen van de
negen kunstenaars te bewonderen in de – zoals altijd goed

verzorgde – tentoonstelling in
De Oude School .
De expositie
Na binnenkomst werd je al meteen getrakteerd op drie aandacht trekkende oranje werken
met vanwege de kleur een zeer
vurig karakter. Naast het gemeenschappelijke oranje zag
je ook duidelijk de individuele
stijlen. Binnen deze groep van
negen kunstenaars zitten logischerwijs zeer verschillende
mensen, waarbij iedereen zijn
eigen kleur, stijl en thematiek
hanteert. Overeenkomsten zijn
er natuurlijk ook. Zo hadden
de werken van Tony Beijdorff
en Lony de Wit veelal een
kleurrijk karakter maar bewandelden ze qua onderwerp
en persoonlijkheid een eigen
pad. Marly Niessink had weer
een waarneembare band met

de krachten uit het universum
en hier op aarde. Hetzelfde gold
voor Loes Koopman maar ook
hier weer op haar eigen wijze.
Gea Lamme houdt het kleiner
in haar onderwerpen en laat
licht een belangrijke rol spelen.
Gerda la Croix liet weer heel
wat anders zien met haar aquarellen. Zij had een aantal fraaie
Amsterdam ademende stadsgezichten opgehangen. Ita Verweij’s werk liep meer uiteen qua
thematiek, stijl en materiaal.
Dat gold ook voor Trudy Rook,
waardoor van hun hand zowel
abstracte als figuratieve (technisch sterke) werken te bewonderen waren. Tot slot zag je in
de werken van Janny Nieland
heel mooi haar liefde voor het
natuurschoon terug. Meer info
over schildersgroep ‘De ne9en’:
www.denegen.eu

Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken
GRONDWERKEN

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

HSB voor al uw plannen en ideeën:
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer van zand, grind, grond en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen
Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken,
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.
Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve oplossing te vinden die
zowel prijstechnisch uitstekend als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.
Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook financieel
beheersbaar blijft.
Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op
met Harry Spruijt tel.: 0294-23 13 96
email: info@hsbbv.nl

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

3631 AA Nieuwersluis Tel: 0294 - 23 13 96 www.hsbbv.nl Email: info@hsbbv.nl

