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LOOSDRECHT – Vorige week woensdagavond 10 januari was er 
een inloop-informatieavond bij het Princess hotel betreff ende de 
stand van zaken op de Porseleinhaven te Oud-Loosdrecht. 

Update Porseleinhaven:
Bouw pier start binnen drie weken
Update Porseleinhaven:
Bouw pier start binnen drie weken

Door: Patricia IJsbrandy

De Eerste bouwfase is zo goed 
als helemaal verkocht, de ver-
koop van de Tweede bouwfase 
is daardoor volgens schema op 
vrijdag 7 december van start 
gegaan. Geïnteresseerden kon-
den bij de informatieavond hun 
vragen afvuren op de medewer-
kers ontwikkelaar, makelaars, 

gemeentevertegenwoordiger en 
wethouder. In de week hieraan 
voorafgaand werd de vergun-
ning voor horeca, woningen en 
commerciële ruimten verleend. 
Zes weken vanaf dat moment 
bestaat de mogelijkheid om 
bezwaar tegen de plannen te 
maken, nu dus nog vier. De 
slechts twintigtal bezoekers van 
de avond waren voornamelijk 

genodigden en omwonenden, 
ondanks de aankondiging in 
de krant. Opmerkelijk, gezien 
het feit dat Loosdrecht al bijna 
zo’n drie decennia uitkijkt naar 
een dorpskern dat in ere wordt 
hersteld. 

‘Licht zorgelijk is dat de 
animo voor horeca en 
commerciële ruimten 
(winkels) achterblijft .’

Licht zorgelijk is dat de animo 
voor horeca en commerciële 
ruimten (winkels) achterblijft . 
Maar als er één schaap over de 
dam is, volgen er (ongetwijfeld) 
meer! In het bestemmingsplan 
is er geen ruimte opgenomen 
voor overige commerciële 
doeleinden (anders dan win-
kels of horeca). Een aantal 
aanwezigen zei hierop zich 
dan eerder vals voorgelicht te 

voelen. Ook meende men dat 
de terughoudendheid van de 
ondernemers allereerst kwam 
door de slechte marketing. Dit 
werd echter door Hans van 
Ancum (Heijmans) betwijfeld, 
omdat zij hun gespecialiseerde 
afdeling daarvoor volop aan 
het werk hebben. Ten tweede 
zou het feit dat nu alleen voor 

de Eerste bouwfase (vanaf 
de dijk) een plint van horeca 
en winkels is bestemd, en de 
Tweede bouwfase (dichtbij de 
plas) geen horeca toelaat maar 
wel winkels of woonruimte, 
aan het afnemen van geïnteres-
seerde ondernemers bijdragen. 

Lees verder op pagina 2

OOK UW WONING
VERKOPEN?

Neem vrijblijvend contact
op voor een gratis
waardebepaling en
verkoopadvies
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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

Je trouwt niet om geluk te vinden, 
maar om geluk te delen.

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.

4,7575

5,9595 

Bretonse schnitzelrol
gemarineerde varkensschnitzel 
met katenspek

vleeswarentrio
100 gram gebraden varkensrollade
100 gram kalkoenham
Bakje 4-seizoensalade

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke

slagerij

2 stuks

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

Update Porseleinhaven
Vervolg van pagina 1

Hierop sprak men tevens de 
angst uit dat als ‘rijkelui’ de 
huizen kopen (dat goed mo-
gelijk is, gezien de prijzen) zij 
er geen ondernemingen zullen 
ontplooien maar de panden in 
zijn geheel als woning gaan ge-
bruiken. Bij voorkeur zien alle 
betrokkenen er diverse, maar 
vooral watersport gerelateerde, 
winkels én horeca komen. 

‘Men vindt over het alge-
meen genomen het plan er 
absoluut geweldig uitzien’

Ook de beraamde parkeerge-
legenheid bracht de discussie 
fl ink op gang. Een groenstrook 
(aan de rechterkant, gezien 

vanaf de weg) zou daarvoor 
nog functioneler ingericht kun-
nen worden, maar dat zal nu al 
een aanpassing van het bestem-
mingsplan vereisen. Ondanks 
de ‘eerst zien dan geloven’ sfeer 
onder de bezoekers van deze 
informatieavond en de kritiek 
die er werd geuit, vindt men 
over het algemeen genomen 
het plan er absoluut geweldig 
uitzien. Het streven is dat de 
bouw nog in het voorjaar van 
start gaat. Met ‘fi ngers crossed’ 
voor het uitblijven van extra 
ophoudende hobbels, kan er 
eind 2019 een bruisend nieuw 
hart van Oud-Loosdrecht 
staan. Wethouder Th eo Reijn 
is in zijn nopjes: “We willen al 
binnen drie weken met de aan-
leg van de pier beginnen!”

Gemeente Wijdemeren heeft 
samen met veertien andere 
gemeenten en het waterschap 
AGV getest hoe klimaatbesten-
dig hun regio is. De resultaten 
zijn verwerkt in een klimaatat-
las. Deze atlas geeft een eerste 
inzicht in welke gebieden bin-
nen de bebouwde kom kwets-
baar zijn voor wateroverlast en 
hitte. 

Zo kunnen de gemeenten en 
het waterschap bepalen waar zij 
aan de slag moeten en hoe de 
regio goed voorbereid kan wor-
den op de gevolgen van de kli-
maatverandering. De resulta-
ten zijn in te zien via www.agv.
klimaatatlas.net. Ook inwoners 
kunnen zien of hun perceel, 
woning of straat klimaatbe-
stendig is. Waar nodig kunnen 
zij ook maatregelen nemen. 
Door klimaatverandering 
worden de zomers steeds dro-
ger en warmer en duren ze 
langer. Daarnaast vallen er 

steeds zwaardere regenbuien. 
De gemeenten en het water-
schap werken samen aan een 
klimaatbestendige regio. De 
test die zij nu samen hebben 
gedaan geeft  een beter inzicht 
in wat er nog moet gebeuren 
om de regio voor te bereiden 
en aan te passen op de gevolgen 
van het veranderende klimaat. 
Deze test was vooral gericht 
op de gemeentelijke watertaak. 
Gemeenten en het waterschap 
blijven – ook na deze eerste test 
– verder en uitgebreider onder-
zoek doen naar de klimaatbe-
stendigheid van de regio. 

Inzet bundelen
Wethouder Jan-Jaap de Kloet: 
“Het opzetten van de klimaat-
atlas geeft  inzichten die we in 
de komende jaren goed kun-
nen gebruiken. De test geeft  
een beeld van de knelpunten. 
Met deze kennis nemen we 
tijdig en in fases maatregelen. 
De samenwerking tussen de 
gemeenten en het waterschap 
geeft  aan dat we het onderwerp 
zeer serieus benaderen en op 
dit terrein de kennis delen en 
inzet bundelen.” 

Gemeenten en waterschap 
presenteren een klimaatatlas

Hoe blijft  het platteland leef-
baar en bereikbaar? Heeft  u een 
initiatief dat hieraan een bijdra-
ge levert? Of juist een goed idee 
waarvoor u steun wilt hebben? 
Meldt u zich dan aan voor de 
informatiemarkt van Provinci-
ale Staten van Noord-Holland. 
Zij willen graag een duidelijk 
beeld krijgen van hoe het op dit 
moment staat met de bereik-
baarheid van het Noord-Hol-
landse platteland. Niet alleen 
over het (openbaar) vervoer 

maar ook over de 
bereikbaarheid 
van voorzienin-
gen als internet, 
boodschappen 
en zorg. Of over, 
b i j v o o r b e e l d , 
toeristische vaar-
routes en platte-
landspaden. Om 
hierop antwoord te krijgen is 
er op maandag 29 januari van 
9.00 tot 12.30 uur een bijeen-
komst in het provinciehuis, 

Dreef 3 in Haarlem.
Aanmelden kan via e-mail: Sta-
tengriffi  e@noord-holland.nl

Bereikbaarheid platteland

LAMME

Vertrouwd dichtbij voor:

• Airco service

• Banden service + opslag

• Verkoop occasions

WWW.VAKGARAGELAMME.NL

NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 167 - LOOSDRECHT

TELEFOON: 035 - 582 62 32

INFO@VAKGARAGELAMME.NL

• APK

• Onderhoud

• Reparatie

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

Schoonmaakbedrijf
VINCENT HAMMING
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Maandag 8 januari heeft de 
Minister van Infrastructuur 
en Waterstaat, mevrouw Van 
Nieuwenhuizen-Wijbenga, de 
mobiele applicatie Omgevings-
InfoSchiphol gelanceerd. 

Met deze app kunnen om-
wonenden van Schiphol via 
smartphone, tablet of compu-
ter informatie over het actue-
le vliegverkeer rond Schiphol 
raadplegen. Zo kun je met de 
app bijvoorbeeld opvragen 

welke banen op Schip-
hol worden ingezet en 
waarom. Ook kun je het 
vliegverkeer boven je 
eigen woonplaats bekij-
ken en kun je specifi eke 
informatie vinden over 
het aantal vliegtuigen 
dat overvliegt en de ge-
middelde vlieghoogte 
daarvan.
Ga naar www.omge-
vingsinfoschiphol.nl 
voor de app. 

ANKEVEEN – Maandagavond 
8 januari waren raads- en 
collegeleden, politici in spe, 
ondernemers en vele vrijwilli-
gers uit het verenigingsleven 
bijeen in Theater De Dillewijn 
tijdens de nieuwjaarsreceptie 
van de gemeente Wijdemeren. 
De druk bezochte bijeenkomst 
was voor het eerst niet in het 
gemeentehuis maar op een lo-
catie in een van de dorpen.

Door: Saskia Luijer

Het was passen en meten in het 
kleine kerkje, maar de ruimte 
was sfeervol, warm en prachtig 
verlicht. Geheel in stijl met de 
locatie verzorgde All Directi-
ons een optreden ter promotie 
van De Passion. Op 22, 23 en 
24 maart geeft  het gemengde 
koor uit Ankeveen een mo-
derne uitvoering van de laatste 
uren van Jezus’ leven, lijden en 
opstanding. Wie er bij wil zijn 
moet snel zijn, want er zijn al-
leen nog maar kaarten te koop 
voor de premièreavond op 22 
maart! Krachtig en vol overtui-
ging zongen de koorleden het 
lied ‘Avond’ van Boudewijn de 

Groot: “Want je kunt niets ze-
ker weten en alles gaat voorbij. 
Maar ik geloof in jou en mij.” 

Eigen kracht
Woorden van vertrouwen die 
ook naar voren kwamen in de 
speech van burgemeester Freek 
Ossel. Na zes maanden in het 
ambt deelde hij zijn eerste in-
drukken met de aanwezigen. 
En dat was allereerst de enorme 
sociale kracht van de inwoners 
van Wijdemeren. 

“Zoveel sociale en cultu-
rele activiteiten die puur 
op eigen kracht worden 
georganiseerd.”

Zelden heeft  Ossel in een ge-
meente zoveel sociale en cul-
turele activiteiten gezien die 
puur op eigen kracht worden 
georganiseerd. En daarbij ging 
het hem niet alleen om de veel-
heid en de energie die hieruit 
naar voren komt, maar ook om 
het feit dat deze evenementen 
zowel voor de inwoners zelf als 
voor gasten buiten de gemeente 
zijn bedoeld. De burgemeester 

vindt het ongeloofl ijk wat er al-
lemaal gebeurt.

Daarnaast noemde Freek Os-
sel dat hij blij werd van het ge-
biedsakkoord Oostelijke Vecht-
plassen. Het plan waarmee 22 
organisaties de komende tien 
jaar gaan samenwerken om het 
plassengebied weer helemaal 
op de kaart te zetten. Als suc-
cesfactor haalde hij aan dat het 
belangrijk is dat alle partijen 
voor het gezamenlijke grote re-
sultaat gaan. Dat zij bereid zijn 

Nieuwjaarsreceptie Wijdemeren

Geloof in kleine kernen binnen een groter geheel

om verder te kijken dan hun 
korte termijn neus lang is. De 
inzet voor het grotere geheel 
vraagt ook om samenwerking 
op groter schaal. 

Het H-woord
Vanuit de kracht en sociale 
energie van de kleine kernen 
en de inzet voor het grotere ge-
heel legde Ossel vervolgens de 
link naar de opgave van Wij-
demeren. Hij sprak over het 
naar eigen zeggen “verschrik-

App OmgevingsInfoSchiphol

Met het oog op de gemeen-
teraadsverkiezingen op 21 
maart, organiseren de plaatse-
lijke ouderbonden op vrijdag 
23 februari van 16.00 tot 18.00 
uur in De Drie Dorpen te Anke-
veen het eerste grote politieke 
debat in Wijdemeren. De acht 
politieke partijen die strijden 
om de gunst van de kiezer krij-
gen de kans hun ideeën te pre-
senteren. 

Zij gaan in debat met elkaar 
en met de kiezers. Alle onder-
werpen kunnen aan bod ko-
men, van sociale cohesie tot 
woningbouw, van verkeers-
maatregelen tot handhaving. 

Grieven en wensen, wat goed 
gaat of verkeerd, alles kan be-
sproken worden. De vorm van 
het debat wordt later bekend 
gemaakt. Omdat er bij deze ge-
meenteraadsverkiezingen zo-
veel partijen zijn (acht!), wordt 
het kiezen moeilijk. De inwo-
ners van Wijdemeren dienen 
te weten waarvoor en voor wie 
zij kiezen. Daarom: komt allen. 
Laten we maar eens kijken wat 
de politieke partijen te bieden 
hebben.

Namens de 
gezamenlijke 

ouderenbonden, 
Cor Koster 

Politiek Debat Wijdemeren

kelijke H-woord”. Nee, niet 
de H van ‘Hilversum’ zoals er 
klonk vanuit de zaal, maar die 
van ‘herindeling’. “Het wordt 
een spannend jaar. Wat gaat 
het worden? Gaat het wat wor-
den?” waren de woorden van 
de burgemeester. 

“Niet vanuit onze verde-
diging, maar juist vanuit 
onze sterkte opereren.”

Hij herkende de vrees van vele 
inwoners dat het kleine Wij-
demeren zou gaan verdwijnen 
in het geweld van een grotere 
gemeente. Daar stelde hij ech-
ter tegenover dat hij zelf gelooft  
dat we niet vanuit onze verde-
diging, maar juist vanuit onze 
sterkte kunnen opereren. Het 
grotere geheel heeft  volgens 
hem alleen kans van slagen 
als we ook de kleine kernen 
versterken. Het een kan niet 
zonder het ander. Waarbij hij 
afsloot met: “Laten we in 2018 
een begin maken met klein en 
groot en laten zien waar een 
kleine gemeente als Wijdeme-
ren groot in kan zijn. En be-
denk ook, wie het kleine niet 
eert…” 

Per 31 december heeft Gretha 
Jager na acht jaar voorzitter-
schap haar functie bij de Woon-
advies Commissie (WAC) Wijde-
meren overgedragen aan Rick 
Bos. 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie 
van de WAC is Gretha bedankt 
voor haar tomeloze inzet in de 
jaren dat zij lid is geweest en 
voor al haar inspanningen om 
de WAC op de kaart te zetten. 
Ook wethouder Betske van 
Henten sprak lovende woorden 
tot Gretha en bedankte haar 
voor de samenwerking tussen 
de WAC en de gemeente Wij-
demeren. Gretha ontving daar-
bij een mooie bos bloemen.
Rick Bos is de zeer gemotiveer-

de opvolger voor Gretha Jager. 
Rick is zelf rolstoelafh ankelijk 
vanwege een motorongeval en 
is reeds een zeer gewaardeerd 
lid van de WAC. Als sporter 

is voor hem geen berg te hoog 
en geen helling te stijl en hij 
zal zeker op uitstekende wijze 
inhoud geven aan zijn nieuwe 
taak als voorzitter.

Afscheid Gretha Jager bij WAC

NieuwsSter bezorgers om op woensdag ons
 bezorgteam in Loosdrecht te komen versterken

Ben je geïnteresseerd om bij ons te komen bezorgen
neem dan contact op per telefoon: 06- 22 800 777

of per e-mail naar; p.j.masmeijer@online.nl

GEZOCHT!
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Na het grote succes van afge-
lopen oktober komt er een ver-
volg in 2018. De 30+ Dancing 
Party Hilversum nadert en is op 
zaterdag 27 januari op Land-
goed Zonnestraal. 

Het is een laagdrempelig en een 
gezellig dansfeest voor iedereen 
die dertig jaar of ouder is. Kom 
leuk uitgaan, dansen, sjansen, 
kletsen of gewoon wat drinken. 
Onze DJ’s draaien alle hits van 
de 70’s tot en met de dansbare 
hits die nu in de top staan. Ui-

teraard zijn 
jouw ver-
zoekjes ook 
van harte 
welkom. Wil je gewoon lekker 
los gaan op de muziek die jij 
kent van toen en nu, dan is dit 
feest echt wat voor jou. Gezel-
lig uitgaan voor (jonge) ouders, 
singles en niet-singles, vrien-
den en vriendinnen. Kaarten 
kost in de voorverkoop € 12,50 
(aan de deur € 14,00). Meer 
info: www.dancing-party.nl/
hilversum

30+ Dancing Party

Erfelijke borstkanker
Woensdagavond 24 janua-
ri wordt bij Viore de docu-
mentaire ‘(over)leven met 
het erfelijke borstkanker-gen’ 
besproken. In het afgelopen 
najaar heeft  de NPO deze 
documentaire uitgezonden. 
De fi lm laat heel indringend 
zien welke angsten en di-
lemma’s het dragen van het 
erfelijke BRCA-gen met zich 
meebrengt. Dat gen vergroot 
de kans op borstkanker voor 
de drager zelf en vaak ook 
voor de kinderen. 

De avond start om 19.30 uur 
en is op het Oostereind 115 
in Hilversum. Deelname is 
gratis.

Meer informatie 
via programma@viore.org 
035 685 35 32 of 
www.viore.org.

Op dinsdagavond 23 januari 
is bioloog en schrijver Midas 
Dekkers te gast in het Filmthe-
ater, bij ‘Hilversum in Gesprek’. 
Dekkers wordt om 19.30 uur 
geïnterviewd door journaliste 
Cisca Dresselhuys. Aansluitend 
hierop wordt om 21.00 uur de 
keuzefi lm van Dekkers – Café 
Bostella – vertoond. 

Dekkers schreef ruim vijf-
tig kinder- en jeugdboeken, 
waarin vaak zijn achtergrond 
als bioloog te herkennen is. In 
zijn meest recente boek ‘Volle-
dige vergunning’, pakt hij een 
heel nieuw onderwerp bij de 
kop: het bruine café. Niet zo 
vreemd, omdat hij zelf in zo’n 
café is opgegroeid. In dit boek 
beschrijft  hij zijn favoriete cafés 
in Nederland, hun eigenzin-
nige eigenaren of barkeepers, 
de kroegtijgers, de mores aan 
de stamtafel en de geneugten 
en gevaren van drankgebruik. 

Voorafgaand aan de fi lm is er 
in de pauze gelegenheid tot het 
laten signeren van uw boek.
Kaarten voor ‘Hilversum in 
Gesprek’ zijn € 7,50. Als u ook 
naar de fi lm gaat, krijgt u € 2 
korting op het fi lmkaartje en 
betaalt u voor gesprek + keuze-
fi lm slechts € 14,50. Filmkaart-
jes zijn ook los te koop.
Verkrijgbaar aan de kassa, 
via  www.fi lmtheaterhilversum 
of te reserveren via (035) 623 
5466. 

Midas Dekkers te gast bij 
Filmtheater

Op zondag 21 januari komt Je-
roen Zijlstra met zijn band naar 
De Dillewijn en speelt daar de 
try-out van zijn voorstelling 
‘Waterman’. Jeroen is onder 
meer bekend van het prachtige 
lied Durgerdam slaapt. Met het 
programma Waterman viert hij 
het twintigjarig bestaan van de 
band Zijlstra. 

Na tien theatertournees, der-
tien cd’s en honderden num-
mers is voor Zijlstra de zee 

nog altijd de grootste muze. 
Als voormalig Noordzeevisser 
blijft  Zijlstra ook als improvi-
serend musicus scherp aan de 
wind varen, spelenderwijs rich-
ting gevend, koersend op zijn 
innerlijk kompas. Zingend en 
zoekend, biddend en vloekend, 
losjes getuigend van dingen die 
komen, vrienden die gingen 
en liedjes die in stilte ontstaan. 
Zijlstra zeilt langs de theaters, 
zichzelf begeleidend op piano, 
toetsen en gitaar, immer in ge-

Jeroen Zijlstra in De Dillewijn

zelschap van zijn vertrouwde 
jazztrompet. Aanvang: 15.30 
uur. Kaarten à € 18.00 te bestel-
len via www.dedilewijn.nl

Op de Rading in Loosdrecht is 
donderdagavond 11 januari een 
bestuurder met zijn auto tegen 
een boom gereden. Vermoede-
lijk is hij in een fl auwe bocht de 
macht over zijn stuur verloren 
en tegen de boom tot stilstand 
gekomen. De bestuurder is met 
onbekende verwondingen naar 
het ziekenhuis gebracht met 

Auto tegen boom

Foto: Wessel Kok

de ambulance. De auto is total 
loss.

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

Rading 158  •  1231 KE Loosdrecht
tel. 035 - 622 87 07  •  06 442 118 92  

Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur 

za. 09.00-16.00 uur

VANAF 59 euro
ALLE  MERKEN  AUTO'S✓

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice
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Startsein zoektocht Icoon Oostelijke 
Vechtplassen
Wat wordt hét icoon van de 
Oostelijke Vechtplassen? Deze 
zoektocht begon vrijdag 12 
januari op De Catamaran in 
Loosdrecht waar voor scholen 
het offi  ciële startsein werd ge-
geven om mee te doen met de 
prijsvraag.

Door: Saskia Luijer

Directeur Hans Broekhof prijs-
de zich gelukkig dat De Cata-
maran precies in het midden 
van het Oostelijke Vechtplas-
sengebied ligt. Daarom was 
zijn basisschool uitgekozen als 
startlocatie voor het onderwijs. 
Naast scholieren en studenten 
zijn er nog twee categorieën die 
zich kunnen inschrijven voor 
de prijsvraag. Ook volwassenen 
uit de betrokken gemeenten en 
professionals kunnen een ver-
nieuwend en inspirerend idee 
inbrengen als icoon.

Krachtige natuurimpuls
Aanleiding voor de prijsvraag is 
de uitvoering van het gebieds-
akkoord Oostelijke Vechtplas-
sen. Daarin hebben 21 partijen 
de handen ineen geslagen om 
in de komende tien jaar het ge-
bied te verbeteren. Een krach-
tige natuurimpuls voor de plas-
sen in onze gemeente. En niet 
alleen voor Loosdrecht, maar 
ook voor Ankeveen, Korten-
hoef en Nederhorst den Berg. 
“We gaan hier mooie dingen 
doen” lichtte Frans Evers toe. 
Als voorzitter van de Stichting 
Icoon Oostelijke Vechtplassen 
gaf hij de leerlingen tekst en uit-

leg. “Weten jullie wat een icoon 
is?” vroeg hij. “Als je denkt aan 
Parijs, waar denk je dan aan?” 
Het antwoord “de Eiff eltoren” 
paste precies in zijn verhaal. 
“Daar gaat het dus om. Om iets 
te bedenken waar mensen spe-
ciaal voor hier naar toe komen. 
Waarbij ze meteen denken: dát 
is Loosdrecht!”

Wij gaan winnen
De uitwerking van het icoon 
kan een tekening of maquet-
te van iets tastbaars zijn, zoals 
een beeld, gebouw of eiland. 
Maar het mag ook een poster of 
fi lmpje van een evenement of 
activiteit worden. Zo is de Elf-
stedentocht immers het icoon 
van Friesland. Kortom, ieder 
kan zijn creativiteit ruim baan 
geven met als deadline 28 fe-
bruari, want dan buigt de jury 
zich over de inzendingen. Jury-
voorzitter Patrick Poelemann 
overhandigde drie lespakketten 
aan de wethouders onderwijs 
uit de betrokken gemeenten: 
Pieter de Groene (Stichtse 
Vecht), Erik van der Want (Hil-
versum) en Sandra van Rijkom 

(Wijdemeren). Laatstgenoem-
de zette meteen de toon door te 
stellen: “Wij gaan dit natuurlijk 
winnen! Jullie kennen het ge-
bied als de beste, jullie wonen 
en spelen hier. Heel veel succes, 
bedenk wat moois. Toi-toi-toi.” 
Vervolgens sneden de wethou-
ders in het bijzijn van de kinde-
ren een mooie fototaart aan. 

Juist jongeren
Vanaf nu kunnen alle basis- en 
middelbare scholen uit de drie 
gemeenten aan de slag met hun 
informatiepakket en meedin-
gen naar de eerste prijs van € 
500,-. Wethouder Jan-Jaap de 
Kloet was blij dat juist jongeren 
uit de omgeving hierbij betrok-
ken worden. Zij varen, zwem-
men, zeilen en kanoën immers 
hier. Het zijn belangrijke ge-
bruikers van het gebied. Nu en 
in de toekomst.
Meer informatie: www.icoon-
oostelijkevechtplassen.nl.

Volgende maand wordt de ge-
meenteraad gevraagd om de 
toekomstvisie vast te stellen 
voor het behoud, ontwikkelen 
en beheren van maatschap-
pelijke gemeentelijke accom-
modaties. Het voorstel wordt 
23 januari in de commissie 
besproken en 8 februari in de 
raad.

Door: Saskia Luijer

Wethouder Th eo Reijn legt uit 
dat het voorstel een nadere uit-
werking is van het beleid dat 
in 2010 door de raad is vastge-
steld. Dat accommodatiebeleid 
bracht indertijd veel discussie 
teweeg omdat het voor veel 
vrijwillige en maatschappe-
lijke organisaties een (forse) 
huurverhoging inhield. Om te 
voorkomen dat verenigingen 
hierdoor zouden omvallen was 
er maatwerk nodig. Afspra-
ken op kleine schaal die in de 

afgelopen jaren zijn gemaakt. 
Reijn: “De uitwerking van 
het maatwerk is gedaan en de 
huurovereenkomsten zijn ge-
actualiseerd. Daar kunnen we 
nu dus eindelijk een punt ach-
ter zetten.”

Eigen beheer
Een belangrijk onderdeel van 
de uitwerking is dat het beheer 
van de gebouwen vaker is over-
gebracht naar de gebruikers 
zelf. ‘t Akkoord in Kortenhoef 
is daar een goed voorbeeld van 
en ook met het 3-Luik in Loos-
drecht zijn gesprekken gaande 
om daar tot zoiets te komen. 
“Maar” meldt de wethouder 
“dan moet je de mensen ook 
wat ruimte bieden. Laat ze het 
dan ook écht beheren. Zo is bij-
voorbeeld uit de overeenkomst 
gehaald dat als verenigingen 
iets verhuren, dat ze dan een 
deel moeten afdragen aan de 
gemeente.” Die oude regel gaf 

veel administratieve romp-
slomp en droeg niet bij aan de 
verantwoordelijkheid en zeg-
genschap van de verenigingen. 
“Er is meer draagvlak gekomen 
om het beheer zelf op te pak-
ken. Mensen zijn veel meer met 
hun gebouw bezig” aldus Reijn.

“Proberen om gebouwen 
zo in te vullen dat ze de 
hele dag, zowel overdag als 
’s avonds, bezet zijn.”

Meer samen
De wens ligt er nog wel om het 
alleengebruik te doorbreken 
en om gebouwen meer multi-
functioneel in te richten. Th eo 
Reijn: “Dat ligt in de praktijk 
vaak lastig, maar op termijn 
willen we toch kijken naar het 
meer samenvoegen van acti-
viteiten. Proberen om gebou-
wen zo in te vullen dat ze de 
hele dag, zowel overdag als ’s 

Toekomstvisie maatschappelijke accommodaties

avonds, bezet zijn. Ook in re-
latie tot de toekomstvisie. Wat 
hebben we aan accommodaties 
in onze gemeente? En wat heb-
ben we in de toekomst nodig, 
als basisvoorwaarden voor de 
dorpen?” Om hier meer zicht 
op te krijgen zijn alle cultureel 
maatschappelijke, sport- en 
onderwijslocaties in Wijdeme-
ren in beeld gebracht. Waarbij 
als de drie belangrijkste speer-
punten op de korte termijn zijn 
gesteld: het Cultureel Centrum 
in Kortenhoef, het Integraal 
Kind Centrum in Loosdrecht 
(gevolgd door Nederhorst en 
Kortenhoef) en het Lindeplein 

Erik van der Want (links), Sandra 
van Rijkom en Pieter de Groene 

snijden de taart aan.

in Loosdrecht. Voor laatstge-
noemde locatie is recent een 
buurtbijeenkomst geweest 
en speelt de gedachte om een 
nieuwe sociale ruimte te creë-
ren met appartementen erbo-
ven. 

Deze toekomstvisie vormt het 
sluitstuk van het hele accom-
modatiebeleid en geeft  sturing 
voor de komende jaren. “Het 
moet gewoon goed geregeld 
zijn door de gemeente” besluit 
Th eo Reijn. “Daar moeten de 
verenigingen geen slapeloze 
nachten van hebben.

Heb je wel eens gedacht over 
zonnepanelen of deelname 
aan energieopwekking via een 
collectief zonnepark? Heb je er-
varing met energiebesparende 
maatregelen of weet je wat de 
mogelijkheden zijn? Vraag je je 
ook af hoe je je huis kunt ver-
warmen als er geen gas meer is? 

Het energievraagstuk wordt 
steeds actueler en als inwoners 
van Wijdemeren gaan we daar 
graag mee aan de slag. Afgelo-
pen jaar hebben we een plan 
gemaakt om onze krachten te 
bundelen vanuit de verschil-
lende dorpen in Wijdemeren. 
Per 1 januari 2018 maken we 
dat concreet met de Energie-
coöperatie Wijdemeren. Een 
ambitieus project dat natuur-
lijk menskracht en organisatie 
vraagt. We doen dan ook graag 
een beroep op jou als bewoner, 
bedrijf, school, organisatie, 
politiek en overheid om dit te 
steunen. 

Interesse om mee te doen? 
Voor de Energiecoöperatie 
Wijdemeren zoeken we am-
bassadeurs, energieadviseurs, 
bestuurders, mensen voor or-
ganisatie, communicatie en 
administratie. Wil je een am-
bassadeur zijn die vanuit eigen 
ervaring of interesse in je dorp 

mensen bewust en enthousi-
ast kan maken voor duurzame 
energie en concreet wil helpen 
bij energiebesparingsacties? 
Of wil je helpen om zichtbaar 
te maken wat er allemaal al is 
aan mooie voorbeelden in je 
dorp? Weet je misschien heel 
veel van energiebesparing, heb 
je interesse om energieadvi-
seur te worden of ben je dat al? 
Dan komen we ook graag met 
jou in contact. Ook zoeken we 
mensen die goed zijn in be-
stuur, organisatie, communi-
catie en administratie en mee 
willen helpen om de coöperatie 
draaiende te houden. De ener-
giecoöperatie Wijdemeren is 
een coöperatie van leden. Dat 
vraagt een speciale manier van 
besturen en we zoeken mensen 
uit Wijdemeren die dat een leu-
ke uitdaging vinden. 
Ben je geïnteresseerd? Neem 
dan contact op met Anne-Ma-
rie Poorthuis via 06-12395394 
of info@energiecooperatiewij-
demeren.nl.

Met je dorp naar 
duurzame energie
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Bijna vijf jaar geleden alweer 
maakte Maaike Schuuring 
een carrièreswitch. Na diver-
se functies in de verpleging 
te hebben vervuld maakte ze, 
aangespoord door haar familie 
en vrienden ‘Jij kunt zó goed 
koken, daar móet je iets mee 
doen!’, de keuze om haar passie 
te volgen. De vraag naar goed, 
gezond en lekker eten is groot. 

Door: Patricia IJsbrandy

Maaike ziet dan ook de concur-
rentie om haar heen komen (én 
gaan) maar zij volgt haar eigen 
pad met blijvend succes. Al 
voor ze goed en wel haar bedrijf 
begonnen was, had ze direct al 
veel klanten onder de ouderen. 
Ze kreeg de grootste naamsbe-
kendheid in Loosdrecht en om-
geving doordat men de warme 
maaltijd bij haar kon bestellen 
en zij die aan huis bezorgde. In-
middels hebben ook bedrijven 
Maaike Kookt! ontdekt en ver-
zorgt ze dagelijks bij een vaste 
klant de lunch. De catering op 
locatie is uitgegroeid tot groe-
pen van wel honderd perso-
nen. Ook al doet ze liever alles 
zelf, dan moet ze toch echt wel 
hulp inschakelen, en meestal is 
dat haar man Aart, die zelf ook 
professioneel kok van beroep is. 
Nog steeds is Maaike gedreven 
om haar kennis te verrijken 
en koopt ze de nieuwste kook-
boeken als vakliteratuur en ter 
inspiratie. De smaakmakende 
geheimen van de Italiaanse 
keuken kent ze precies en zelf 
is ze verzot op de Aziatische 
keuken, die zo uitgebreid is dat 
ze blijft  experimenteren en bij-
leren. Haar specialismen zijn 
de meest overheerlijke curry’s. 
Maar thuis maakt ze natuurlijk 
ook ‘gewoon’ voor haar man 
en twee kinderen, Hollandse 

spruitjes en roseval aardappel-
tjes met een schnitzel. 
Maaike bruist van de ideeën. 
Ze wil bijvoorbeeld heel graag 
65-plussers samen laten koken 
zodat ze daarna met elkaar van 
de warme maaltijd kunnen ge-
nieten. “Je vangt daarmee twee 
vliegen in één klap, gezellig-
heid en een gezonde maaltijd.” 
Mannen die alleen zijn komen 
te staan leert ze in haar eigen 
huiselijke vertrouwde omge-
ving de basisbeginselen van het 
koken bij. Maar ook poppen 
de meest diverse overheerlijke 
recepten bij haar op als bij de 
Voedselbank bijvoorbeeld de 
hele week lof in het pakket zit. 
Maaike: “Daar zou ik zo graag 
iets mee willen doen, maar ik 
weet nog niet hoe.”

‘De kracht van Maaike 
Kookt! is dat alles 100% 
vers is, alleen de beste 
kwaliteit wordt gebruikt.’

De kracht van Maaike Kookt! is 
dat alles 100% vers is, alleen de 
beste kwaliteit wordt gebruikt. 
“Een groene salade is bij mij 

knapperig en ook echt groen, 
vlees en gevogelte komen van 
de kleine lokale ondernemer 
die weet waar zijn producten 
vandaan komen en die ook niet 
voor minder dan de beste kwa-
liteit gaat. De vriezer gebruik ik 
niet. Ik kan niet anders dan met 
passie koken, het is gewoon het 
leukste wat er is.” Daarnaast is 
Maaike een kei in het plannen 
en organiseren. Groot gemak 
hierbij biedt de nieuwe be-
drijfsauto, waarmee op locatie 
het eten dampend warm be-
zorgd en in shavingdishes di-
rect uitgeserveerd kan worden. 
Zijn er vergaderingen of moet 
er overgewerkt worden? Staat 
je hoofd niet naar koken maar 
krijg je wel visite of is er iets 
moois te vieren in gezelschap, is 
er een teamuitje of vrijgezellen-
feest op komst? Lunch, hapjes/
bites, hartige taarten of diner? 
Maaike Kookt! 

Met een groep een leuke work-
shop of een cursus volgen op 
een landelijke locatie? Kijk eens 
op maaikekookt.nl mail naar 
info@maaikekookt.nl of bel o6-
28408355.

Maaike Kookt, met passie!In het huis van mijn Vader zijn veel kamers;
             Joh.14:2a

God heeft  in zijn huis opgenomen onze lieve moeder, 
grootmoeder en overgrootmoeder

Jacoba van Henten – Boshuis

Sinds 17 juli 1986 weduwe van Jan van Henten

Utrecht, 21 juli 1925                         Loosdrecht, 13 januari 2018

Wij zullen haar zorgzaamheid, humor 
en positieve instelling nooit vergeten

 Loosdrecht: Rut en Anneke
   Jan Willem
   Lieke
   Nick en Belinda 
    Sepp en Mees
   Wouter en Anouk
 Zeewolde: Siem
   Elianne en Jeroen
    Logan
    Tristan
   Robert ❤
   Lyanda en Marcel
    Zyan
 Loosdrecht: Arjan
 Loosdrecht: Tim en Marijke
   Marrit
   Anne

Oud-Loosdrechtsedijk 52F
1231 NB Loosdrecht

Moeder is thuis op de Oud-Loosdrechtsedijk 52F. U bent hier 
van harte welkom om afscheid van haar te nemen en de familie 
te ontmoeten op donderdag 18 januari van 14.00 – 21.00 uur.
De rouwdienst wordt gehouden op vrijdag 19 januari om 11.00 
uur in de Hervormde Kerk aan de Oud-Loosdrechtsedijk 230, 
te Oud-Loosdrecht. In de dienst gaat voor ds. A. van Duinen.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats 
achter de kerk.
Na afl oop is er in de kerk gelegenheid om te condoleren en el-
kaar te ontmoeten.

Liever geen bloemen                                              Geen toespraken

Moeder is de laatste maanden van haar leven in De Beukenhof 
op de afdeling Sleutelbloem heel erg liefdevol verzorgd.
Niet alleen de lichamelijke verzorging maar ook het luisterend 
oor en de aan haar bestede aandacht hebben wij als heel bijzon-
der ervaren.
Wij willen iedereen daarvoor heel hartelijk bedanken.
Familie van Henten

Tot eind maart exposeert Wil-
ma van Benschop haar schil-
derijen bij Bibliotheek Gooi en 
meer, vestiging Loosdrecht. 
Wilma (1954) had nog nooit 
eerder getekend of geschil-
derd tot zij in 1994 tekenlessen 
nam in het Fort bij de Creatieve 
Groep Weesp. 

Na een jaar is zij overgestapt 
op lessen in aquarelleren. Hier 
heeft  kunstenaar Jan Vollema 
haar de liefde voor het schilde-
ren bijgebracht. 

Na haar verhuizing naar Hil-
versum schilderde Wilma korte 
tijd bij een andere vereniging. 
Daarna heeft  zij jaren geen 
lessen gevolgd maar af en toe 
thuis wat geschilderd. Alleen 

of soms samen met haar oude 
schildergroep uit Weesp. In die 
tijd leerde zij zichzelf met acryl 
te schilderen. Inmiddels volgt 
ze al 6 jaar wekelijks les bij In-
grid Jansen van Art to Join. Op 

advies van Ingrid is zij overge-
stapt op schilderen met olie-
verf. Schilderen is nog steeds 
haar grootste hobby.

Expositie Wilma van Benschop

De fi etsbrug van Nigtevecht zal 
in de nacht van 10 op 11 maart 
bij het Amsterdam-Rijnkanaal 
op z’n plek worden gezet.

Met de fi etsbrug worden fi ets-
routes aan weerszijden van het 
Amsterdam-Rijnkanaal gekop-
peld. Zo maakt de brug voor 
fi etsende bewoners de werkge-
bieden en scholen van de regio 
Amsterdam beter bereikbaar. 
Daarnaast is de fi etsbrug een 
ontbrekende schakel in het toe-
ristische fi etsnetwerk tussen het 
gebied van Vecht, Plassen en 
het Gooi enerzijds en de fi ets-
routes langs Gein, Angstel, Wa-
ver en verder anderzijds. De of-

fi ciële opening van de fi etsbrug 
is waarschijnlijk in september, 
maar de provincie verwacht dat 
fi etsers en wandelaars al eerder 
van deze oversteekplaats ge-
bruik kunnen maken.
U kunt de ontwikkelingen vol-
gen op Facebook: @Fietsbrug-
NatuurverbindingBN

Fietsbrug Nigtevecht
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Zondag 21 januari wordt er 
weer een Nescio-lezing gehou-
den in het Oude kerkje aan de 
Kortenhoefsedijk 168 in Kor-
tenhoef. 

De lezing begint om 11.00 uur 
en de spreker is Prof. Dr. Har-
men Verbruggen over ‘Duur-
zaamheid: waarheid en wijs-
heid’. Lukt het de mens om 
met zijn technologisch vernuft  
de temperatuurstijging te be-
perken tot de afgesproken 2 
graden Celsius, zoals afgespro-
ken op de VN Conferentie in 
Parijs in 2015? Het concert 

rond de lezing wordt verzorgd 
door de zussen Martha en 
Maaike Roelofs, bekenden in 
de Vechtstreek. Martha was in 
1996 oprichter en dirigent van 
zangcursus Loenen a/d Vecht 
en projectkoor 
Breukelen, later sa-
mengevoegd tot het 
koor ‘De Polder-
modellen’. Maai-
ke was van 2007 
– 2012 dirigent 
van amateurorkest 
‘Masetto’ in Maars-
sen. Zij brengen nu 
rond de lezing een 

liederenprogramma, begeleid 
op cello en vleugel.
Entree: € 10,00 incl. kopje kof-
fi e/thee, kinderen vrij entree.
Zie: www.osg-kortenhoef.nl

Maaike Roelofs

Nescio-lezing/koffi econcert 

Drie jaar werkte Arie van Wijhe 
aan zijn derde boek. ‘Snap je 
wat ik bedoel?’ is een liefdevol, 
aangrijpend maar ook humo-
ristisch relaas van een vader 
met een dochter met een be-
perking. 

Door: Herman Stuijver

Al vroeg valt op dat Marije zich 
anders ontwikkelt dan ande-
re kinderen. Ze ligt ’s nachts 
tandenknarsend in haar bedje, 
kijkt het liefst niemand aan en 
kan uren in haar eigen wereld 
verdwijnen. Wanneer ze vijf 
is, wordt na een reeks onder-
zoeken eindelijk de diagnose 
gesteld: Marije is autistisch. In 
de woorden van de arts heeft  ze 
een ‘vlekje’. Arie en zijn vrouw 
Ria weigeren in zulke termen 
over Marije te denken. Samen 
met zijn vrouw helpt hij haar 
om op eigen voorwaarden haar 
plek in de wereld te vinden. Er 
komt een bijzonder talent aan 
de oppervlakte. Van verlegen 
peuter ontwikkelt Marije zich 
tot een zangeres die uitver-
kochte zalen inpakt. Recent 
was ze nog te bewonderen op 
het Knoop-Gala met Paul de 
Leeuw in theater Carré. 

Geen makkelijke weg
Het is geen gemakkelijke weg. 
De maximale zelfstandigheid 
die Arie en Ria hun dochter 
gunnen, brengt grote risico’s 
met zich mee. Om tot Marije 
door te dringen, moeten haar 
ouders leren omgaan met de 
geheel eigen logica waaraan 
zij koppig vasthoudt. ‘Snap 
je wat ik bedoel’ is een stan-
daarduitdrukking van Marije 
wanneer ze een gesprek of dis-
cussie met haar ouders afsluit. 
Een communicatie met vele 
ups en downs, het boek geeft  
talloze emotionele voorbeel-
den van hoe de ouders de ver-
standhouding met hun doch-

ter willen onderhouden. 
Dat valt niet altijd mee, 
woede-uitbarstingen, 
slapeloze nachten. Maar 
ook momenten die het 
allemaal waard maken. 
Wanneer Marije, op haar 
unieke manier, plotse-
ling laat merken hoeveel 
haar ouders voor haar 
betekenen. Dat beschrijft  
Arie onder andere in de 
proloog van het boek 
van 386 pagina’s. Meest-
al neemt Marije afscheid 
met ‘Nou aju, hè’. Nu kijkt 
ze papa opeens aan en 
zegt: ‘Soms denk ik wel 
eens, pa, hoe moet het nu 
verder met mij, als jij en 
mama er niet meer zijn? 
Snap je wat ik bedoel?’ De hele 
weg naar huis lopen de tranen 
bij Arie over zijn wangen. Dat 
dit zelfs Marije bezig houdt. 
In het boek beleeft  Arie veel 
avonturen met zijn dochter. 
Over de ellende met een te-
lefoonabonnement, over het 
zelfstandig reizen per openbaar 
vervoer, over een mogelijke 
loverboy, over de verkering, 
over de vooroordelen, over een 
ernstige vechtpartij, enzovoort. 
Ook moet Van Wijhe de strijd 
aangaan met de bureaucratie 
in de zorg. Gelukkig is hij door 
zijn opleiding en ervaring met 
de zorgsector in staat om dat 
rationeel te doen. Maar je zou 
wanhopig worden van de wir-
war aan regels van de Sociale 
Verzekeringsbank, Persoons 
Gebonden Budget, Zorgkan-
toor, CAK en Belastingdienst. 

Perfecte mens
“Alle sores die in het boek aan 
de orde komen, zijn het waard 
geweest. De dieptepunten heb-
ben we doorstaan, de hoogte-
punten koesteren we” zegt Arie. 
“Marije geeft  kleur aan ons en 
mijn leven. Zo lang als ik leef, 
zal ik voor onze dochter blijven 

zorgen.” Die ook hoopt dat zijn 
boek de lezers aan het denken 
zet hoe wij omgaan met men-
sen die anders zijn. Dat autisme 
niet louter en alleen een zaak is 
van de medische wereld en de 
zorg. Maar dat het ook te ma-
ken heeft  hoe je naar de mens 
kijkt in de samenleving. Goede 
begeleiding door zorg en on-
derwijs zou aan het begin een 
betere preventie kunnen bete-
kenen. 
Arie van Wijhe: “Stop met het 
zoeken naar de perfecte mens, 
want die bestaat niet. Maar zorg 
voor elkaar om wie we zijn en 
wat we nodig hebben.”

Te koop
Het boek is te koop bij de 
plaatselijke boekhandels: CW 
’76 te Kortenhoef en Bruna te 
Loosdrecht. Ook bij uitgeverij 
SAAM en bol.com.
Arie van Wijhe is beschikbaar 
voor lezingen. Binnenkort is hij 
aanwezig bij de Ned. Ver. Au-
tisme, met wie hij ook samen-
werkt.
Snap je wat ik bedoel; ISBN; 
978949221205; paperback; 
SAAM-uitgeverij; 388 pagina’s; 
€ 17,95

Arie van Wijhe schreef ‘Snap je wat ik bedoel?’ 

Leven met autisme anders en bijzonder

Zondag 28 januari verzorgt het 
Amatis Piano Trio om 15.30 uur 
een optreden in het Jagthuis te 
Nederhorst den Berg. De pia-
notrio’s van Haydn, Schumann 
en Mendelssohn mogen dan 
nog zo vaak uitgevoerd wor-
den, vervelen doen ze nooit. 
Zeker niet wanneer de uitvoe-
ring in handen is van het Ama-
tis Piano Trio. 

Weet u het nog? De euforie 
toen pianist Mengjie Han als 
eerste Nederlander sinds lange 
tijd weer een prijs bij het Franz 
Liszt concours in de wacht 
sleepte? Hij vormt samen met 
de Duitse violiste Lea Haus-
mann en Britse cellist Samuel 
Shepherd het Trio. Een goed 
gezelschap waarvoor het Beaux 
Arts Trio een grote internatio-

nale carrière voorspelde. Des te 
meer kunnen we ons verheu-
gen dat ze in Nederland te ho-
ren zijn – in het Jagthuis. 
Het Amatis Trio opent het con-
cert met het eerste van drie pi-
anotrio’s die Joseph Haydn in 
Londen schreef toen hij daar in 
1795 verbleef.
Entree € 17,50 tot 25 jaar € 10. 
Reserveren via www.jagthuis.
nl, stal@jagthuis.nl of 0294-
252609.

Amatis Piano Trio in 
Het Jagthuis
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’s-Graveland – Donderdag 11 
januari gaf Samayra Straal 
de lezing ‘Op zoek naar Fast 
Radio Bursts (FRB’s) met de 
Westerbork Radio Telescopen’. 
Ruim tien jaar geleden namen 
astronomen in Australië een 
extreem korte en felle zoge-
heten radiofl its waar. Zo’n FRB 
is vandaag de dag nog steeds 
een groot mysterie in de ster-
renkunde.

Door: Niels van der Horst

Radiofl itsen
Veel telescopen in de wereld 
nemen ons heelal continu waar. 
Een radiotelescoop – het woord 

zegt het al – ontvangt radiogol-
ven. De bron van de fl its uit 
2007 kon niet worden achter-
haald. Inmiddels is de teller van 
dit type waarneming de twintig 
gepasseerd. Eén van de ‘bursts’ 
heeft  zelfs een repetitief ka-
rakter, een klein beetje als een 
knipperlicht. Voor alle fl itsen 
geldt: afzender onbekend. Niet 
vreemd dat dit fenomeen velen 
binnen de astronomie in zijn 
greep houdt.

Westerbork
Kort geleden zijn de in Wester-
bork gelegen radiotelescopen 
fl ink vernieuwd en verbeterd. 
Gevolg is dat ze nu een gebied 

in het heelal kunnen bekijken 
dat veertig keer zo groot is als 
hiervoor. Samayra Straal ver-
telde dit met enthousiasme 
omdat zij als afstuderende aan 
het Anton Pannekoek Instituut 
veel gaat hebben aan de hier-
uit voortvloeiende toename in 
waarnemingen. Zij en de ande-
re medewerkers in Westerbork 
zijn net als hun internationale 
collega’s naarstig op zoek naar 
de oorsprong van de fl itsen.

Lezing
Samayra Straal ging in op ver-
schillende theorieën met ver-
klaringen over waar de FRB’s 
vandaan komen. Dat was geen 
lichte kost. Zo ook het deel 
over haar eigen werkzaamhe-

den, waaronder het berekenen 
van locaties van pulsars onder 
invloed van de hoeveelheid 
aanwezige materie eromheen, 
was voor de leek geen sinecure. 
Niettemin was het voor de goed 
gevulde zaal met geïnteresseer-
den een boeiend verhaal. De 
helft  was lid van de vereniging 
Sterrenwacht Gooi- en Vecht-
streek. De andere helft  was 
aanhang van de leden of ge-
woon liefh ebber. De lezingen 
van de vereniging zijn in de 
periode september tot en met 
april maandelijks. Voorzitter 
Lynn van Rooijen gaf aan in-
houdelijk het midden te willen 
bewandelen van de leek en de 
echte kenner. En dat was deze 
avond niet anders. Als niet in-

gewijde was het lastig te volgen 
materie, maar weet je iets van 
het onderwerp, is het zeker de 
moeite om er bij te zijn.

Toegang is gratis voor leden van 
KNVWS Gooi en Vechtstreek/
Sterrenwacht Gooi en Vecht-
streek. Niet-leden van de ster-
renwacht betalen € 3,-. Meer 
info: www.sterrenwacht-gv.nl

Mysterie rond radiofl itsen
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Duurzame VvE’s

Bent u bestuurder en/of bewoner van 

een VvE? Kom op vrijdag 19 januari naar 

de inspiratiebijeenkomst over duurzaam 

wonen in een VvE. De bijeenkomst is 

in het kantoor van de BEL-combinatie 

(Zuidersingel 5, Eemnes) en duurt van 

11.30 uur tot 14.00 uur.  

  Hoe brandveilig 
  is uw woning? 

   17 januari 2018   

Kort

>   Rustige jaarwisseling
Met slechts enkele uitrukken was het een

rustige jaarwisseling voor de hulpdiensten

diensten in Wijdemeren. De vuurwerk-

schade ligt net onder de 4000 euro. 

Voornamelijk verkeersborden en prul-

lenbakken raakten beschadigd. In de 

aanloop naar de jaarwisseling zijn de 

buitengewoon opsporingsambtenaren 

veel op pad geweest. Zij hebben in die 

periode circa vijftig stuks illegaal vuur-

werk ingenomen. 

>    Aangepaste  openingstijden
Het gemeentehuis is in januari op twee 

dagen eerder gesloten. Op vrijdag 19 

januari krijgen we een nieuwe telefoon-

centrale en sluit het gemeentehuis om 

14.00 uur. Op maandag 29 januari is het 

gemeentehuis vanaf 15.00 uur gesloten 

in verband met een personeelsmiddag. 

>    Toewijzing huurwoningen
Zoekt u een sociale huurwoning? Dan 

kunt u zich inschrijven bij Woningnet. De 

gemeente speelt geen rol in de toewij-

zing van woningen. Om in aanmerking 

te komen voor een sociale huurwoning 

wordt gekeken naar het verzamelinko-

men van uw huishouden (kinderen niet 

meegerekend). Het maximale inkomen 

waarmee u op een sociale huurwoning 

kunt reageren is 36.798 euro per jaar. 

Bij een hoger inkomen kunt u huren in 

de vrije huursector. Zie ook 

www.woningnetgooienvechtstreek.nl

>    Informatiebijeenkomst
Wist u dat de provincie Noord-Holland 

een stiltebeleid heeft en 39 stiltegebie-

den kent? Een stiltegebied wordt  zo 

veel mogelijk stil gehouden; geluiden 

van flora en fauna overheersen. Ook in 

Wijdemeren zijn enkele stiltegebieden: 

Vechtplassen en polders, Wijde Blik en 

de Loenderveense Plas. Op maandag

22 januari is er een informatieavond 

over de toekomst van stiltegebieden in 

het gemeentehuis van Wijdemeren; hoe 

houden we deze gebieden echt stil? 

De bijeenkomst duurt van 19.30 tot 

21.00 uur.

Offi  ciële
bekendmakingen

Heeft u een rookmelder hangen 

en een plan om snel uit uw huis 

te komen in geval van brand? 

Brand kan iedereen overkomen. 

Neem daarom de juiste 

preventieve maatregelen.  

Na het ontstaan van een brand heeft u 

slechts enkele minuten de tijd om uzelf en 

uw medebewoners in veiligheid te brengen. 

De brandweer is er helaas lang niet altijd 

binnen deze tijd. Het is daarom belangrijk 

dat u zelf uw woning brandveilig maakt 

en goed voorbereid bent als er toch brand 

uitbreekt. 

Zorg voor een rookmelder
Een goedwerkende rookmelder is onmis-

baar in elke woning. Controleer ze boven-

dien iedere maand. De brandweer adviseert 

u graag over de beste plekken voor de 

melder.

Houd vluchtwegen vrij
Zorg dat vluchtwegen altijd vrij zijn van fiet-

sen en vuilniszakken. Houd ook binnen de 

woning vluchtwegen vrij. Leg bijvoorbeeld 

geen spullen op de trap waar u over kunt 

struikelen. Bent u minder mobiel, zorg dan 

dat u afspraken maakt met buren en zet 

hun nummer in uw (mobiele) telefoon. 

Deuren dicht!
Sluit binnendeuren voordat u gaat slapen. 

Gesloten deuren zorgen ervoor dat de giftige 

rook – de grootste bedreiging bij brand – 

zich niet makkelijk door de woning kan ver-

spreiden. Daardoor heeft u meer tijd 

om te vluchten. 

Brandveilig Leven
De gemeente Wijdemeren en de brand-

weer Gooi- en Vechtstreek starten bin-

nenkort de campagne ‘Brandveilig Leven’ 

in Loosdrecht. Dit is het vervolg op een 

succesvolle brandveilig-actie in Ankeveen. 

Heeft u vragen over de brandveiligheid van 

uw woning, dan kunt u contact zoeken met 

de brandweer Gooi- en Vechtstreek via 

(035) 68 85 555 of kijk voor meer informa-

tie op www.brandweer.nl of 

www.wijdemeren.nl/brandveiligleven. 

Werkzaamheden 

Oud-Loosdrechtsedijk

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

#mooiWijdemeren
@elsje88.photography

Op donderdag 1 februari 

organiseert de gemeente 

Wijdemeren de bijeenkomst 

‘Durven, doen en vertrouwen in 

het Sociaal Domein’ voor inwoners 

en samenwerkingspartners zoals 

vrijwilligers, ondernemers, mensen 

uit het onderwijs en de zorg.  

Met workshops en een inspirerende lezing 

gaan we graag met u op zoek naar ver-

nieuwende manieren om de ondersteuning 

op het gebied van zorg, welzijn, werk en 

inkomen nog beter te laten aansluiten op de 

behoeften van onze inwoners.

Anders denken
De lezing wordt gegeven door Harry Kruiter 

(Instituut Publieke Waarden). Een bevlogen 

onderzoeker die zich heeft gespecialiseerd 

in de vraag hoe publieke organisaties van 

onderop kunnen leren. Zijn lezing gaat in op 

de veranderingen en het anders denken in 

het Sociaal Domein. 

Meepraten
Woont u in Wijdemeren? Of werkt u als zorg-

professional in Wijdemeren? Praat mee! De 

bijeenkomst is in het gemeentehuis aan de 

Rading 1 in Loosdrecht en duurt van 18.30 

tot 20.30 uur. De pilot ‘Durven, doen en ver-

trouwen’ is een van de elf Village Deals van de 

Vereniging van Nederlandse gemeenten. 

Bijeenkomst ‘Durven, doen en vertrouwen’ 

#mooiWijdemeren
@elsje88.photography



>  Aangevraagde 

omgevingsvergunningen

Ankeveen
-  Harinxmahof 8: plaatsen nokverhoging en vernieuwen 

badkamer (09.01.18)

’s-Graveland
-  Leeuwenlaan t.o. nr 10a in de middenberm: plaatsen 

kunstwerk (02.01.18)

-  Leeuwenlaan 34: aanpassen brandscheidende muur 

(20.12.17)

Kortenhoef
-  Cornelis de Wijsstraat 8: wijzigen constructie tussen 

eetkamer en keuken (08.01.18)

-  Kromme Rade t.h.v. nummer 19: aanleggen sloot en 

herplaatsen bestaande klinkerpad (20.12.17)

Loosdrecht
- Acacialaan 2a: plaatsen kozijn in gevel (09.01.18)

- Dennenlaan 31: slopen gebouw (02.01.18)

-  Horndijk 23a: herbouwen zeilschool/botenopslag 

(19.12.17)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 237a: omzetten bijgebouw/

botenhuis naar een woning (25.12.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 203: aanvraag restaurant en vijf 

appartementen (22.12.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 207, 25 en 26: bouwen twee 

woningen (22.12.17)

Nederhorst den Berg
-  Kievitslaan 9: plaatsen rookkanaal aan zijgevel en 

dichtmaken raamkozijn (03.01.18)

-  Middenweg 134: bouwen schuur met veranda 

(27.12.17)

- Reigerlaan 16: plaatsen dakkapel (09.01.18)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 

tel. (035) 65 59 557. U kunt geen zienswijze of bezwaar 

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-

ningen (reguliere procedure)

Kortenhoef
-  Elbert Mooijlaan 86: bouwen cultureel centrum 

(10.01.18)

Loosdrecht
- Eikenlaan 64: plaatsen dakkapellen (10.01.18)

-  Rading naast 36 en Molenmeent: kappen twee linde-

bomen en een eik (04.01.18)

Nederhorst den Berg
- Rembrandt van Rijnhof 11: plaatsen dakkapel (10.01.18)

- Vreelandseweg 31: bouwen woning (10.01.18)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Loosdrecht
- de Kreek 26: plaatsen veranda

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 106: gebruik loods in afwij-

king van bestemming

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 146: bouwen vier woningen

>  Verleende omgevingsvergun-

ningen (uitgebreide procedure)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 10: bouwen twee woonarken (12.01.18)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Ontwerp-besluit omgevings-

vergunning en ontwerp-

verklaring van geen bedenkin-

gen inzake het perceel 

Moleneind 7b te Kortenhoef

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

bekend dat zij op grond van artikel 2.12, eerste lid, 

onder a, sub c, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn een omge-

vingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het 

bestemmingsplan Het Wijde Blik 2004 voor de bouw 

van een burgerwoning op het perceel Moleneind 7b te 

Kortenhoef. 

Het bouwplan is in strijd met genoemd bestemmings-

plan omdat het perceel bestemd is voor botenverhuur-

bedrijf. De bedrijfsvoering is evenwel gestaakt.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 10 okto-

ber 2017 besloten om naar aanleiding van de aanvraag 

om omgevingsvergunning een ontwerp-verklaring van 

geen bedenkingen te verlenen. 

De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende 

activiteiten:

1. bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo);

2.  het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd 

met het bestemmingsplan (artikel 2, lid 1 onder c, 

Wabo).

Ter inzage
Het ontwerp-besluit omgevingsvergunning, de daarbij 

behorende stukken en de ontwerp- verklaring van geen 

bedenkingen liggen vanaf donderdag 18 januari 2018 

gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis 

van Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht bij de afdeling 

Fysiek Domein op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. 

De stukken kunnen ook worden ingezien op www.wij-

demeren.nl/terinzage en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzageleligging kan ieder-

een een schriftelijke zienswijze over het ontwerp-be-

sluit omgevingsvergunning indienen bij het college van 

burgemeester en wethouders, postbus 190, 1230 AD, 

Loosdrecht. Zienswijzen over de ontwerp-verklaring 

van geen bedenkingen kunnen worden ingediend bij 

de gemeenteraad van Wijdemeren, postbus 190, 1230 

AD, Loosdrecht. Voor het indienen van een mondelinge 

zienswijze over het ontwerp-besluit omgevingsver-

gunning en/of het ontwerp van de verklaring van geen 

bedenkingen kan contact worden opgenomen met 

de heer F. Lieste van het team Beleid en Ontwikkeling. 

Telefoonnummer: (035) 65 59 446. Indien over het 

ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen geen 

zienswijzen worden ingediend is voor dit plan geen 

verklaring van geen bedenkingen meer vereist.

Beroep tegen de uiteindelijke omgevingsvergunning 

kan slechts worden ingesteld door belanghebbenden 

die tijdig een zienswijze hebben ingediend en door 

belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan 

worden verweten dat zij tegen het ontwerp-besluit 

omgevingsvergunning geen zienswijze naar voren 

hebben gebracht.

>  Verkeersbesluiten 

Nederhorst den Berg
-  Jozef Israëlslaan t.h.v. huisnr. 1: aanleggen gereser-

veerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met 

handicap belanghebbende (10.01.18) 

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

>  Verleende vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten

’s-Graveland
-  Maarssen’s Bouwbedrijf BV, Zuidereinde voor de num-

mers 250-252, inrichting bouwplaats van 15 januari tot 

en met 14 september 2018 (10.01.18)

-  Sportvereniging ’s-Graveland, gewijzigde para-com-

merciële Drank- en Horecawetvergunning voor het 

adres Kininelaantje 1 (12.01.18)

Kortenhoef
-  Willem de Kwant jr Ankeveen, Parklaan, Kermis van 11 

tot en met 15 april 2018 (11.01.18)

Nederhorst den Berg
-  Gemeente Wijdemeren, helft parkeerterrein De Kooi, 

inrichting bouwplaats van 8 januari tot en met 21 

december 2018 (04.01.18)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzend-

datum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis 

(bij cluster Vergunningen). Belanghebbenden kunnen 

binnen deze termijn schriftelijk een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen bij degene die het besluit 

genomen heeft. 

NB: Voor verleende vergunningen voor para-commerci-

ele inrichtingen op grond van de Drank- en Horecawet 

geldt een beroepsgang bij de rechtbank. Let u op de 

clausule die onderaan het besluit staat.

>  Beleidsregels en nadere regels 

Wmo en Jeugdhulp

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 

12 december 2017 de onderstaande beleidsregels en 

nadere regels vastgesteld:

-  De nadere regels Maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Wijdemeren 2018; 

-  De beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Wijdemeren 2018; 

-  De nadere regels Jeugdhulp gemeente Wijdemeren 

2018; 

-  De beleidsregels Jeugdhulp gemeente Wijdemeren 

2018,

De vastgestelde beleidsregels en nadere regels zijn in 

werking getreden op 1 januari 2018. U kunt de regels 

raadplegen via www.wijdemeren.nl/beleidsregels.
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Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op 

afspraak, inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in 

Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen met 

afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 

(035) 65 59 557. 

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 dit niet uit. Is een 

uitspraak van de rechter op korte termijn noodzakelijk? 

Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij 

de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-

Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 

voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een 

ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). U kunt uw zienswijze ook mondeling 

indienen. Maak hiervoor een afspraak met afdeling 

Ruimtelijke  Ontwikkeling, via telefoonnummer: (035) 65 

59 557. Het indienen van een zienswijze is vereist om later 

beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-

den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 

bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 

o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

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
Afspraaktijden: Dagelijks van 8.30 - 12.30 uur, extra afspraaktijden burgerzaken: maandag 16.30 - 19.30 uur, woensdag tot 15.00 uur

Bouwen en wonen

Verkeer

Overig

Wijdemeren
informeren

17 januari 2018

Op maandag 22 januari starten 

de werkzaamheden aan de 

Oud-Loosdrechtsedijk. 

Tussen de rotonde met de 

Molenmeent en de rotonde 

met de ’s-Gravelandsevaartweg 

wordt een nieuw riool aangelegd 

en de weg opnieuw ingericht. 

Het asfalt van de Oud-Loosdrechtsedijk 

is in slechte staat en gaan we vervangen. 

Ook leggen we een apart riool aan voor 

het regenwater. Na deze werkzaamheden 

volgt de herinrichting van de weg. Als het 

werk klaar is, is de rijbaan visueel smaller, 

de fietspaden breder en er komt aan beide 

zijden een trottoir. Het fietspad en trottoir 

liggen daarbij op gelijke hoogte, iets boven 

het niveau van de rijbaan.

Bereikbaarheid
Het werk wordt in fases uitgevoerd, zodat 

woningen en bedrijven bereikbaar blijven. 

Voor de aanleg van het riool is het noodza-

kelijk om de Oud-Loosdrechtsedijk in zijn 

geheel af te sluiten voor doorgaand gemo-

toriseerd verkeer. 

Omleidingsroute
De omleidingsroute loopt via de 

Diependaalselaan en de N201. Lijnbus 121 

wordt omgeleid en stopt niet op de haltes 

aan de Oud-Loosdrechtsedijk. Fietsers en 

voetgangers kunnen de werkzaamheden 

wel passeren. Ook voor bestemmingsver-

keer blijft de weg toegankelijk. Met borden 

op de twee rotondes wordt steeds aange-

geven tot welk huisnummer gereden kan 

worden. We streven ernaar om de werk-

zaamheden begin april af te ronden.

Start werk Oud-Loosdrechtsedijk
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Bezoekadres: 
Poeldijk 2 te Breukelen
Maandag t/m vrijdag
8.30 – 13.30 uur
Buiten deze openingstijden kunt 
u uitsluitend terecht op afspraak

Bezoekadres: 
Lindelaan 100 te Loosdrecht
Dinsdag en donderdag
9.00 – 16.00 uur

Postadres: 
Postbus 41, 3620 AA Breukelen

Telefoonnummer: 
(0346) 25 94 90

Wij zijn op werkdagen 
telefonisch bereikbaar 
van 8.00 tot 16.00 uur

Deze pagina wordt samengesteld 
onder verantwoordelijkheid van 
Woningbouwvereniging Vecht en 
Omstreken. De pagina verschijnt 
viermaal per jaar.

Samenstelling en redactie:
Eva Wagenaar
Eindredactie: 
Bert van Rossum

Voor vragen over de inhoud of 
suggesties voor onderwerpen 
kunt u contact opnemen met 
Woningbouwvereniging Vecht 
en Omstreken.

www.vechtenomstreken.nl
info@vechtenomstreken.nl

We doen ons best u zo goed mo-
gelijk te helpen en uw vragen zo 
duidelijk mogelijk te beantwoor-
den. Toch kan het gebeuren dat 
u niet tevreden bent. Bespreek 
dit dan met de betreff ende me-
dewerker. Komt u er met hem of 
haar niet uit? Geef uw klacht dan 
schrift elijk door aan de leiding-
gevende. Binnen vier weken ont-
vangt u antwoord op uw klacht.  

Regionale klachtencommissie
Komt u er met ons niet uit? Dan 
kunt u eventueel de onafh ankelij-
ke klachtencommissie inschake-
len. Op www.vechtenomstreken.
nl leest u meer. 

Complimenten
Heeft  u geen klacht, maar wel een 
compliment voor ons? Dat horen 
we natuurlijk nog veel liever.

Graag stellen wij onszelf aan 
u voor als nieuwe verhuurder 
van sociale huurwoningen in 
Loosdrecht. Per 1 januari 2018 
fuseerden wij met Wonen Wij-
demeren. Wij beheren 433 
huurwoningen in Loosdrecht. 
Daarnaast komen er veertig 
nieuwbouwwoningen bij aan 
het Godelindehof.

Onze missie
Wij zijn lokaal sterk. We staan 
voor een goede dienstverlening 
aan onze huurders. We hebben 
dagelijks contact met onze bewo-
ners. Wij kennen hun woonwen-
sen. Wij beheren de woningen 
die zij nodig hebben. Alleen of 
samen met partners ontwikke-
len wij nieuw bezit. We staan 
midden in de samenleving. We 
werken actief aan leefb aarheid 

en combinaties van wonen 
en zorg. 

Nu ook in Loosdrecht
Wij zijn zeer verheugd u te 
verwelkomen als huurder 
van Vecht en Omstreken of 
als woningzoekende in de 
regio. 
U vindt onze kantoren aan de 
Lindelaan 100 in Loosdrecht 
of aan de Poeldijk 2 in Breu-
kelen. Op www.vechtenom-
streken.nl leest u hoe u ons 
kunt bereiken. Wij hopen op 
een fi jne samenwerking.

Namens alle medewerkers 
van Vecht en Omstreken. 
Wij staan ook voor u klaar in 
Loosdrecht. 

Voor het vierde jaar op rij vond 
de Aedes benchmark plaats. In-
middels doet 98% van de wo-
ningcorporaties mee en kunnen 
we steeds beter prestaties meten, 
vergelijken, verbeteren en van el-
kaar leren. De benchmark biedt 
gemeenten, huurders en andere 
belanghebbenden inzicht in hoe 
corporaties hun middelen beste-
den. De uitgebreide benchmark-
gegevens zijn te vinden op www.
aedes.nl.
 
Huurders waarderen de dienst-
verlening
We doen het goed volgens de 
huurders. Nieuwe huurders ge-
ven onze dienstverlening gemid-
deld een 8,0. Vertrekkende huur-
ders geven een 7,6 en huurders 
met een reparatieverzoek een 
8,4. Daarmee scoren we op of 
boven het landelijk gemiddelde. 
We zijn daar uiteraard heel blij 
mee. Tegelijk beseff en we dat het 

een momentopname betreft  en 
dat onze dienstverlening continu 
verbeterd dient te worden.
Qua bedrijfslasten en onder-
houdskosten scoren wij goed. 
Onze uitgaven zijn lager dan het 
landelijk gemiddelde. Ondanks 
de toename van belastingen en 
heffi  ngen, brengen we de totale 
kosten omlaag.
 
Huizen energiezuiniger
Duurzaamheid is het enige punt 
in de benchmark waar we min-
der goed scoren dan het lande-
lijk gemiddelde. Dat komt om-
dat onze woningen relatief oud 
zijn. Het woningaanbod vraagt 
daarom meer investering om te 
komen tot een hogere energie-
zuinigheid. De komende jaren 
gaan we extra aandacht besteden 
aan de duurzaamheid van onze 
woningvoorraad. 
In 2018 doen we opnieuw mee 
aan de Aedes benchmark.

We hebben een nieuwe website. 
Op deze nieuwe website kunt u 
makkelijker de benodigde in-
formatie vinden door gebruik 
van de zoekfunctie. Ook wer-
ken we met veelgestelde vragen.

Wat vindt u van 
onze nieuwe website?
Welke onderwerpen mist u 
nog? Laat het ons weten, zodat 
we onze website nog beter op 
uw wensen kunnen afstemmen.

Met de gemeente Stichtse Vecht 
hebben we prestatieafspraken 
vastgesteld voor 2018. 

We maakten bijvoorbeeld afspra-
ken over betaalbaarheid, nieuw-
bouw, kwaliteit, leefb aarheid en 
huisvesting van speciale doel-
groepen.

Het volledige document met alle 
afspraken kunt u lezen op www.
vechtenomstreken.nl.

Ook samen met de gemeente 
Wijdemeren stellen we prestatie-
afspraken op. Eind januari wor-
den de afspraken ondertekend. U 

leest dan meer op onze website.

Sinds kort gebruiken we bij 
nieuwe verhuringen een tablet 
om de administratie direct in 
de woning te kunnen regelen. 
Dit levert tijdswinst op voor u 
en ons.

Gaat u verhuizen en levert u een 
woning aan ons op? Dan komt de 

opzichter de woning inspecteren 
met behulp van de tablet. Gaat 
u een woning van ons huren? 
Dan komt de opzichter de wo-
ning opleveren met behulp van 
de tablet. Alle bevindingen en 
gemaakte afspraken staan direct 
en overzichtelijk via de tablet in 
ons systeem.

Wist u dat wij op bepaalde huur-
woningen zonnepanelen plaat-
sen bij nieuwe verhuringen? Het 
kan dus zijn dat u een woning 
van ons gaat huren inclusief 
zonnepanelen op het dak.

We plaatsen de zonnepanelen 
uitsluitend op woningen die 
daarvoor geschikt zijn. De huur-
ders betalen een bijdrage in de 
servicekosten. De opbrengst van 

de panelen is groter dan de bij-
drage. Door het plaatsen van de 
panelen worden de maandelijkse 
woonlasten lager, omdat er fl ink 
bespaard wordt op de energiel-
asten.
Later dit jaar gaan we ook zon-
nepanelen plaatsen bij zittende 
huurders die hier interesse in 
hebben. Daarmee verbeteren we 
de duurzaamheid van ons wo-
ningbezit.

Zonnepanelen voor 
lagere woonlasten

Woning opleveren via een app

Nieuwe website

Woningbouwvereniging 
Vecht en Omstreken

Klachten

Beste huurders en woningzoekenden in LoosdrechtColofon

Prestatieafspraken 2018

Benchmark woningcorporaties 
geeft mooie resultaten

Op de foto Nathalie (l) 
en Susanne.



Woensdag  januari 12 NIEUWSSTER

Restaurant

Gespecialiseerd in elke 
“ feest ” gelegenheid

Voor meer informatie of uw reservering
Noodweg 35  1213 PW  Hilversum  tel. 035-5771267

www.restaurantfloyds.nl

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Schoenmakerij LoosdrechtStomerij &

Adres: Rading 146 
(Naast Boni Supermarkt) 

Tel: 035-5828684 

KOSTUUM € 15,00  -  DEKBED vanaf € 17.00
Stoomgoed kan eventueel in 24 uur klaar zijn. Bij ons kunnen gordijnen, vloerkleden, leer en suede

ook worden gereinigd. Ook wasgoed, lakenpakketten en dekbedovertrekken worden gedaan.

Kledingreparatie:

Broek korter maken voor maar € 8,50
OOK REPARATIE VOOR AL UW SCHOENEN
Openingstijden: s’maandags gesloten, dinsdag t/m vrijdag 09:00 tot 18:00, zaterdag 09:00 tot 16:00

Het nieuwe jaar is inmiddels alweer een 
paar weken oud, maar graag wensen 
de kerken u alle goeds toe, of in meer 
christelijk jargon een Gezegend Nieuw-
jaar! 

door R. Simileer 

(diaken van de R.K. Emmaus-Paulus

parochie, Hilversum-Loosdrecht)

De overgang van het ene naar het an-
dere jaar biedt perspectieven. Het oude 
sluiten we af en de toekomst ontsluit 
zich voor ons. Vooral wanneer iemand 
een niet al te best jaar of ronduit ramp-
jaar achter de rug heeft , is het fi jn om 
een nieuwe start te maken. Een nieuwe 
start kunnen maken wordt veelal als 
iets positiefs ervaren: nieuwe ronden, 

nieuwe kansen. Opnieuw beginnen te-
kent het menselijk bestaan: Feilbaar als 
we zijn is er altijd de mogelijkheid bij 
te leren. Om iets wat verkeerd of min-
der goed ging de volgende keer beter of 
geheel anders aan te pakken. Opnieuw 
beginnen en aan jezelf blijven werken 
is een wezenlijk iets. Het gaat daarbij 
niet alleen om onszelf maar ook om 
de mensen om ons heen. Over de volle 
breedte van de samenleving.

De kerkgemeenschappen kijken wan-
neer het gaat om vergeving, verzoening, 
met elkaar optrekken en het leiden van 
een gelukkig leven naar Jezus Christus. 
Naar zijn onderrichtingen, naar zijn 
manier van leven en openheid voor de 
ander. Onlangs vierden we het kerst-

feest, het feest van Christus’ geboorte 
als Mens onder de mensen. En op 1 
april vieren de kerken weer het paas-
feest: Het lijden, sterven en verrijzen 
van Jezus als Zoon van God. Dat Hij 
stierf en verrees voor de mensen die 
God allemaal liefh eeft , niemand uitge-
zonderd. Dat mensen telkens kansen 
krijgen om te groeien in liefde en om 
samen met anderen iets van het leven 
te maken. Hoe waardevol is het con-
tact te leggen met familie en vrienden, 
maar ook met mensen die wij niet ken-
nen, misschien zelfs nog nooit hebben 
gezien. Hoe verrijkend kunnen juist 
ontmoetingen zijn van mensen die uit 
de verschillende werelddelen afk omstig 
zijn; ontmoetingen tussen mensen die 
een praktijkopleiding hebben genoten 

met anderen die een meer theoretische 
studie hebben gedaan; tussen mensen 
met verschillende geloofsopvattingen 
in de meest brede zin van het woord, en 
ga zo maar door.

De eerste leerlingen van Jezus vormden 
samen met Hem een hecht gezelschap. 
Zij hadden veel voor elkaar over, gingen 
voor elkaar door het vuur, zij zorgden 
voor elkaar, kortom deelden hun leven 
met elkaar. Moge het jaar 2018 een jaar 
zijn waarin mensen meer voor elkaar 
open staan, oog voor elkaar hebben, 
een luisterend oor bieden en iets voor 
elkaar over hebben. Dit biedt perspec-
tief. Het is de moeite waard ons hier-
voor in te zetten.

Een nieuw jaar, een nieuw begin, een jaar van delen  KERKEN VAN 
LOOSDRECHT

Al een aantal jaar komt de be-
vriende KorBus kunstenaars-
groep op dinsdagavond bij 
elkaar. De naam KorBus is afge-
leid van Kortenhoefse en Bus-
sumer kunstenaars. Op deze 
avonden wordt er fl ink gepraat 
over alles wat maar enigszins 
met kunst te maken heeft, 
maar ook wat de kunstenaars 
dagelijks bezighoudt, privé en 
maatschappelijk.

Even voorstellen: Dave de la 
Fosse is een kunstenaar die als 
geen ander kan modeltekenen 
en met een expressionistische 
toets portretten en landschap-
pen schildert. Hij is lid van mo-
deltekenclub Hamdorff . George 
Calis  heeft  met zijn prachtige 
bloemenlandschappen de der-
de prijs gewonnen in 2015 tij-
dens Kunstplein Keukenhof. 
Hij werkt voornamelijk vanuit 
zijn fantasie en heeft  de natuur 
als inspiratiebron. Hij is lid van 
Artes. Hans ter Keurs schildert 
uit passie en kenmerkt zich als 
een ware expressionist en laat 
zich niet beïnvloeden door 

wat en wie dan ook. Het enige 
vrouwelijke lid is Ingrid Jansen. 
Zij heeft  in 2015 twee eerste 
prijzen gewonnen met haar 
schilderijen tijdens Kunstplein 
Keukenhof en is sinds kort 
kaderlid bij International Wa-
tercolour Society Holland. Wat 
inhoudt dat zij nationaal en 
internationaal voor deze groep 
demonstraties mag geven. Bij 
de KorBus groep hoorde ook 
Pieter Goltstein, die helaas on-
langs in oktober is overleden. 
Hij was een impressionist pur 
sang, die met een enorme snel-
heid prachtige werken heeft  ge-
maakt. Om hem te eren wordt 
ook een aantal van zijn schilde-
rijen geëxposeerd.
Het plein-air schilderen is wat 
deze groep bindt samen met de 
wekelijkse bijeenkomsten. Een 
groep die elkaar blijft  uitdagen 
vanuit vriendschap en met een 
gemeenschappelijke passie. 
Om deze vriendschap te vieren 
en ook als groep naar buiten 
te komen, hebben zij gekozen 
om hun eerste gezamenlijk 
tentoonstelling in Atelier Art 

to Join te houden. Alle kunste-
naars zijn dit weekend aanwe-
zig en bereid uit te leggen waar 
ze mee bezig zijn. Ter plekke 
zullen een paar leden van deze 
groep demonstraties gegeven. 
Het geheel zal worden omlijst 
met een muzikaal optreden van 
Trio de Vie op zondagmiddag 
vanaf 14.00 uur. U bent van 
harte welkom tijdens de expo-
sitie zaterdag 27 en zondag 28 
januari van 11.00 uur tot 17.00 
uur in atelier Art to Join, Kor-
tenhoefsedijk 86a Kortenhoef.

Expositie KorBus 27/28 januari 
in Atelier Art to Join
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Wat moet je doen als je 
kind een driftbui heef? Of 
niet luistert? Of andere 
kinderen slaat? Alle ouders 
van peuters komen voor 
dit soort vragen te staan 
en zoeken naar oplossin-
gen. Dat kun je alleen doen, 
maar ook samen met ande-
re ouders. Hierbij biedt de cur-
sus ‘Peuter in zicht!’ van Jeugd 
en Gezin Gooi en Vechtstreek 
een steuntje in de rug. 

De cursus is voor ouders met 
peuters van 2 tot 4 jaar en be-
staat uit vier bijeenkomsten van 
twee uur waarin verschillen-
de thema’s centraal staan: Hoe 
verloopt de ontwikkeling? Hoe 
stimuleer je dit? En hoe kun je 
het gedrag van je kind sturen? 
Door deze vragen met ande-
re ouders te bespreken, kun je 

ervaringen delen en kijken wat 
voor jou een geschikte aanpak 
is. 
De cursus start 24 januari in 
Hilversum (Frederik van Ee-
denlaan 13b) en vindt op vier 
opeenvolgende woensdagen 
plaats tussen 20.00 en 22.00 
uur. De kosten zijn 30 euro per 
ouder(paar). Voor informatie 
en aanmelden kun je terecht op 
www.jggv.nl (cursusaanbod), 
bellen naar 035 69 26 350 of een 
mail sturen naar cursussen@
jggv.nl.   

Cursus ‘Peuter in zicht!’  

De Australische Priscilla 
Dunstan ontdekte dat we-
reldwijd alle baby’s dezelf-
de refl exgeluiden maken 
als zij huilen. Tot de leeftijd 
van 4 maanden huilen zij 
op dezelfde manier bij hon-
ger, vermoeidheid, darm-
krampjes, een boertje en 
onvrede aan de huid. 

Als je als ouder deze ver-
schillen herkent, kun je 
makkelijker inspelen op wat je 
kind nodig heeft . Daarom biedt 
Jeugd en Gezin Gooi en Vecht-
streek speciaal voor (aanstaan-
de) ouders de workshop Dun-
stan Babytaal. Deze workshop 
duurt 1,5 uur en helpt je om 
de verschillende huiltjes van te 
kind te leren kennen. We raden 
zowel vaders als moeders aan 
om de workshop te volgen. Dan 
kun je samen toepassen wat je 
hebt geleerd. Neem ook gerust 
je baby mee, er is een voedings-

ruimte beschikbaar.   
De workshop kost € 10,- per 
ouder(paar) en vindt op twee 
data plaats: zaterdag 20 januari 
in Hilversum (Edisonstraat 47) 
en zaterdag 17 maart in Weesp 
(Van Houtenlaan 1G). Beide 
keren van 10.00 tot 11.30 uur. 
Aanmelden kan door een mail 
te sturen naar cursussen@jggv.
nl of te bellen naar (035) 692 63 
50. Kijk voor meer informatie 
op www.jggv.nl.   

Dunstan Babytaal  

Iedere vier jaar worden biblio-
theken door een onafh anke-
lijk auditor onderzocht op alle 
mogelijke facetten. Deze audits 
helpen bibliotheken om inzicht 
te krijgen in hun functioneren 
en toekomstbestendigheid. Er 
wordt bijvoorbeeld gekeken 
naar het vastleggen en toe-
passen van afspraken, hoe er 
wordt omgegaan met vragen 
of klachten van klanten. Maar 
ook allerlei zaken die betrek-
king hebben op de collectie, het 
personeelsbeleid en het leren 
van projecten om het een vol-
gende keer (nog) beter te doen. 

Daarnaast worden inrichting 
en uitstraling van vestigingen 
beoordeeld.
Bibliotheek Gooi en meer is 
in oktober gedetailleerd onder 
de loep genomen en heeft  de 
certifi cering glansrijk gehaald! 
Met op een paar punten een 
uitstekende score, onder meer 
te danken aan een duidelijke 
beleidslijn en een effi  ciënte ma-
nier van werken. In het rapport 
staat zelfs dat het jaarwerkplan 
van Bibliotheek Gooi en meer 
een voorbeeld kan zijn voor an-
dere bibliotheken.

Bibliotheek Gooi en meer 
gecertifi ceerd

BREUKELEN – Het Vecht-Col-
lege is een particuliere school 
voor MAVO, HAVO en VWO in 
Breukelen. 

Het Vecht-College hanteert in 
de eerste twee jaren zogenaam-
de dakpanklassen. Dit houdt in 
dat leerlingen van de verschil-
lende niveaus bij elkaar in de 
klas zitten. Uit onderzoek blijkt 
dat dit voor de hogere niveaus 
geen impact heeft , terwijl de la-
gere niveaus hierdoor juist be-
ter gaan presteren. “We kunnen 
hierdoor ook optimaal diff e-
rentiëren” aldus rector Quintijn 

Schenkel. “Per vak kunnen we 
een leerling een ander niveau 
aanbieden. Een leerling met 
bijvoorbeeld een lage score op 
rekenvaardigheid, zal dat vak 
op een lager niveau kunnen 
doen, terwijl de talen op een 
hoger niveau gevolgd kunnen 
worden. Uiteindelijk stroomt 
70% van onze leerlingen uit op 
een hoger niveau dan waarop 
ze binnenkomen.” 
De uitwerking van het basis-
schooladvies kan in een klein-
schalige particuliere setting 
anders vormgegeven worden 
dan dat in de meeste reguliere 

scholen gebeurt. 
Meer weten? Kom naar de 
Open Dag van het Vecht-Col-
lege op 20 januari van 11.00 tot 
16.00 uur of bel 0346 - 252440.

Vecht-College: maatwerk 
na basisschooladvies

NEDERHORST DEN BERG – In 
een mistig landschap, langs 
een traag stromende Vecht was 
afgelopen zaterdag een club-
je vrijwilligers in alle rust aan 
het werk. Met takkenschaar en 
handzaag knotten zij een rijtje 
wilgenbomen langs de Hinder-
dam. Eén voor één werden de 
wilgentenen verwijderd en ver-
anderde de kruin van de boom 
in een stompe knot.

“In Wijdemeren hebben 
we zo’n 800 à 1000 knot-
wilgen”

Ter ondersteuning van dit 
mooie initiatief hielp wethou-
der Th eo Reijn een ochtendje 
mee. “In Wijdemeren hebben 
we zo’n 800 à 1000 knotwilgen” 
licht hij toe. “Dat karakteristie-
ke beeld willen we natuurlijk in 
ons landschap behouden. Maar 
het onderhoud ligt lastig. Het 
om de paar jaar knotten van 
de bomen krijgen wij met onze 
mensen niet voor elkaar. Daar-
om zijn we ook zo blij met de 
vrijwilligers die zich hiervoor 
inzetten. Bijvoorbeeld dit team 
‘Werk aan de Vecht’ van Land-
schap Erfgoed Utrecht en Na-

tuurmonumenten dat hier aan 
de slag is gegaan.” Vervolgens 
pakt Reijn zijn takkenschaar 
weer op en knipt wat nieuwe 
scheuten van de boom. “Het is 
zacht hout hoor, het gaat best 
makkelijk.”

Zien en gezien worden
Adriaan van Doorn, coördina-
tor van Werk aan de Vecht, legt 
uit dat de knotgroep al bestaat 
sinds 2012. Het is ontstaan 
vanuit het project ‘Zien en ge-
zien worden’, dat nastreeft  dat 
je vanaf het land de rivier goed 
kunt zien, en andersom van-
af het water ook een duidelijk 
beeld krijgt van het landschap. 
Daar waar nodig en gewenst, 
knot de vrijwilligersgroep de 
bomen langs de oever van de 
Vecht. En dat kan alleen in het 
winterseizoen, van 1 oktober 
tot 1 april, omdat het blad dan 
van de bomen is, maar ook om 
het broedseizoen niet te versto-
ren. Van Doorn: “Er broeden 
bijvoorbeeld eenden, rood-
borstjes en winterkoninkjes in 
de holle ruimtes die ontstaan. 
Dan moet je de bomen met rust 
laten.”

Werk aan de Vecht
Ondertussen overlegt hij even 

Wilgen knotten in je eigen buurt

met Frank Peters van de ge-
meente Wijdemeren welke bo-
men wel of niet in aanmerking 
komen voor een knotbeurt. De 
werkzaamheden verlopen in 
goed overleg met de gemeen-
te. Zo wordt er afgesproken 
wanneer men waar aan de slag 
gaat, zodat de gemeente later 
het snoeihout kan ophalen. Eén 
van de vrijwilligers, Renée Wij-
nen, komt uit Nederhorst den 
Berg, maar alle anderen wonen 
in de buurtgemeenten. “We 
kunnen in ons ledenbestand 
zeker nog mensen uit Wijde-
meren gebruiken. Er zijn zo-
veel locaties om aan het werk te 
gaan” roept Adriaan van Doorn 
op. Lijkt het u wat? Neem dan 
een kijkje op www.werkaande-
vecht.nl of help zaterdag 3 fe-
bruari al mee als de groep weer 
te vinden is op de Hinderdam.

De Appelboom
“Het knotten van wilgen kun je 
natuurlijk ook in je eigen buurt 
doen” benadrukt Th eo Reijn. 
“Met elkaar, als er wat bomen 
in de straat staan. Dan kun je 
er mooi een Appelboompro-
ject van maken.” Een blik op de 
website www.deappelboom.nl 
laat zien dat Loosdrechtse be-
woners al zoiets hebben opge-
zet: ‘Bomen knotten in de Aca-
cialaan’. Een mooi voorbeeld 
om te volgen.
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'Schaatsen'

'Judo'

Op zaterdag 13 januari werden 
de voorwedstrijden voor de 
verplichte oefenstof gehou-
den in Wilnis. Voor vele Jong 
Talent meisjes was het hun al-
lereerste wedstrijd buiten het 
dorp, wat het extra spannend 
maakte. 

Doha, Amber, Danique, Gwen, 
Imare en Nynke van de selec-
tie, met al wat meer ervaring, 
waren als eerste aan de beurt. 
De meiden lieten mooie oefe-
ningen zien en al ging er wel 
eens iets minder goed, ze kon-
den tevreden terugkijken op de 
wedstrijd. Voor de echte prijs-
uitreiking moesten de turn-
sters een hele wedstrijdronde 
wachten en Doha, Amber en 

Imare stonden respectievelijk 
1e, 2e en 3e in de tussenstand. 
Na een hele ronde wachten 
eindigde Imare helaas op een 
7e plek en behaalden Doha en 
Amber respectievelijk de gou-
den en bronzen medaille. Heel 
knap!
Toen was het de beurt aan de 
Jong Talent meisjes Sanne, 
Veerle en Tess. De spanning 
was van de koppies af te lezen, 
maar wat deden ze het goed! 
Tess werd zelfs 5e en kreeg een 
medaille om gehangen, omdat 
het een groot deelnemersveld 
was. Ook Veerle en Sanne be-
haalden een mooie eindscore.
De ronde die volgde was ook 
weer met onze jongste en on-
ervaren turnsters te weten: Isa, 

Anna, Esmee, Giovanna en 
Lily. Opnieuw werd er mooi 
geturnd alsof ze nooit anders 
gedaan hadden en op een paar 
kleine foutjes na lieten de mei-
den strakke oefeningen zien. 
Esmee werd zelfs 2e en Isa 
4e, echt heel knap op je eerste 
rayon wedstrijd! Maar ook hier 
hadden alle turnsters goede 
scores behaald. 
In de vierde ronde waren 
Esmee en Ramila aan de beurt, 
de dames turnden beiden een 
stabiele wedstrijd, helaas ver-
gat Esmee een element op 
vloer wat heel hard werd be-
straft  door de jury en haar een 
podiumplek kostte. Ze werd 
wel heel knap 1e op brug en 2e 
op sprong. Ramila mocht het 

hoogste podium beklimmen, 
zij behaalde het goud, een hele 
mooie prestatie!
Na een eerste wedstrijd weten 
de twee trotse trainsters precies 
waar nog aan gewerkt moet 
worden en dat wordt dan ook 

gedaan de komende maanden 
om op 10 maart opnieuw te 
mogen stralen! 

Voorwedstrijden Jong Talenten Nilo

De trainingsgroep van IJsclub 
Loosdrecht (TGL) is begin ok-
tober weer gestart met de ijs-
trainingen. Ondertussen zijn 
we drie maanden verder en 
hebben Emma, Isa, Elia en Sam 
in de senioren C4 Marathon zo 
goed gereden dat ze gevraagd 
zijn om bij de C3 Marathon te 
starten. 

Te goed zijn ze, dus ze moeten 
zich gaan meten met de snel-
lere rijders. Zij hebben ook al 
een aantal gewestelijke wed-
strijden achter de rug. Ook de 
pupillen laten van zich zien. Zij 
rijden nu regelmatig wedstrij-
den en verbeteren zich steeds 
weer. Mark, Denous en Esther 
hebben al een gewestelijke 
wedstrijd gereden. Voor deze 
eerstejaars rijders een leuke be-
vestiging dat ze het goed doen 

binnen het gewest NHU. De 
junioren en senioren hebben 
de baankampioenschappen ge-
reden op Utrecht. Sophie werd 
1e bij de junioren A en Marijke 
reed naar een mooie 2e plaats. 
Bij de neo’s werd Myrthe keu-
rig tweede. Ook Annemee en 
Lucas reden verdienstelijke 
tijden (met een dik PR op de 
3 km van Lucas (~7 sec). On-
dertussen zijn er op landelijk 
niveau selectiewedstrijden ge-
reden. Marjolein reed begin 
december de Utrecht City bo-
kaal mee. De wedstrijd waar 
onze olympiaganger Anice 
Das eerste werd en zich plaats-
te voor het NK sprint. Olof en 
Bart reden de Eindhoven Tro-
fee, hier kunnen de nummer 1 
en 2 een plek voor het NK all-
round bemachtigen. Voor Olof 
en Bart volgt nog een selectie 

wedstrijd in Groningen voor 
het NK Allround eind januari. 
Op 11 november reed Olof in 
Amsterdam een baanrecord op 
de 500 meter. Precies tien jaar 
nadat oud IJsclub Loosdrecht 
lid Ronald van Slooten twee 
baanrecords reed op de 100 en 
300 meter. Met de Kerst is de 
TGL met de junioren en ne-
osenioren op trainingskamp 
naar Inzell geweest. Na een 
week hard trainen werd dit 
trainingskamp afgesloten met 
wedstrijden over twee dagen. 
Onze trainer wist niet wat hem 
overkwam. Er werden behoor-
lijk snelle tijden gereden.
21 januari heeft  TGL zijn club-
kampioenschappen. Deze zon-
dag beginnen we om 5 uur op 
de Vechtsebanen in Utrecht. 
De groepen JSL, TSL en TGL 
van IJsclub Loosdrecht rijden 

dan een wedstrijd, waarbij voor 
de TGL een clubkampioen be-
noemd gaat worden. U wordt 
van harte uitgenodigd om te 
komen kijken. Eind van dit 
seizoen gaat onze hoofdtrainer 
René Gerritsen de trainings-

groep van IJsclub Loosdrecht 
verlaten. IJsclub Loosdrecht is 
dus op zoek naar iemand die 
hem wil gaan vervangen. Meer 
info: www.tgloosdrecht.nl/
contact

Terugblik Trainingsgroep Loosdrecht

Op de foto is te zien: v.l.n.r. bovenste 

rij: Doha, Imare en Amber/ onderste 

rij: Tess, Veerle, Sanne en Lily

Wandel op zondag 28 januari 
mee met de boswachter over 
de winterse buitenplaatsen in 
‘s-Graveland inclusief Bantam. 

De ’s-Gravelandse buitenplaat-
sen kennen een boeiende ge-
schiedenis. Wat in de 17e eeuw 
begon als investering van rijke 
Amsterdamse kooplieden in 
ontgonnen heidegebied, groei-
de door de eeuwen heen uit tot 
een prachtig historisch natuur-
gebied met statige landhuizen 
op parkachtige landgoederen. 
Ga mee en ontdek de natuur 
en de cultuurhistorie op Boe-
kesteyn, Schaep en Burgh en 
Bantam. De boswachter weet 
de mooiste plekjes te vinden! 

Deze activiteit, speciaal voor 
volwassenen, duurt ongeveer 2 
uur. Na de wandeling drink je 
een lekkere kop warme choco-
lademelk. Neem warme kle-
ding en/of regenkleding mee. 
Honden zijn niet toegestaan.
Voor deelname geldt: uitslui-
tend na aanmelding en betaling 

vooraf via de website.
www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek. Datum 
en tijd: zaterdag 28 januari 
14.00 tot 16.00 uur
Prijzen:  volwassene € 8,00 (lid 
€ 5,00). Locatie: Bezoekers-
centrum, Noordereinde 54b, 
’s-Graveland

Ontdek de winterse buitenplaatsen

De schitterende 12e eeuwse 
Willibrordkerk in Nederhorst 
den Berg biedt ook dit jaar een 
podium voor hoogwaardige 
klassieke concerten. Op 27 ja-
nuari is er zelfs een muzikale 
primeur: de blazers van het 
Quantz Quintet beleven hun 
première tijdens de Concerten 
op de Berg. 

Wie van dansen houdt, komt 
bij het concert van het Quantz 
Quintet goed aan zijn trekken. 
Op het programma staan dan-
sen van grote componisten als 
Debussy, Tchaikovsky en Von 
Weber. Verder klinkt muziek 

van minder bekende namen, 
zoals Denes Agay en Niels 
Gade. Als klap op de vuurpijl 
speelt het quintet een unie-
ke bewerking van Th e Sound 
of Music. Geerlings: “Dit zijn 
onze favoriete stukken uit ons 
repertoire.”
U kunt uw concertkaarten be-
stellen via www.concertenop-
deberg.nl of kopen bij Brinkers 
Mode en Lingerie, Dammer-
weg 1 in Nederhorst Den Berg. 
U wordt verzocht contant te 
betalen. De kaarten kosten € 
17,50 (inclusief programma-
boekje, koffi  e/thee in de pauze 
en een drankje na afl oop).

Klassiek concert in 
Willibrordkerk



Woensdag  januari 16 NIEUWSSTER

WONING te HUUR - 
Max. ¾jr

Per direkt in Loosdrecht 
All in prijs €840,-/mnd.

Bel. 06-12061099

Te Huur: Garagebox / 
Opslagruimte 21m2 

Info: Pijnaker Beheer BV
06 53 26 53 36

PC, huis of tuin klussen?
AanpakStudent helpt u!
www.aanpakstudent.nl

06-53790847

 

Huisartsen

De huisartsenpraktijk Loosdrecht is open op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.  Men-

sen kunnen worden gezien op afspraak.  Buiten kantooruren is de dienstdoend huisarts te 

bereiken op de huisartsenpost in Gooi-Noord.

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 kantoortijden en in het weekend, avond, nacht en op feestdagen 

Huisartsenpost Gooi en Vechtstreek  0900-9359

Verza Welzijn

Ouderen adviseurs en maatschappelijk werk  035 - 582 16 95

Mantelzorgondersteuning                              035 - 697 00 50

Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht

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

MEDISCHE DIENSTEN

KERKDIENSTEN

Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
21 jan. 11.00 uur: past. J. Dresmé, m.m.v. Emmaus Angels 

Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
21 jan. 10.00 uur: Ds. M. Roelofse (H.A.)
 15.00 uur: Ds. M. Roelofse (H.A.) in Emtinckhof
 18.30 uur: Ds. M. Roelofse

Gereformeerde kerk
21 jan. 10.00 uur: Ds. H.M. Ploeger

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
21 jan. 09.30 uur: Ds. A. van Duinen (H.A.)
 18.30 uur: Gezamelijke dienst in de Sijpekerk 

Nederlands Gereformeerde kerk
21 jan. 09.30 uur: Ds. A. Siebenga

STERRETJES

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.nieuwsster.nl

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 10 jan. 14.30 u. Ouderenmiddag: natuur- en dieren Wijkgebouw, Eikenlaan
wo. 17 jan. 10.00 u. Th emaochtend: Russische poëzie Bieb, Tjalk 41
za. 20 jan. 14.00 u. Struinen met de boswachter Bez. Centrum NM ’s-Grav.
zo. 21 jan. 11.00 u. Nesciolezing / Koffi  econcert Oude Kerkje, Kortenhoef
zo. 21 jan. 15.30 u. Concert: Jeroen Zijlstra en band Dillewijn, Ankeveen
di. 23 jan. 20.00 u. Commissie Maatsch. en Sociale Zkn. Rading 1, Loosdrecht
wo. 24 jan. 20.00 u. Commissie Ruimte en Economie Rading 1, Loosdrecht
do. 25 jan. 20.00 u. Commissie Bestuur en Middelen Rading 1, Loosdrecht
ma. 22 jan. 19.30 u. Info avond provincie stiltegebieden Rading 1, Loosdrecht
za. 27 jan. 19.30 u. Winterconcert Amicitia Oude Kerkje, Kortenhoef
27/28 jan. 11.00 u. Expositie KorBus, Art to Join K’hoefsedijk 86a, K’hoef
zo. 28 jan. 11.00 u. Kindervoorstelling: over kamermuziek Dillewijn, Ankeveen
zo. 28 jan. 11.00 u. Struinen met de boswachter Bez. Centrum NM ’s-Grav.
zo. 28 jan. 14.00 u. Ontdek winterse buitenplaatsen Bez. Centrum NM ’s-Grav.
zo. 28 jan. 15.30 u. Concert Amatis Piano Trio Het Jagthuis, NdB.

Activiteiten agenda

Bijles Rekenen BO/MBO
Gecert. docent L’drecht

heeft  ruimte op vrij mid.
tel: 06 3766 2815

NieuwsSter bezorgers 

om op woensdag ons

 bezorgteam in Loosdrecht 

te komen versterken

Ben je geïnteresseerd om bij 
ons te komen bezorgen

neem dan contact op per 
telefoon: 06- 22 800 777

of per e-mail naar; p.j.mas-
meijer@online.nl

GEZOCHT!

WIJ ZIJN ER 
OOK VOOR Ù
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH  Hilversum
035 - 62 52 484

www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

dichterbij dan u denkt...
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur

 
Fax:  0346 - 218 176 * levering op dinsdag en vrijdag

Maertensplein 98b
3738 GR  Maartensdijk
Tel.: 0346 - 210 605

Kleuren:

PMS: Reflex Blue / 123 C

CMYK: 
: 

Logo kleur

Logo kleur diap

GRATIS BEZORGSERVICE 
IN NIEUW LOOSDRECHT!* 

 

Aanleveren van tekst

Kopij in Word (doc bestand) en 

foto’s als JPG bestand opsturen 

voor vrijdag16.00 uur en voor de 

weekendactiviteiten is de slui-

tingstijd: zondag 20.00 uur. 

Aanleveren advertenties

Als (HR)PDF of EPS bestand voor 

maandag 10.00 uur. 

KOPIJ




