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Het schaatsen op natuurijs is in december 2016 opgenomen op de 
lijst van de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in 
Nederland. Wij zijn niet chauvinistisch, maar als er kans is op na-
tuurijs dan ontstaat er een landelijke epidemie, een gezamenlijke 
gekte waarbij iedereen naar schaatsen, mutsen en wanten zoekt 
en massaal worden dan onze prachtige Loosdrechtse Plassen be-
zocht en is ons mooie dorp voor vele Nederlanders een logische 
bestemming. 

Wanneer de winterse kou het 
toelaat staan de vele vrijwil-
ligers van de Loosdrechtse 
IJsclubs klaar om, samen met 
hulpdiensten en in overleg met 
diverse overheidsinstanties, 

niet alleen onze mede-Loos-
drechters maar ook vele dui-
zenden schaatsers van buiten 
ons dorp  te ontvangen en om 
het verloop van de Loosdrecht-
se natuurijs evenementen ge-

structureerd en soepel te laten 
verlopen met plezier en veilig-
heid als belangrijkste doelstel-
lingen 
 
Kosten 
Daar zijn de Loosdrechtse IJs-
clubs klaar voor, ten minste nog 
wel! De vrijwilligers zetten zich 
voor 100 % in, maar kunnen 
niets zonder de inkomsten van 
het lidmaatschapsgeld van de 
leden voor het aanschaff en, de 
opslag en het onderhouden van 
de machines en materialen die 
nodig zijn om bij ijs ingezet te 
worden voor mooie geveegde 

toertocht- en wedstrijdbanen 
en de gezellige landijsbaan ‘de 
Lange Akker’. Ook in winters 
dat het niet mogelijk is om te 
schaatsen moeten deze kosten 
worden gemaakt. 

Word lid
Vooral in jaren zonder natuur-
ijs is het dus belangrijk om als 
rechtgeaarde Loosdrechter lid 

te zijn van minimaal één van de 
Loosdrechtse IJsclubs! 
Kijk even op de onderstaande 
websites, voor de prijs hoeft  u 
het niet te laten! Sterker nog, in 
geval van natuurijs heeft  u uw 
lidmaatschap er snel uit want 
een dagkaartje op één van de 
Loosdrechtse banen kost € 
3,00. 

Lees verder op pagina 2

Bent u al lid van een van 
de Loosdrechtse IJclubs?
Bent u al lid van een van 
de Loosdrechtse IJclubs? 

 €250.000NETTO

 GEKRAST! WIE 
VOLGT?

WIE 
 VOLGT?

FEEST BIJ BRUNA!  
KOM VRIJDAG 2 FEBRUARI OM 14.00 UUR  
VOOR GRATIS KRASLOTEN, KOFFIE EN GEBAK.
LOCATIE: NOOTWEG 49 LOOSDRECHT
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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

Waar één wil is, is de democratie weg

Bent u al lid van een van 
de Loosdrechtse IJsclubs? 
Vervolg van pagina 1

Maar met een lidmaatschaps-
kaart schaatst u gratis rond en 
kinderen (tot 18 jaar) van leden 
ontvangen bij een open ijsbaan 
een gratis lidmaatschapskaart. 
En de samenwerking tussen de 
Loosdrechtse IJsclubs is zo fan-
tastisch dat uw lidmaatschaps-
kaart geldig is op alle Loos-
drechtse natuurijsbanen. 

Tot ziens
Tot ziens op het ijs van de 
Loosdrechtse Plassen! IJsclub 
de Loosdrechtse Plassen (Oud 
Loosdrecht) - www.ijlp.nl IJs-
club Loosdrecht (de Lange Ak-
ker) - www.ijsclubloosdrecht.nl 
IJsclub de Vijfde Plas (Breuke-
leveen) - www.ijsclubdevijfde-
plas.nl

LOOSDRECHT- Wie heeft er 
nu geen sympathie voor de 
paarden van Shetlanderij de 
Sijphoeve van Ineke de Groot? 
Inmiddels is ze overgegaan op 
het fokken van IJslanders. 

Door: Herman Stuijver

Maar liefst 1750 mensen zet-
ten een handtekening om haar 
te steunen bij de uitoefening 
van haar bedrijf. Ook de lokale 
politici lieten blijken dat ze de 
kinderen en de eigenaresse het 
plezier in de paarden gunnen. 
Maar Ineke werd in tal van pro-
cedures van haar buren in het 
ongelijk gesteld en wordt ach-
tervolgd door dwangsommen. 
Haar nieuwe juridisch begelei-
der ziet kansen voor een betere 
toekomst.
De heer Van der Loos gaf een 
toelichting op een stuk dat hij 
de kop gaf ‘Van Repressief naar 
Constructief ’. Hij schetst daar-
in het jarenlange bestaan van 
de Sijphoeve, vanaf 1998 offi  ci-
eel als bedrijf. Kinderen rijden 
met de pony’s en er is een be-
perkte mogelijkheid voor kin-
derfeestjes. De buren hebben 
volgens Van der Loos tot aan de 
Raad van State het bedrijf op nr. 
136 aan de Nieuw Loosdrecht-
sedijk onmogelijk gemaakt. 
Hierop heeft  de gemeente 
moeten handhaven. Van der 

Loos meent dat er met de 14 
IJslanders een nieuwe situatie is 
ontstaan. Hij vindt dat het tijd 
is voor een nieuwe belangenaf-
weging waarbij zowel de buren 
als Ineke de Groot gelijke rech-
ten hebben. In het stuk schrijft  
hij dat mevrouw De Groot op 
een principeverzoek een nega-
tieve beslissing kreeg die ‘wordt 
misbruikt door de bezwaar-
schrift enprocedure’. Volgens 
de advocaat volgen de handha-
vingsambtenaren blindelings 
het gegeven dat de instemming 
van de buren absoluut noodza-
kelijk is. En daarmee zit de zaak 
in het slot. 
Met het fokken van IJslanders 
zou De Groot een nieuwe kans 
moeten krijgen. Gezien het be-
lang van meer natuurbeleving 
en recreatie in het Ster-gebied. 

Ook de opvoedende waarde 
van kinderen die met dieren 
omgaan is groot. De IJslanders 
moeten bewegen om het ener-
gierijke gras te verteren. Van 
der Loos hoopte dat Wijdeme-
ren van repressie de stap zou 
willen maken naar een con-
structieve benadering. 
Wethouder Reijn meende dat 
de gemeente altijd constructief 
was geweest. Hij wees verwij-
zingen naar ambtenaren die 
zomaar zouden handhaven af, 
het blijft  de verantwoordelijk-
heid van de wethouder. CDA 
‘er Eric Torsing benadrukte 
dat bij ‘constructief ’ ook hoort 
dat mevrouw De Groot goed 
met haar buren overlegt. OLib- 
raadslid Robby Israel vond 
alle rompslomp overbodig en 
wacht een nieuwe aanvraag af. 

Nieuwe kans voor IJslanders Sijphoeve

Binnen een maand is er een 
stedenbouwkundig plan voor 
de Achtererf+, meldde Johan 
Zijtveld. Hij wil samen met H 
en E Architecten 40 woningen 
bouwen op het gebied tussen 
de Nieuw Loosdrechtsedijk en 
straten als Schakel en Schouw. 

Door: Herman Stuijver

Zijtveld pleitte voor de com-
missie Ruimte en Economie 
voor meer tempo. Hij wil 
graag bouwen, maar wil eerst 
zekerheid over de ontsluiting. 
Eerst was het de bedoeling om 
richting de woonwijk erachter 
(Schakel, Schouw en Spanker) 
het verkeer zich te laten ver-
plaatsen. Doch, dat stuit op veel 
weerstand. Een dwarsweg naar 
de Tjalk is een goed alternatief. 
Maar Zijtveld wees erop dat 
een deel van de grond waarover 
de weg zou gaan eigendom is 
van de gemeente Wijdeme-
ren. Wethouder Van Henten 
vond het wel meevallen met 
de traagheid. Ze begreep dat 
de gewenste weg een hot item 
is. Het is meer dan een sloot 
en een berm, zei ze op een op-
merking van Dorpsbelangens 
Ria Hennis. Het een en ander 

moet onderzocht worden, te-
meer daar het zou vallen on-
der de revindicatie-regels. De 
aanvrager doet een beroep op 
verjaring van het eigendom. 
De term ’revindicatie’ bezorgde 
VVD ‘er Sieta Vermeulen ‘ril-
lingen’, want dat betekent vaak 
langdurig heen- en – weer ge-
doe. Zover zal het hopelijk niet 
komen, want er is een grote be-
hoeft e aan woningen. Zijtveld 
beloofde ook sociale woning-
bouw. Alette Zandbergen van 
de DLP had grote twijfels over 
de participatie van omwonen-
den. Ondanks twee bijeenkom-
sten is er grote onzekerheid, 
veel Loosdrechters kijken naar 
de gemeente, hoewel het een 
particulier initiatief is. 

Binnen een maand bouwplan Achtererf +

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

Schoonmaakbedrijf
VINCENT HAMMING

Johan Zijtveld wil  snel bouwen 

(foto: Douwe van Essen // WWK) 

Zwarte gaten
Op donderdag 8 februari geeft  Dr. Peter Jonker, bijzonder hoog-
leraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, om 20 uur 
een lezing bij de Sterrenwacht Gooi en Vechtstreek met als titel 
‘Zwarte gaten: klein, middel en groot’. In deze lezing zal Peter 
Jonker vertellen over zwarte gaten in ons eigen melkwegstelsel: 
wat het zijn en hoe ze gevonden kunnen worden. Bovendien zal 
hij ingaan op de vragen of er ook middelgrote zwarte gaten zijn.
Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten, Noordereinde 54b 
in ’s-Graveland. Toegang gratis voor leden Sterrenwacht Gooi 
en Vechtstreek. Niet-leden betalen €3.
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sultaat kunnen komen en er 
nog beter geschoold personeel 
op de werkvloer is,” aldus An-
nette van Krimpen, directeur 
MBO College Welzijn van 
mboRijnland. 

Leren in eigen werkomgeving 
De medewerkers van Eigen&-
Wijzer krijgen met deze oplei-
ding de mogelijkheid om bin-
nen de huidige werkomgeving 
hun kennis en vaardigheden 
te professionaliseren. Studen-
te Moniek: “Wat zo fi jn is aan 
deze opleiding is dat ik mijzelf 
breder kan ontwikkelen in mijn 
eigen werkomgeving. Ik kan 
het geleerde direct toepassen en 
bespreken met mijn collega’s. 
Tegelijkertijd kan ik kinderen 
laten zien dat leren leuk is en 

blijft .” De docenten van mbo-
Rijnland verzorgen - in nauwe 
samenwerking met de praktijk-
coaches van de kinderopvang-
centra - les op de eigen werk-
plek. Dat maakt het traject zo 
bijzonder. Er is daarom gepaste 
trots rond deze samenwerking, 
waarin theorie in de praktijk 
mogelijk wordt gemaakt.
De vraag naar BBL-opleidingen 
neemt bij Welzijn toe. Dat blijkt 
uit de twee BBL-klassen Gespe-
cialiseerd Pedagogisch Mede-
werker niveau 4 die het MBO 
College Welzijn dit studiejaar 
in Zoetermeer en Alphen aan 
den Rijn is gestart. 

WIJDEMEREN - Het bestuur van 
de Belastingsamenwerking 
Stichtse Vecht, Weesp en Wij-
demeren (BSWW) adviseert de 
drie gemeenten om het beëin-
digen van de belastingsamen-
werking te verkennen. In plaats 
van tijd en energie te steken in 
de verdere opbouw en verster-
king van de organisatie, moet 
BSWW zich concentreren op het 
op orde brengen van de data.  

Het streven is om nog wel de 
aanslag 2019 voor te bereiden 
en hiermee de basis te leggen 
voor een kwalitatief hoogwaar-
dige belastingheffi  ng voor de 
gemeenten in de toekomst. De 
aanslag 2020 kan dan gedaan 
worden door een andere orga-
nisatie, nadat objectief is vast-
gesteld dat de kwaliteit van de 
data voldoende op orde is om te 
kunnen worden overgedragen. 
 
Korte termijn 
De Waarderingskamer heeft  na 
een inspectie in augustus 2017 
geoordeeld dat de kwaliteit van 
de uitvoering van de Wet WOZ 
onvoldoende is. In samenwer-
king met de Waarderingskamer 
heeft  het bestuur een plan van 
aanpak ter verbetering opge-

steld. De uitvoering van dit plan 
duurt tot medio 2018 en heeft  
tot doel aan de kwaliteitseisen 
te voldoen. De aanpak bestaat 
vooral uit het verbeteren van 
de kwaliteit van de data. De 
laatste maanden is er hard aan 
gewerkt om de belastingaansla-
gen 2018 voor te bereiden. Er is 
veel geïnvesteerd in het verbe-
teren van de bedrijfsvoering en 
de data. Voor de korte termijn 
werpt deze aanpak zijn vruch-
ten af.  
 

“De herindeling van Gooi 
en Vechtstreek maakt 
beëindiging van de samen-
werking onafwendbaar”

Langere termijn 
Het bestuur acht het niet ver-
standig om voor de langere 
termijn nog te investeren in het 
opbouwen en versterken van de 
organisatie. Hiervoor hanteert 
het bestuur de argumenten: 
De bestuurlijke werkelijkheid 
vraagt om een realistische visie 
op de toekomst. De herinde-
ling van Gooi en Vechtstreek 
maakt beëindiging van de sa-
menwerking onafwendbaar; 
Het op orde brengen van alle 

door prof.dr. Bossert genoem-
de zaken (governance en be-
leid, directie en management, 
ICT applicatie en fi nancieel 
management) kost tijd en geld. 
De vraag is of de investeringen 
op termijn opwegen tegen de 
opbrengsten. Het oppakken 
van de problemen kost inzet 
van personeel dat de handen 
vol heeft  aan het uitvoeren van 
productie. Daardoor komen 
innovatie, productverbetering 
en slimmer werken niet van de 
grond.  

Nog meer investeren
Verdere investeringen in de 
ICT zijn noodzakelijk en leg-
gen nog meer druk op de 
bedrijfsvoering. De overeen-
komst met de leverancier van 
de belastingapplicatie loopt tot 
30 juni 2019. Omdat de door-
looptijd van een Europese aan-
bestedingsprocedure een jaar 
bedraagt, zou al op korte ter-
mijn een nieuwe aanbesteding 
moeten worden voorbereid en 
uitgevoerd. De eisen van onder 
meer de Waarderingskamer 
worden steeds strenger. Kop-
pelingen met landelijke voor-
zieningen vragen meer inzet 
op bijvoorbeeld applicatiebe-

Mogelijk beëindigen belastingsamenwerking 
heer, dat nu al kwetsbaar is. Het 
ontbreken van eigen overhead 
maakt de organisatie kwetsbaar 
en beperkt het eigenstandig 
handelen. 

Tegenvallers 
BSWW ging in 2016 van start 
om de belastingen voor de ge-

meenten Stichtse Vecht, Weesp 
en Wijdemeren te verzorgen. 
De samenwerking startte onder 
een ongelukkig gesternte en 
werd geplaagd door tegenval-
lers. Het rapport van onderzoe-
ker Bossert toonde overtuigend 
de kwetsbaarheid van BSWW 
aan. 

De VVD maakt zich zorgen over 
het geld tegen de armoede. 
Fractiemedewerker Jan Klink 
heeft aan het college van de 
gemeente Wijdemeren vragen 
gesteld over de besteding van 
de zgn.‘Klijnsma gelden’. 

Huizen heeft  aan circa 230 
minimahuishoudens met kin-
deren een kerstbonus van 250 
euro per huishouden heeft  

gegeven. Voormalig staatsse-
cretaris Jette Klijnsma heeft  8 
miljoen euro in 2016 beschik-
baar gesteld die gemeenten 
uit kunnen delen voor het be-
strijden van armoede. Hoeveel 
heeft  de gemeente Wijdemeren 
ontvangen van deze Klijnsma-
gelden? Waar is het aan uitge-
geven? Zijn de Klijnsmagelden 
uitsluitend uitgegeven aan 
de minimahuishoudens? Zo 

ja, waarom is daar geen aan-
dacht aan geschonken? Of, en 
dat zou ernstiger zijn, zijn die 
Klijnsmagelden ingezet om 
knelpunten op de begroting op 
te lossen? De antwoorden op 
deze vragen zullen behandeld 
worden in de commissieverga-
dering van bestuur en midde-
len op 22 februari a.s.  

Waar is Wijdemeers geld tegen 
armoede gebleven?

Onder toeziend oog van San-
dra van Rijkom, wethouder van 
o.a. onderwijs en kinderop-
vang,  studenten, praktijkcoa-
ches, docenten en speciale gas-
ten, hebben de directies van 
mboRijnland en Eigen&Wijzer 
offi  cieel hun samenwerking 
bezegeld door het onderteke-
nen van een samenwerkings-
overeenkomst. 

Het feestelijke moment in 
Loosdrecht bij een locatie van 
Eigen&Wijzer is de offi  ciële 
start voor studenten van de an-
derhalf jaar durende opleiding 
‘Expert in de praktijk door the-
orie’ – Gespecialiseerd Pedago-
gisch Medewerker niveau 4. In 
deze unieke maatwerk oplei-

ding werken praktijk – de kin-
deropvang en theorie – de op-
leiding, samen om pedagogisch 
medewerkers op te leiden met 
vaardigheden en kennis voor 
de toekomst.  

Lerende organisatie 
De samenwerking is ontstaan 
vanuit aansluitende wensen 
in kwaliteit en vakkennis. De 
roep om goed opgeleide be-
roepskrachten klinkt steeds 
luider klinkt en vanuit de wet 
worden steeds strengere kwa-
liteitseisen aan personeel ge-
steld. “Eigen&Wijzer wil zich 
als kinderopvangorganisatie 
verder ontwikkelen als lerende 
organisatie, gericht op ontwik-
keling,  ondernemerschap en 

klantgerichtheid. Deze sa-
menwerking is daar voor 
ons een antwoord op,” 
vertelt Petra  Schipper, 
directeur Eigen&Wijzer. 
“Studenten gaan de er-
varing en kennis die zij 
opdoen in de opleiding, 
direct in praktijk brengen 
en overbrengen op hun 
collega’s. De kwaliteit gaat 
op deze manier op de ge-
hele werkvloer omhoog”.
Tegelijkertijd staat mbo-
Rijnland graag zo nauw 
als mogelijk in contact 
met het werkveld. “Als er 
vraag is, dan zorgen wij dat wij 
er klaar voor zijn. Wij bieden 
alle partners graag maatwerk, 
zodat we tot goed diplomare-

Feestelijke start maatwerkopleiding

Onder toeziend oog van 
Sandra van Rijkom tekenen beide 

directeuren de overeenkomst
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Bij D66 bepalen de leden de 
volgorde van de kandidaten. 
Via een digitale –individuele- 
stemming hebben de leden 
de kandidatenlijst vastgesteld. 
D66 heeft goede kandidaten 
uit verschillende dorpen in 
Wijdemeren. Ambitie, kennis 
en kunde en hart voor Wijde-
meren is wat deze kandidaten 
kenschetst. 

Lijsttrekker Joost Boermans: 
“Het is tijd voor verandering 
in Wijdemeren en met deze 

kandidaten kunnen wij dat 
waarmaken. De afgelopen ja-
ren hebben we vanuit de op-
positie het inhoudelijke geluid 
van D66 krachtig laten horen. 
Met deze actieve groep D66-ers 
die staan voor de belangen van 
onze gemeente, inwoners en 
ondernemers gaan wij voor een 
prachtig verkiezingsresultaat.  
We hebben een goed en inhou-
delijk programma en zijn klaar 
voor de verkiezingen. D66 wil 
de kiezers in Wijdemeren graag 
overtuigen dat een stem op 

D66 een stem voor transparant, 
open en krachtig bestuur is. 
D66 krijgt het voor elkaar.”
De eerste zeven op de kandida-
tenlijst zijn: 1. Joost Boermans; 
2. Nanne Roosenschoon; 3. 
Mario Wouters; 4. Joop Onder-
stal; 5. Rob Koedijker-Pater; 6. 
Roosmarijn Peet; 7. Myriam 
Kooij-Heijmerink. 

(v.l.n.r.) Peter, Jacqueline, Ma-
rio, Roosmarijn, Simon, Nanda, 
Joost, Suzanne, Joop, Rob, Nan-
ne, Myriam, Marinus. 

Kandidatenlijst D66 Wijdemeren

Weer 20 sociale huurappartementen voor Wijdemeren  
LOOSDRECHT – Waar eens de 
Knorr-fabriek een landmark 
was, is nu een egale vlakte. Al-
thans tot vorige week donder-
dag. Toen gaven Joan van der 
Burgt, directeur van woning-
corporatie de Alliantie en Theo 
Reijn, wethouder van Wijdeme-
ren het startsein voor de bouw 
van 20 sociale huurapparte-
menten. In het nieuwbouw-
plan, gebouwd door Aalberts 
Bouw, komen tevens 41 grond-
gebonden koopwoningen en 
een blok met 36 vrije sector 
huurappartementen ontwik-
keld door Reshape Properties. 
 
“De Alliantie is verheugd 20 
sociale huurappartementen toe 
te voegen aan de sociale wo-
ningvoorraad in de gemeente 
Wijdemeren. De appartemen-
ten zelf, maar ook de bouw 
ervan willen we zo duurzaam 
en energiezuinig mogelijk. 
Hiertoe faciliteert de Alliantie 

een ‘Green Power Panel ’, zodat 
Aalberts Bouw de door zonne-
cellen opgewekte energie kan 
gebruiken voor de bouw, en de 
teveel opgewekte energie terug 
levert aan het energiebedrijf, ” 
aldus Joan van der Burgt.  
 
Sociale woningvoorraad 
Wethouder Reijn: ”Naast duur-
zaamheid, past de bouw van 
deze sociale huurappartemen-
ten ook binnen de ambitie van 
de gemeente Wijdemeren om 
de sociale woningvoorraad te 
laten groeien. We willen graag 
dat jongeren en jonge gezinnen 
in onze dorpen kunnen blijven 
wonen. Op deze manier creë-
ren we die kansen. Voorzienin-
gen als scholen en verenigingen 
kunnen zo blijven bestaan.”  
De 20 sociale huurapparte-
menten zijn gesitueerd in het 
lage woonblok, gelegen aan de 
rotonde. De gemiddelde groot-
te per appartement is 70,5 m2 

Joan van der Burgt en Th eo Reijn 
sluiten symbolisch de 

zonnepanelen aan

Kleinschalige zorgresidence, 
Care Residence Zonnestraal,

is op zoek naar: 
Verpleegkundige niv.4 of 5 

voor dag- en avonddiensten (24 - 36 uur pw)
óf alleen nachtdiensten (contracturen in overleg)

Verzorgende IG 
voor dag- en avonddiensten (24 - 36 uur pw)

óf alleen nachtdiensten (contracturen in overleg)
Conform CAO VVT 

WWW.CRZ.NU

gebruiksoppervlakte. De 
huurprijs per maand be-
draagt maximaal € 710,68 
(prijspeil 2018). De socia-
le huurwoningen worden 
als eerste aangeboden aan 
inwoners van de gemeen-
te Wijdemeren. Weliswaar 
zijn 20 woningen een drup-
pel op de gloeiende plaat, 
want Wijdemeren telt 1000 
mensen die popelen op een 
sociaal betaalbare woning, 
maar Joan van der Burgt 
wees terecht op het door-
stroomeff ect. Th eo Reijn 
memoreerde dat dit alleen 
al in Loosdrecht het 6e 
bouwproject was, in totaal on-
geveer 300 woningen. 
In het andere fl atgebouw ko-
men 36 vrije sector apparte-

menten die worden beheerd 
door een ontwikkelaar. Die 
zullen gemiddeld 900 euro aan 
huur moeten opbrengen. 

 

 

Robby Israel van OLib is veront-
waardigd over de mededeling 
die wethouder Reijn deed over 
de oplossing van de bouw van 
het Cultureel Centrum (zie el-
ders in dit blad). 

In De Gooi- en Eemlander van 
27 januari staat dat wethouder 
Reijn op donderdag 25 januari 
jl. rond middernacht - dus on-

middellijk aansluitend aan het 
besloten deel van de commis-
sie Bestuur en Middelen - de 
betreff ende journalist heeft  ge-
beld en mededelingen deed uit 
het besloten deel van de com-
missie (Reijn mailde het nieuws 
ook naar de Wijdemeerse Web-
krant en dit blad- red.).
Israel vraagt zich of wethouder 
Reijn daarmee zijn geheimhou-

dingsplicht heeft  geschonden. 
Hij wil ook weten of B&W 
aangift e gaan doen als dit een 
strafrechtelijke fout is.  Voorts 
wil hij weten, als het gemeen-
tebestuur deze zaak laat rusten, 
of vanaf nu iedereen zelf beslis-
sen of zij/hij geheimhouding 
schendt?

Geheimhouding geschonden
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CDA

Met elkaar…. onze dorpen mooier 
maken
Beloofd is beloofd! Vrijwel al onze 
verkiezingsbeloft es uit 2014 zijn uit-
gevoerd of in uitvoering. Daar willen 
wij vol ambitie en daadkracht mee 
door. Goede zorg voor iedereen, 
woonruimte voor woningzoeken-
den, opknappen openbaar groen, 
bloemrijke bermen en bijenlinten in 
alle dorpen, veiligheid op wegen en 
in huis, het DNA van onze mooie 
dorpen versterken. Met elkaar kun-
nen wij veel. En telkens weer staat u 
als inwoner, ondernemer of vrijwilli-
ger vooraan. Plannen maken wij met 
elkaar, niet alleen de gemeente. En 
wat het CDA betreft  is dat nog lang 
een zelfstandig Wijdemeren en ver-
sterken wij de slagkracht door inten-
sieve ambtelijke samenwerking met 
anderen.
www.cda.nl/noord-holland/wijde-
meren

Gemeenteraadsverkiezingen 
21 maart 2018

ChristenUnie

De ChristenUnie wil de verbindende 
factor zijn: tussen burgers, politici en 
in de gemeenteraad. U kunt van onze 
lijsttrekker Esther Kaper inhoudelij-
ke bijdragen verwachten, daar staat 
onze partij om bekend. Wij bedrij-
ven politiek bij een open Bijbel en 
één van onze belangrijkste speerpun-
ten is het omzien naar de kwetsbaren 
in onze gemeente. Naastenliefde en 
barmhartigheid zijn geen ouder-
wetse begrippen. Integendeel: ze 
zijn juist nu onmisbaar. We hechten 
waarde aan een inclusieve samenle-
ving waarin iedereen wordt gewaar-
deerd en gerespecteerd. We zullen 
ons inzetten voor ouderen(zorg), 
nieuwkomers die deel willen worden 
van onze gemeenschap en mensen 
die zorg op maat nodig hebben.

www.wijdemeren.christenunie.nl 
Twitter | Facebook

D66

D66 krijgt het voor elkaar.

D66 heeft  ambitie en blijft  zich in-
zetten voor Wijdemeren. We kiezen 
voor een goed klimaat en willen een 
klimaatneutrale gemeente. We willen 
goede onderwijsvoorzieningen, kin-
deropvang en sport- en muziekvoor-
zieningen behouden. We willen dat 
de jeugd een kans krijgt op de wo-
ningmarkt, daarom willen we betaal-
bare woningen. D66 blijft  opkomen 
voor de sociaal zwakkeren en zal niet 
bezuinigen op minima-regelingen. 
Wij staan voor keuzevrijheid, open-
heid en privacy. D66 is duidelijk en 
wil geen fusie met Hilversum, alleen 
maar samenwerken in de regio. D66 
is dé progressieve partij en krijgt het 
voor elkaar.

D66wijdemeren.nl

PvdA / GroenLinks

Wij willen als PvdA/GroenLinks blij-
ven bijdragen aan een mooi, sociaal 
en toekomstbestendig Wijdemeren!
Daarom willen wij voldoende voor-
zieningen in alle dorpen. Zoals goed 
onderwijs en kinderopvang in de 
kernen, een wijkgebouw en activitei-
ten op het gebied van sport, spel en 
cultuur. Wij willen dat Wijdemeren 
een voorbeeld wordt op het gebied 
van duurzaamheid, natuurbehoud, 
dierenwelzijn en het bouwen van 
betaalbare woningen, ook voor jon-
geren. Bij de zorg moet de zorgvraag 
voorop staan en niet het beschikba-
re budget met aandacht voor onze 
mantelzorgers. Onze inwoners moe-
ten gebruik kunnen maken van een 
ruimhartig minimabeleid zodat ie-
dereen mee kan doen! Kunnen wij 
rekenen op uw steun?
pvda-groenlinks-wijdemeren.nl/

De Lokale Partij

DE LOKALE PARTIJ, de enige echte. 
Dè combinatie van ervaring en ver-
nieuwing. Kandidaten uit alle ker-
nen, die begrijpen wat luisteren is en 
er ècht iets mee doen. 

Waar staan wij voor? GEEN FUSIE 
met Hilversum, want argumenten, 
voordelen en draagvlak ontbreken. 
Wij laten ons daar niet in rommelen! 
Gedegen fi nanciën, niet alles volbou-
wen en veilig verkeer. Wij zijn dui-
delijk. Een bestuur dicht bij u, lekker 
lokaal. Geen politieke spelletjes. De 
tijd is rijp voor een frisse wind. Stem 
op ons team: Alette Zandbergen, 
Gert Zagt, Renée Wijnen, Olivier 
Goetheer, Margriet Rademaker, Frits 
den Hartog, Marius Knijff  en 37 an-
deren! www.DELOKALEPARTIJ.org

DorpsBelangen

Voor DorpsBelangen staat de zelf-
standigheid van Wijdemeren voor-
op. Laten we duidelijk zijn: GEEN 
fusie met Hilversum. 

Verder maakt DorpsBelangen zich 
sterk voor álle kernen. Dus zo lang 
mogelijk scholen in de dorpen open 
houden. De leefb aarheid moet ook 
gewaarborgd worden door het bou-
wen van betaalbare huizen. Sociale 
woningbouw voor starters én oude-
ren. Bovendien moeten de inwoners 
regelmatig gevraagd worden naar 
hun mening over belangrijke onder-
werpen. 
De lasten zijn hoog, en die mogen 
niet hoger worden. De nullijn dus op 
alle fronten. 
De veiligheid van met name kinde-
ren is ongeloofl ijk belangrijk. Daar-
om zo snel mogelijk: schoolzwem-
men moet terug op alle scholen.  

Zie: www.dorpsbelangen.nl

Onafhankelijk Liberaal

Wij delen geen stamppotten uit, of 
pannenkoeken. 
Misschien worden we daarom niet 
de grootste partij. Het zit niet in 
onze genen, maar inwoners die op 
ons gaan stemmen zitten daar ook 
niet op te wachten. Waarop dan wel? 
Gedegen afwegingen; geen vanzelf-
sprekendheden maar goed nadenken 
over Wonen, Werken, Economie, 
Duurzaamheid, Toerisme, Zorg, 
Cultuur, Onderwijs, Verkeer, Fusie, 
Veiligheid. Je steeds afvragen: is het 
goed voor onze inwoners, kan het, 
mag het, is het betaalbaar? Wij on-
derzoeken, geven gefundeerd onze 
mening en eerlijke opinie – en pas als 
we niets zinnigs meer toe te voegen 
hebben zijn we stil. 

Interesse?
Ga naar: www.olib.nl

VVD

VVD Wijdemeren is alleen voor-
stander van herindelingen als die 
uiteindelijk leiden tot één gemeente 
in de Gooi  en Vechtstreek. Ook bij 
een eventuele tussenfase - enkel fu-
seren met Hilversum waar de pro-
vincie op aanstuurt - moet het eigene 
van onze dorpen gekoesterd blijven, 
het serviceniveau van de gemeente 
omhoog en de belastingen omlaag. 
Er moet één dorpenraad komen met 
een eigen budget waarin alle dorpen 
vertegenwoordigd zijn, met korte 
lijnen tussen inwoners en gemeente-
bestuur. Ons verkiezingsprogramma 
is tweeledig: enerzijds stevige onder-
handelingen om onze belangen voor 
de toekomst veilig te stellen, ander-
zijds alles doen wat in ons vermo-
gen ligt zolang onze zelfstandigheid 
voortduurt.
Meer informatie:
www.vvdwijdemeren.nl 
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eenzijdig vertrouwd op deze 
zakenpartner zonder alterna-
tieven te raadplegen. Er waren 
geen andere off ertes. Ook was 
het contract met de bouwer 
blijkbaar niet goed bestudeerd 
door de gemeente. Sieta Ver-
meulen voelde zich met haar 
mederaadsleden ‘gepiepeld’ 
door Interveni en Robby Israel 
vond het een ‘onrechtmatige 
daad’. Gert Zagt van De Lokale 
Partij bleef aanvankelijk op de 
achtergrond, maar meende dat 
de wethouder ten onrechte ge-
ringschattend had gereageerd 
op opmerkingen of de deal wel 
klopte. D66-fractieassistent 
Koedijker had zich indertijd af-
gevraagd of 350.000 wel een re-
eel bedrag was. Toen had Reijn 
badinerend gezegd dat hij niet 
kon ingaan op ‘alle schroefj es, 
plinten en dergelijke’. Had hij 
dat maar wel gedaan, was nu 
een algemene verzuchting. 

De oppositiepartijen waren het 
in beginsel ook oneens met het 
voornemen van de wethouder 
om het verlies te nemen. Hij 
had in een nieuwe begroting 
voorgesteld dat Pejolam 50.000 
zou aanvullen en Wijdemeren 
zou 30.000 van de overschrij-
ding betalen. Waar één partij 
niet voldoet aan de afspraken, 
moet je ermee stoppen, vond 
Sieta Vermeulen. Dus afscheid 
van Interveni. Dat meenden 
ook Israel en Boermans. De 
laatste meende dat het budge-

trecht ligt bij de raad en dat de 
wethouder niet zomaar 30.000 
euro beschikbaar kan stel-
len. Daarentegen stelde René 
Voigt droog dat als van tevoren 
430.000 was begroot niemand 
bezwaar zou hebben gemaakt. 
Ook Stan Poels (PvdA/GrL.) en 
Eric Torsing steunden de fi nan-
ciële noodgreep. 

Door het stof
Wethouder Reijn ging door 
het stof. De mededeling van 
de 80.000 hogere kosten had 
‘m tien slapeloze nachten be-
zorgd. Ook zijn vertrouwen in 
Interveni, waarmee de gemeen-
te jarenlang goede ervaringen 
had, was geschaad. Hij meende 
echter dat na een zorgvuldige 
belangenafweging doorgaan 
de beste optie was. Zand er-
over en direct doorpakken, 
luidde zijn parool. Interveni 
aan het contract houden was 
voor de projectontwikkelaar 
onbespreekbaar. Reijn voorzag 
een lange juridische strijd. Hij 
wilde doorgaan, omdat anders 
de ontwikkeling van de Meen-
thof zou stagneren. Bovendien 
staat toneelvereniging DSO, de 
toekomstige beheerder van het 
gebouw, klaar voor zijn voor-
jaarsvoorstelling. 
De wethouder bezwoer dat er 
geen open eindjes in het nieu-
we contract van 430.000 euro 
zaten, er was een post ‘onvoor-
zien’. En het programma van ei-
sen, met een duurzame isolatie, 

bleef overeind. Wel liet hij tus-
sen neus en lippen door weten 
dat het de laatste klus van Inter-
veni was. Tussen 1 februari en 
1 april zijn de bouwwerkzaam-
heden. Tot verbijstering van 
onder andere Sieta Vermeulen 
en Robby Israel.
Opvallend was dat geen enkel 
raadslid inging op de uitspraak 
van Reijn op dinsdagavond dat 
de overgang naar een andere 
aannemer ook had gezorgd 
voor de kostenoverschrijding. 
Bij de commissie Bestuur was 
dat plots niet meer aan de orde.
Na de offi  ciële vergadering 
was er een vertrouwelijk over-
leg met alle politieke partijen. 
Rond het middernachtelijk uur 
bleek dat alle partijen akkoord 
zijn: het college verzoekt in de 
raadsvergadering van 8 februa-
ri de raad een extra krediet van 
€ 30.000,- voor de bouw aan 
het CCK beschikbaar te stellen.

WIJDEMEREN- Toen op dinsdag 
bekend werd dat de bouw van 
het Cultureel Centrum Korten-
hoef € 80.000 duurder zou wor-
den, kon CDA ‘er Eric Torsing 
zich nauwelijks beheersen. Hij 
vroeg zich af met welke ‘koe-
kenbakker’ de gemeente af-
spraken had gemaakt. Immers 
een overschrijding met bijna 
25% op 350.000 voordat er een 
spade in de grond is gezet, valt 
‘haast niet uit te leggen’ be-
aamde René Voigt van Dorps-
belangen. 

Door: Herman Stuijver

Twee dagen later werd in de 
commissie Bestuur en Midde-
len dit drama nog eens uitge-
breid besproken. De woede was 
er niet minder om, al veront-
schuldigde Torsing zich voor 
zijn onparlementaire taalge-
bruik. Een voor een spraken de 
commissieleden hun onmacht 
en boosheid uit. Sieta Vermeu-
len (VVD) was onaangenaam 
verrast, Joost Boermans (D66) 
was ‘op z’n minst zeer verbaasd’ 
en Robby Israel van OLib 
meende dat ‘de methode Th eo’ 
nu niet werkte. 

Er waren veel vragen. Zo vroeg 
Eric Torsing hoe het kon dat 

wethouder Reijn eind oktober 
zo stellig was over de goede 
deal van 350.000 euro tussen 
Pejolam (AH), projectontwik-
kelaar Interveni en de gemeen-
te Wijdemeren. Waarbij Albert 
Heijn de Dobber zou kopen. 
Van dat geld zou niet alleen het 
Cultureel Centrum aan de Par-
klaan worden betaald, ook zou-
den de twee Kortenhoefse mu-
ziekverenigingen samen 25.000 
euro ontvangen over 10 jaar. De 
overgebleven 738.000 zou wor-
den besteed aan renovatie van 
de Meenthof, een zogenaamde 
packagedeal. 

Die had zijns inziens ‘een 
te grote broek’ aangetrok-
ken en door een te lage 
inschatting de belangen 
geschaad.

Torsings vertrouwen in ontwik-
kelaar Interveni was verdwe-
nen. Die had zijns inziens ‘een 
te grote broek’ aangetrokken en 
door een te lage inschatting de 
belangen geschaad. Vooral de 
technische installaties waren 
verkeerd berekend. De ande-
re partijen namen ook afstand 
van Interveni, maar richtten 
hun pijlen ook op verantwoor-
delijk wethouder Reijn. Die had 

Theo Reijn onder vuur

Cultureel Centrum Kortenhoef 80.000 duurder

Eric Torsing: ‘Koekenbakkers’ 
(foto: Douwe van Essen // WWK)

✓ 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

Lezers schrijven... 

In tegenstelling tot ons Week-
blad Wijdemeren komt de 
Gooi- en Eemlander niet bij 
iedere inwoner van Wijdeme-
ren in de bus. Vandaar dat ik 
via ons eigen informatieka-
naal aandacht vraag voor drie  
opmerkelijke artikelen in de 
G&E van 27 januari die ook 
Wijdemeren raken.

Twee daarvan zijn van G&E 
journalist Valentijn Bartels. in 
zijn eerste bijdrage beschrijft  
hij de discussie tussen fracties 
van de Hilversumse gemeen-
teraad. Hart voor Hilversum 
wijst op het eff ect van de 
raadssamenstelling op de fu-
sieontwikkeling in de periode 
maart 2018 tot maart 2022. 
VVD en D66 doen net of die 
samenstelling daarop geen ef-
fect heeft  alsof in die 4 jaar dat 
onderwerp niet aan de orde 
komt. Zij maken overigens wel 

duidelijk dat de vorming van 
Gooistad hun voorkeur heeft .
In zijn tweede bijdrage ont-
popt Valentijn Bartels zich 
als opiniemaker. Daarin sluit 
hij de ogen voor de ontwik-
keling na 1 januari 2021 alsof 
de betrokken gemeenteraden 
van de gemeentes in de peri-
ode 1 januari 2011 tot maart 
2022 niets over de door GS 
van Noord-Holland gewenste 
Gooistad te zeggen hebben.
Het artikel over de BEL- ge-
meenten van journalist Ro-
nald Frisart is weer wel een 
voorbeeld van goede journa-
listiek. De verschillen tussen 
de provinciale besturen van 
Noord-Holland en Utrecht 
komen goed uit de verf. En 
de laatste zin van zijn artikel, 
citaat: ‘Wat de kiezer in maart 
zegt, is een eerste belangrijke 
aanwijzing voor wat er verder 
gaat gebeuren’, toont duidelijk 

aan dat de keuze van de kiezer 
op 21 maart a.s. wel degelijk 
van invloed is op het fusiepro-
ces.
Beste medeburgers van Wij-
demeren, laat deze zin onze 
leidraad zijn en niet de uitin-
gen van de VVD en de D66 
van Hilversum dat de uitslag 
van de gemeenteraadsverkie-
zingen van 21 maart geen in-
vloed hebben op het hopelijk 
kunnen tegenhouden van de 
ontwikkeling van het gedrocht 
Gooistad.
Misschien moeten we in Wij-
demeren de meerderheid 
maar geven aan de lokale par-
tijen die niet door landelijk en 
provinciaal gedram gedwon-
gen worden om de weg vrij te 
maken voor het opoff eren van 
onze keuze om geen oplossin-
gen te bieden voor Hilversum-
se problemen.

Hans Hof
Dwarsweg 18 

Nederhorst den Berg

Gooistad in de Gooi

Zondagochtendwandeling na verlies
Zondag 4 februari organiseert Miranda van den Eijnden van 
Artesia  weer een wandeling door het bos en over de hei. De 
wandeling is voor iedereen die verlieservaring(en) door over-
lijden kent en hier aandacht aan wil geven. Deze wintermaan-
den is het vertrek om 11.00 uur vanuit Brasserie Zonnestraal 
(op landgoed Zonnestraal), Loosdrechtsebos 15 te Hilversum. 
Kosten: € 10,00 (contant). Aanmelden:  info@praktijkartesia.nl  
of bel naar 06-23665687. Zie ook www.praktijkartesia.nl.
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LOOSDRECHT- Honderden 
bekende en onbekende Ne-
derlanders lazen vorige week 
woensdag voor tijdens het 
Nationale Voorleesontbijt. In 
de Gooi en Vechtstreek waren 
het drie burgemeesters en 
twee wethouders. ‘Onze’ bur-
gemeester Freek Ossel toonde 
aan te beschikken over voor-
leestalent.

De peuters tussen 2 en 4 jaar 
van De Speelhoeve (Kinder-
opvang Eigen&Wijzer) wisten 
nog niet wie die man met de 
ketting was. Toen biebmede-
werker Saskia van Aalst uitleg-
de dat de burgemeester de baas 
was van de gemeente, riep een 

jongetje ‘Nee, hoor, mijn vader 
is de baas’. Al snel ging de bur-
gemeester over tot het voorle-
zen van ‘Ssst! De tijger slaapt’ 
van de Duitse Britta Tecken-
trup dat is uitgeroepen tot het 
beste prentenboek.

Toen biebmedewerker Sas-
kia van Aalst uitlegde dat 
de burgemeester de baas 
was van de gemeente, riep 
een jongetje ‘Nee, hoor, 
mijn vader is de baas’. 

Het is een verrassend en inter-
actief prentenboek. De tijger 
slaapt en we willen haar niet 
wakker maken. Er is alleen een 
probleem: alle dieren moeten 

erlangs en ze ligt vre-
selijk in de weg. Hoe 
gaan ze dat oplossen? 
Freek Ossel maakte 
het lekker spannend 
voor de kinderen. Hij 
daagde ze steeds uit 
om mee te denken 
hoe ze de tijger kon-
den passeren zonder 
hem te wekken. Ge-
lukkig heeft  de slim-
me kikker een idee: 
alle dieren zweven een voor 
een met een ballon over de tij-
ger heen. De kinderen moeten 
helpen, want de dieren hebben 
wel hulp nodig. Ze worden 
aangemoedigd de dieren veilig 
over de tijger heen te krijgen 
door te blazen, te aaien, te wie-
gen en zelfs een slaapliedje te 
zingen. Het is even schrikken 
als de ballon knapt en de tijger 
wakker wordt.

Burgemeester leest voor: 

‘Ssst! De tijger slaapt’

Het is grappig om te zien dat 
de kinderen zich na afl oop 
scharen rond de burgemeester 
om het boek nog eens door te 
bladeren. Een van de kinderen 
grijpt een grote stoff en krokodil 
om alsnog de tijger op te eten. 
Even later zitten de 16 kinderen 
verspreid over vier matjes op de 
vloer, waar ze lekker smikkelen 
van croissantjes, krentenbollen, 
appels en mandarijntjes. Dan 

komen de verhalen los, over 
van alles en nog wat. Kinderen 
zijn nooit te jong om te worden 
voorgelezen. Samen plaatjes 
kijken en luisteren helpt hen 
de wereld te ontdekken. Zo ra-
ken ze vertrouwd met verhalen, 
het prikkelt de fantasie en het 
maakt dat je later zelf ook een 
boek pakt. 

KORTENHOEF- In onze Kor-
tenhoefse boekwinkel ligt het 
door de auteur, Christianne 
Muusers,  gesigneerde boek 
‘Het verleden op je bord. Vijf 
eeuwen receptuur uit de culi-
naire collectie van de Konink-
lijke Bibliotheek’. In de wereld 
van culinair-historici is ze zeker 
geen onbekende. Integendeel. 
Ze geeft lezingen, workshops, 
schrijft artikelen en boeken, 
ontwierp en houdt bij haar ei-
gen website www.coquinaria.
nl. Dorpsgenote: Christianne 
Muusers.

Door: Karin van Hoorn

Haar huis ademt passie.  In de 
zitkamer een hele wand met ‘ge-
wone’ kookboeken. In de werk-
kamer één wand van onder tot 
boven, van links naar rechts, 
van hoek tot hoek, bedekt met 
culinair-historische boeken. 
Plus een kast met naslagwer-
ken. “Kijk. Dit is onmisbaar!” 
Ze torst twee enorme boeken: 
Bibliotheca Gastronomica, alle 
publicaties over eten en drin-
ken in Nederland van 1474 - 
1960, van Joop Witteveen en 
Bart Cuperus. Dit is een fantas-
tisch naslagwerk en essentieel 
als je onderzoek doet!”.
De passie voor koken heeft  ze 
niet met de paplepel binnenge-
kregen.
“Mijn moeder kookte plichts-
getrouw: een mens moet eten”.  
Zelf is Christianne op haar zes-
tiende begonnen met koken. Ze 
studeerde Nederlandse taal- en 
letterkunde, specialiseerde zich 
in de middeleeuwen,  studeer-
de af op een ‘instructieve tekst’. 
“Kennisoverdracht. Leertek-
sten met of zonder dialoog”, 
legt ze uit. Het duurt even voor 
bij mij het kwartje valt.: “Een 

kookboek doet in feite niets 
anders dan kennis overdragen.”  
Langzamerhand ging Chris-
tianne koken voor kleine en 
grote groepen mensen, privé 
en zakelijk. Ze nam extra kook-
cursussen. “Ik heb genoten van 
de Georgian Cookery Course 
van Ivan Day, een beroemde 
kenner van de historische keu-
ken. Wacht even.” Ze laat een 
emmer zien. “Hiermee werd 
consumptie-ijs gemaakt zon-
der elektriciteit. Kijk, zo doe je 
dat.” Ze demonstreert. Laat me 
een fi lmpje zien, waarop Ivan 
Day met precies zo’n emmertje 
ijs maakt voor zijn cursisten. 
Ze gaf kookcursussen,  begon 
artikelen over middeleeuwse 
recepten te schrijven. Er kwa-
men meer  artikelen, een boek, 
een workshop, en toen werd ze 
gevraagd door de Koninklijke 
Bibliotheek in Den Haag en de 
uitgeverij Karakter: of  ze een 
kookboek wilde samenstellen 
met recepten uit vijf eeuwen 
kookgeschiedenis.

“Een kookboek doet in fei-
te niets anders dan kennis 
overdragen.”  

“Ik heb dagenlang in de Ko-
ninklijke Bibliotheek door-
gebracht. Fijn dat er zoveel al 
gedigitaliseerd is. De oudste 
Nederlandse handgeschreven 
kookteksten zijn alleen te vin-
den in Gent, België. Ik kon ze 
wel gebruiken omdat de KB er 
moderne edities van bezit.  Ik 
heb ontzettend gezocht naar il-
lustraties en achtergrondinfor-
matie, om het boek leuk, lees-
baar en interessant te maken. 
En, héél belangrijk: de recepten 
moesten wel maakbaar zijn!”

Kruiden
We slaan het boek willekeur-
ig open: ‘Basisrecept voor 
hipocras’. Christianne wordt 
meteen enthousiast. “Dat is 
een zoete, gekruide wijn om de 
spijsvertering op gang te hel-
pen! Daar heb je narduskruid 
voor nodig.” Ze springt op, rent 
weg, komt terug met doorzich-
tige pot met een bruinachtig 
poeder. Deksel eraf: “Hier. Ruik 
maar! De Drie Koningen na-
men het al mee om cadeau te 
doen aan het Kind. Dit kruid 
wordt gebruikt in wierook en 
parfum. En in de ayurvedische 
geneeskunst. Ik heb het met 
veel moeite gevonden!”. 
Nog een wonderlijk kruid: am-
bergris. Ze laat een afb eelding 
zien. Een grijsbruine klont, 
het lijkt wel steen: “als je geluk 
hebt, vind je het op het strand. 
Walviskots. Je kent de haarbal 
van katten? Nou, dit spuugt de 
walvis uit, het drijft  een tijd op 
zee, spoelt aan op het strand, 
droogt, en dan is het kostbaar-
der dan goud. Maar er is ook 
een plantaardige vervanging: 
labdanum resinoide.” Weer 
een potje op tafel. “Weet je 
waar ze dat vinden? Het wordt 
uit de baarden van geiten ge-
kamd. Die geiten grazen tussen 
hars-producerende struiken, 
krijgen dat spul in hun sik, het 
wordt er uitgekamd, verkocht, 
en ik stop het in een achttien-
de-eeuws koekje!”
Alle recepten heeft  Christian-
ne zelf gemaakt.  “Natuurlijk! 
Je moet toch weten of je alle 
ingrediënten kunt krijgen! Bij-
voorbeeld een aardappeltaart 
met gepureerde (i.p.v. gerasp-
te) aardappels en oranjebloe-
semwater. Het grappige is, dat 
deze zoete taart tegelijk met 
de hartige vleesgerechten op 

tafel kwam. En je denkt 
dat de combinatie erwt-
jes en worteltjes uit de 
blikjestijd komt? Nee 
hoor, al in 1756 is er een 
recept!” De originele 
teksten staan achter in 
het boek, vertalingen op 
haar website.
De meeste ingrediënten 
zijn nu nog wel te krij-
gen. Soms onder een an-
dere naam, soms zijn ze 
bijna onvindbaar en heel 
duur. Soms is de kook-
techniek anders: “Vroe-
ger kookte men op open 
vuur. Gebruikte een vij-
zel. Nu hebben we gas of 
elektra, en een blender, 
een keukenmachine.” 
Door haar achtergrond is 
Christianne gewend aan het le-
zen van middeleeuwse teksten, 
dus die vertaalslag naar het nu 
viel wel mee. Lastiger was het 
gedeelte over de Indische keu-
ken. “Ik moest daarvoor een 
dubbele vertaalslag maken. 
Van het achttiende- of negen-
tiende-eeuws Javaans naar het 
moderne, en dan naar het Ne-
derlands. Ketjepir! wat is nou 
ketjepir? Uiteindelijk heb ik het 
gevonden in een Chinese Su-
permarkt in Amsterdam: vleu-
gelbonen. Maar je kunt ook ge-
woon sperziebonen gebruiken.”

Boek
Een boek om van te watertan-
den, om bewonderend door te 
bladeren, om te verdwalen in de 
geschiedenis van ons voedsel, 
om achter in het boek en om 
heerlijk uit te koken: onmisbaar 
in de keuken van ‘ik-wil-graag-
koken’-koks en kokkinnen. En 
wil je méér historische recep-
ten: kijk op haar website: www.
coquinaria.nl

Het verleden op je bord, vijf 
eeuwen receptuur uit de cu-
linaire collectie van de Ko-
ninklijke Bibliotheek”. Auteur: 
Christianne Muusers. Uitgever: 
Karakter.

Narduskruid en Walviskots

Foto: Jos Uljee, 
Koninklijke Bibliotheek

Digicafé
Woensdag 7 februari van 
10.00-12.00 uur in Biblio-
theek Gooi en meer, vestiging 
Loosdrecht, is er een Digica-
fé. Tijdens dit Digicafé staan 
vrijwilligers van Seniorweb u 
met raad en daad bij, bij al-
lerhande digitale vragen. U 
kunt gewoon binnenlopen 
met vragen over de PC, ta-
blet, e-reader of smartphone. 
Iedereen kan en mag elkaar 
helpen. Dat is de bedoeling 
van deze ochtenden. Ieder-
een is van harte welkom, de 
entree is vrij!
Tjalk 41; 035- 582 5488. 



Woensdag  januari 8 NIEUWSSTER

Wegens vakantie is onze winkelwagen in Kortenhoef 
en Loosdrecht deze week gesloten. Vanaf 8 februari 
terug op donderdag op het Lindeplein Loosdrecht
Vanaf 10 februari terug op zaterdag bij 
Winkelcentrum de Meenthof, Kortenhoef

Kapittelweg 125, 1216 HX Hilversum
035-6246782, info@fl oorpoelier.nl
www.fl oorpoelier.nl

AANBIEDING Winkelcentrum Kerkelanden

Stamppot rauwe andijvie

500 gram € 5,95
met gratis gehaktbal en jus

 

U hoeft deze week niets te missen want onze winkel 

in Winkelcentrum Kerkelanden is gewoon open!

Uw specialist in kip, wild en maaltijden!

Kapittelweg 125 Hilversum, 035 - 6246782

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.

5,5050

5,9595 

Entre côte
Een heerlijk stukje biefstuk

met een randje vet

vleeswarentrio
100 gram bourgondische ham

100 gram corned beef

Bakje ei-bieslooksalade

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke

slagerij

250 gram

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

samen

Welke verse seizoensgroeten en fruit eet je vandaag?

Tot ziens a.s. donderdag op het Lindeplein

Wil je weten welke groenten je in 
januari en februari het beste kunt eten?

Januari en Februari Groenten
Aardappelen, Boerenkool, Knolselderĳ , Komkommer, Koolraap, 
Paddenstoelen, Prei, Pompoen, Radĳ s, Rode Biet, Rode Kool, 
Savooiekool, Schorseneren, Spitskool, Spruiten, Uien, Veldsla, 
Winterwortel, Witlof en Witte Kool
 
Januari en Februari Fruit
Ananas, Appel, Banaan, Granaatappel, Grapefruit, Limoen, 
Mandarĳ n, Meloen en Peer

Kom proeven bĳ  de kraam !

UW KAASBOERTJE
JACKIE VAN RIJSWIJK

Elke donderdag op het Lindeplein

De lekkerste 30+ kaas
* jong belegen
* belegen
* pikant
* oud.                 Kilo.   € 9,95
Boeren trots
Pittige boeren kaas die 
gewassen is met karamel.    

                      500 gram.   € 6,95

5,0000
Tortilla
Een rijk gevulde wrap uit eigen keuken

Klaar voor de oven 2 stuks

Extra aanbieding:

Grillworst (elke dag vers gegrild)

250 gram halen, 150 gram betalen

Wil je kans maken op een tas met verse boodschappen?
 

GRATIS VERSPRODUCTEN
 

5X KANS OM TE WINNEN
 
De tas heeft een waarde van € 20,00 en is gevuld met
vlees, kip, groente, fruit en kaas van onze marktkramen.
Donderdag 8 februari is de winnaar bekend.
 
DEEL en LIKE en REAGEER op onze facebookpagina
www.facebook.com/pg/Weekmarkt-Loosdrecht
 
Wie weet ben jĳ  de winnaar !

Facebook WIN ACTIE



Wijdemeren
informeren

Digitale nieuwsbrief

Kent u onze digitale nieuwsbrief al? 

Als abonnee ontvangt u Wijdemeren 

Informeren, de officiële bekendmakingen 

en meer nieuws iedere twee weken 

digitaal. Aanmelden kan via 

www.wijdemeren.nl/digitalenieuwsbrief. 

  Aan de slag met de 
  Oostelijke Vechtplassen 

   31 januari 2018   

Kort

>   Bezorging stempasen

Op woensdag 21 maart 2018 zijn de 

gemeenteraadsverkiezingen en kunt u 

stemmen in het raadgevend referendum 

over de Wet op de inlichtingen en veilig-

heidsdiensten (sleepwet). Om te kunnen 

stemmen ontvangt u op 1 maart 2018 

de stempassen. Deze worden bezorgd 

op het adres waar u op 5 februari 2018 

ingeschreven staat in de Basisregistratie 

Personen (BRP). De kandidatenlijsten 

ontvangt u in de week voor de verkie-

zingen. Om te mogen stemmen moet u 

de Nederlandse nationaliteit bezitten en 

18 jaar of ouder zijn.

>    Warmetruiendag

Trek vrijdag 2 februari een warme trui 

aan en zet de thermostaat een graadje 

lager Het is dan namelijk warmetrui-

endag! Een kwart van ons energie- en 

gasverbruik besteden we aan het ver-

warmen en koelen van gebouwen en 

woningen. Het scheelt dus echt als 

we daar beter mee om gaan. Zet de 

verwarming daarom eens wat lager en 

bespaar zo 6% CO2 met elke graad 

minder op de thermostaat. 

Meer weten: www.warmetruiendag.nl.

>    Afval scheiden op straat

Afval scheiden. Thuis doen we dat al-

lemaal, maar in de openbare ruimte 

gooien we alles in dezelfde afvalbak. 

Dat is vreemd! Daarom gaan we op 

verschillende plekken in de gemeente 

speciale PMD-inzamelbakken plaatsen, 

naast de vertrouwde groene afvalbak. 

De eerste bakken komen bij winkel-

centrum De Meenthof in Kortenhoef, 

op de Nootweg in Loosdrecht en in 

het centrum van Nederhorst den Berg. 

Daarna volgen recreatiegebieden De 

Zuwe, Vuntusstrand en De Blijk. De bak-

ken zijn oranje en herkenbaar aan het 

PMD-logo. 

Offi  ciële
bekendmakingen

21 Organisaties hebben hun hand-
tekening gezet om de Oostelijke 
Vechtplassen klaar te maken voor 
de toekomst. Doel is om het gebied 
te ontwikkelen tot een aantrekke-
lijke en toegankelijke omgeving 
waar mensen graag wonen, 
werken en recreëren. Een plek 
waar recreatie en natuur goed 
samengaan en elkaar versterken.

In de komende tien jaar voeren de betrok-

ken organisaties een groot aantal  projecten 

uit die gericht zijn op het ontwikkelen van 

vrijetijdslandschap, het versterken van de 

natuurwaarden en de transformatie van de 

recreatiesector naar een sector met een 

groot en divers recreatief aanbod. We laten 

u graag zien met welke grote projecten we 

aan de slag gaan. 

Recreatieve routes
Voor de ontwikkeling van het vrijetijdsland-

schap is gestart met de aanleg van recre-

atieve routes. Deze moeten leiden tot een 

aaneengesloten netwerk van paden, routes 

en ommetjes met een ultieme beleving 

van natuur, landschap, cultuurhistorie en 

water. Naast wandelpaden worden kano- 

en sloepvoorzieningen aangelegd, evenals 

fietsverbindingen.

Vaarverbinding 
Hilversums Kanaal
We doen momenteel onderzoek naar de 

mogelijkheid om een vaarverbinding voor 

elektrische boten te realiseren tussen de 

Loosdrechtse Plassen en het Hilversums 

Kortingsactie
woningisolatie

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

#mooiWijdemeren#mooiWijdemeren

Parijs heeft de Eiffeltoren, 
Rotterdam de Erasmusbrug, 
maar wat maakt het gebied 
van de Oostelijke Vechtplassen 
iconisch? 

In aansluiting op het gebiedsakkoord 

worden architecten, ontwerpers, bewo-

ners, gebruikers van het gebied, leer-

lingen en studenten uitgedaagd om op 

zoek te gaan naar hét nieuwe icoon van 

dit prachtige vrijetijdslandschap van de 

Loosdrechtse Plassen. We zijn op zoek 

naar een icoon waar mensen kunnen re-

creëren en genieten van de natuur. Een 

icoon waarvan ze iets kunnen leren en 

dat een impuls geeft voor de recreatie in 

het gebied. 

Meedoen?
U kunt uw plan insturen tot en met 28 

februari. Er zijn verschillende prijzen te 

winnen: van 500 euro tot 1500 euro. 

Kijk voor meer informatie op 

www.icoonoostelijkevechtplassen.nl. 

Kanaal. Hiermee wordt het mogelijk om 

ook kortere routes te varen en stimuleren 

we ondernemers en particulieren om over 

te gaan op elektrisch varen.

Aanpak baggerproblematiek
De aanpak van het bagger en slibpro-

bleem speelt een belangrijke rol in het 

gebiedsakkoord. De bevaarbaarheid van de 

Loosdrechtse Plassen willen we herstellen 

en verbeteren. Hiervoor wordt een plan 

opgesteld. Vrijgekomen bagger gebruiken 

we voor de aanleg van bijvoorbeeld na-

tuureilanden. Door deze natuureilanden 

kunnen zeldzame vogels in het gebied blij-

ven voortbestaan. 

Bestrijding Cabomba
Een ander project is de bestrijding van 

Cabomba, een woekerende uitheemse 

waterplant die andere waterplanten ver-

dringt en de bevaarbaarheid van de plassen 

beperkt. Afgelopen jaren is al onderzoek 

gedaan naar de manier waarop Cabomba 

het beste kan worden bestreden. Het ko-

mende jaar stellen we een plan op voor 

een effectieve aanpak van Cabomba. 

Daarbij gebruiken we de resultaten uit eer-

dere onderzoeken.

Transformatie recreatiesector
Voor de transformatie van de recreatie-

sector wordt binnenkort een zogenoemde 

“gebiedsloods” ingezet die ondernemers 

kan adviseren over inhoud, uitvoering en 

haalbaarheid van nieuwe plannen. Doel is 

om het aanbod en de diversiteit van recre-

atiemogelijkheden te vergroten. 

Hét Icoon Oostelijke Vechtplassen



Vorig jaar deed Team Sportservice 
’t Gooi een onderzoek naar de 
sport- en beweegbehoeten van 
basisschoolkinderen in Wijdemeren. 
Veel kinderen bleken een hardloop-
club of atletiekvereniging te missen. 
We hebben goed nieuws! Na de 
voorjaarsvakantie starten de eerste 
hardlooplessen in Loosdrecht en 
’s-Graveland.

Anna is eigenaar van ‘Ben je Fit’ en gaat de 

trainingen verzorgen: “Ik vind het fantas-

tisch om kinderen fitter te maken. Juist als 

ze nog niet sporten en mijn extra aanmoe-

diging kunnen gebruiken. Omdat samen 

bewegen veel leuker is dan alleen, kunnen 

kinderen ook met hun ouders komen hard-

lopen.”

Gratis proefles
In Loosdrecht zijn twee gratis proefles-

sen op maandag 5 maart en woensdag 7 

maart om 18.30 uur. De lessen starten op 

de Noodweg 52 in Hilversum (bij snackbar 

De Egelshoek). In ’s-Graveland zijn de les-

sen op maandag 5 maart om 15.45 uur en 

woensdag 7 maart om 15.00 uur vanaf het 

Noordereinde 14. Een les duurt een uur. 

Aanmelden kan via benjefit@gmail.com. 

Vervolglessen zijn op dezelfde dag en tijd. 

Meer informatie?
Wil je meer weten? Kijk op www.team-

sportservice.nl/gooi of neem direct contact 

op met Anna via benjefit@gmail.com. 

Wijdemeren
informeren

31 januari 2018

Is uw huis voor 1975 gebouwd? 
Deze woningen zijn vaak slecht 
of niet geïsoleerd. Dat betekent 
onnodig hoge stookkosten en 
mogelijk vocht- en tochtproblemen. 
Niet goed voor uw portemonnee 
én voor het milieu. 

De gemeente Wijdemeren is daarom samen 

met het Duurzaam Bouwloket een kor-

tingsactie voor woningeigenaren gestart.

10% korting
Vanaf 20 januari tot en met 31 maart 2018 

krijgt u bij geselecteerde bedrijven 10% 

korting op de vierkantemeterprijs voor 

spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloer- en 

bodemisolatie. Kijk voor een overzicht van 

de deelnemende bedrijven op 

www.duurzaambouwloket.nl/isolatie. 

Let op! De korting geldt alleen als u de of-

ferteaanvraag via deze webpagina doet.

5 maart: informatieavond 
Wilt u meer informatie over het isoleren 

van uw woning? Op maandag 5 maart 

vanaf 19.15 uur is er een informatieavond in 

het gemeentehuis (Rading 1, Loosdrecht). 

Medewerkers van het gemeentelijk 

Duurzaam Bouwloket vertellen u meer over 

de mogelijkheden en aandachtspunten bij 

het isoleren van uw woning. Aan het einde 

van de avond is er een bedrijvenmarkt. De 

aangesloten bedrijven informeren u dan 

verder over isolatiemogelijkheden en de 

kortingsactie. 

Kortingsactie woningisolatie gestart

Hardlopen samen met mama of papa  

Heeft u een boot met een buiten-
boordmotor? In Wijdemeren zijn 
dieven van buitenboordmotoren 
actief. Wees hier alert op! 

Er worden voornamelijk lichtere motoren 

tot ongeveer 8 pk gestolen. De diefstallen 

vinden plaats in jachthavens en haventjes 

in de eigen woonomgeving. De politie doet 

daarom in bepaalde gebieden extra surveil-

lances en zet opsporingsmiddelen in. Neem 

zelf ook de nodige voorzorgsmaatregelen 

om diefstal te voorkomen. 

Tips
Om diefstal te voorkomen is het belangrijk 

om een goedgekeurd motorslot te gebrui-

ken. Ook kunt u de motor en/of boot dui-

delijk zichtbaar markeren met bijvoorbeeld 

uw postcode en huisnummer. Dit kan reden 

zijn voor een dief om de motor niet mee te 

nemen. Schrijf bovendien zo veel mogelijk 

kenmerken op van de motor, zoals bijvoor-

beeld het motornummer of serienummer 

en bewaar het aankoopbewijs. Zo kan uw 

motor makkelijker teruggevonden worden 

als hij wel gestolen is. 

Bel 112!
Ziet u een verdachte situatie? Bel dan 112! 

Doe bij diefstal bovendien altijd aangifte bij 

de politie. 

Buitenboordmotor aan uw boot? Wees alert!

Op 9 en 10 maart steekt heel 
Nederland de handen uit de 
mouwen tijdens NLdoet, de groot-
ste vrijwilligersactie van Nederland. 
Op deze dag zetten vele mensen 
zich in om klussen te doen waar 
normaal gesproken te weinig 
handen voor zijn. NLdoet is een 
initiatief van het Oranje Fonds. 

Meedoen betekent extra handen, nieuwe 

netwerken en naamsbekendheid voor je 

organisatie. Dus heeft uw vereniging, instel-

ling of organisatie nog een karwei liggen 

waar u tegenaan hikt? Meld hem aan via 

www.nldoet.nl. De klus wordt dan zichtbaar 

voor vrijwilligers die u graag komen helpen. 

Er zit geen maximum aan het aantal klussen 

die u als organisatie kunt aanmelden. 

Het aanmelden van nieuwe klussen kan nog 

tot en met  8 maart. Natuurlijk kunt u dit het 

beste zo snel mogelijk doen, dan hebben 

vrijwilligers nog ruim de tijd om zich voor 

uw klus in  te schrijven. 

Doe ook mee!
Wilt u op 9 en 10 maart een dag(deel) de 

handen uit de mouwen steken voor een 

stichting, vereniging of zorginstelling? 

Meld u dan aan voor een van de klussen. 

U maakt dan kennis met vrijwilligerswerk 

en helpt een organisatie een klus te klaren. 

Ook scholen en bedrijven kunnen zich aan-

melden voor NLdoet. Meer informatie over 

de klussen in Wijdemeren is te vinden op 

www.nldoet.nl.

Meld uw klus voor NLdoet  



>  Aangevraagde 

omgevingsvergunningen
Ankeveen
- Elisabeth de Walélaan 10: vervangen berging (22.01.18)

Loosdrecht
- Boshoek 8: vervangen schuur (24.01.18)

- Dennenlaan 9: plaatsen dakkapel (23.01.18)

- Graaf Wichmanlaan 2: bouwen serre (15.01.18)

-  Oud-Loosdrechtsedijk: herinrichten rotonde en aanleg-

gen riool (23.01.18)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 36a: plaatsen zeecontainer voor 

bouwen bed & breakfast (11.01.18)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 237 ws12: bouwen woonschip 

(24.01.18)

- Rading 154: wijzigen bedrijfscategorie (11.01.18)

-  Waterleidingkanaal sectie E nr. 1730: plaatsen beschoeiing 

(17.01.18)

Nederhorst den Berg
- Aelbert Cuypstraat 13: plaatsen dakkapel (15.01.18)

- G. Hendrik Breitnerlaan 4: plaatsen dakkapel (24.01.18)

- Middenweg 11a: bestraten uitweg (11.01.18)

- Reigerlaan 12: plaatsen dakkapel (15.01.18)

-  Vreelandseweg 31 kavel 3: plaatsen tijdelijke woonunit 

(16.01.18)

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)
Ankeveen
- Joseph Lokinlaan 12: aanpassen voorgevel (24.01.18)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 10a: vervangen dakpannen (16.01.18)

Loosdrecht
- Acacialaan 2a: plaatsen kozijn in gevel (17.01.18)

- Bloklaan 22a zg5: vervangen oude woonark (24.01.18)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 250a: vervangen steiger en 

golfbreker (24.01.18)

- sectie E 1494: aanbrengen rietbakken (16.01.18) 

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 5: bouwen overdekt zwembad (23.01.18)

-  Middenweg 20: maken extra toegang tot machinekamer 

(18.01.18)

-  Vreelandseweg 31 kavel 3: plaatsen tijdelijke woonunit 

(17.01.18)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn van 

de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Ankeveen
- Stichts End 17: plaatsen dakkapel

Kortenhoef
- Kromme Rade 19 achter: graven sloot, kappen bomen en 

aanleggen terreinverharding

Loosdrecht
- Industrieweg 22: bouwen brandwerend compartiment

- ’t Laantje 1 sectie C 5312: bouwen drie woningen

- ’t Laantje 1 sectie C 5312: maken uitweg

>  Melding Activiteitenbesluit 

(Milieu)
-  Fokker-Oomen Aannemersbedrijf BV, de Boomgaard 30a, 

’s-Graveland: veranderen van het bedrijf

Informatie
Tegen het indienen van een melding staat geen bezwa-

renprocedure open. Informatie kan worden verkregen bij 

de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, 

telefoonnummer (088) 63 33 000.

Rectificatie
In Wijdemeren Informeren van 4 januari 2018 publiceerden 

wij de terinzagelegging van een ontwerpbesluit omge-

vingsvergunning beperkte milieutoets voor het verande-

ren/uitbreiding van het veehouderijbedrijf Galesloot VOF 

aan de Reeweg 5 in Nederhorst den Berg. Per abuis hebben 

wij in deze publicatie een verkeerde termijn genoemd, van 

30 november 2017 tot en met 10 januari 2018. 

Volgens de Algemene wet bestuursrecht kan een ieder 

met ingang van 4 januari 2018 gedurende zes weken 

gemotiveerd zienswijzen indienen bij het college van 

burgemeester en wethouders. De termijn voor het indienen 

van zienswijzen eindigt dus op 15 februari.

>  Gewijzigde vaststelling 

bestemmingsplan Horstermeer 

in Nederhorst den Berg
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 

en artikel 3:12. van de Algemene wet bestuursrecht bekend 

dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 6 juli 2017 het 

bestemmingsplan Horstermeer te Nederhorst den Berg 

gewijzigd heeft vastgesteld.

Plan
In het kader van de herziening van de bestemmings-

plannen in Wijdemeren is een nieuw bestemmings-

plan opgesteld voor de Horstermeerpolder (inclusief 

rioolwaterzuiverings-installatie) in Nederhorst den Berg. 

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd 

vastgesteld met betrekking tot de toelichting, de regels, de 

verbeelding en bijlagen.

Ter inzage
Het  vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij behoren-

de stukken liggen vanaf donderdag 1 februari 2018 gedu-

rende zes weken ter inzage. Het plan kan worden ingezien 

in het gemeentehuis (afdeling Fysiek Domein), Rading 1 in 

Loosdrecht op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur alsmede 

op www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze website is ook bereik-

baar via www.wijdemeren.nl/bestemmingsplannen.

Beroep 
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de 

gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar 

heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie 

redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet 

heeft gedaan, kan gedurende de termijn van terinzage-

ligging tegen het besluit beroep instellen bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 

2500 EA ‘s-Gravenhage. Voorts kan een belanghebbende 

gedurende de genoemde termijn beroep instellen tegen 

de wijzigingen die door de raad zijn aangebracht bij de 

vaststelling van het plan.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek 

om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter 

van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling en 

daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van de 

beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn 

een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. 

In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking 

voordat op dit verzoek is beslist.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de 

heer F. Lieste, telefoonnummer (035) 65 59 446.

>  Wijziging bestemmingsplan 

Plassengebied Loosdrecht 2013,

perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 

253
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

bekend dat zij overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet 

ruimtelijke ordening het bestemmingsplan Plassenge-

bied Loosdrecht 2013 hebben gewijzigd voor zover dit 

betrekking heeft op het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 

253 in Loosdrecht. 

Het perceel is deels bestemd voor wonen en deels voor 

water. De regels voorzien in de mogelijkheid om de 

oeverlijn te verplaatsen. Binnen het perceel wordt evenveel 

water gedempt als ontgraven. 

Ter inzage
Het wijzigingsplan en bijbehorende stukken liggen vanaf 

1 februari 2018  gedurende zes weken ter inzage in het 

gemeentehuis (afdeling ruimtelijke ontwikkeling), Rading 

1 in Loosdrecht op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. De 

stukken kunnen ook worden ingezien op www.ruimtelij-

keplannen.nl. 

Beroep
Tegen het vastgestelde wijzigingsplan kan gedurende 

bovengenoemde termijn beroep worden ingesteld door 

degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in de gelegen-

heid te zijn geweest om tegen het ontwerpwijzigingsplan 

een zienswijze in te dienen. Het beroep moet worden 

ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in 

werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als 

binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 

voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van genoem-

de afdeling, dan treedt het besluit niet in werking voordat 

op dat verzoek is beslist.   

 

>  Bekendmaking wet geluid-

hinder (ontwerp-besluit)
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken (ge-

let op artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en 

artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende bekend:

Het bestemmingsplan-Horstermeer is op 6 juli 2017 gewij-

zigd vastgesteld door de gemeenteraad. Het ontwerp van 

het bestemmingsplan heeft reeds ter inzage gelegen. 

De raad heeft in afwijking van het ontwerpbestemmings-

plan een bedrijfswoning mogelijk gemaakt op het adres 

Middenweg 145f door de gewijzigde vaststelling van 

genoemd bestemmingsplan. 

De nieuwe woning zal een hogere geluidsbelasting dan de 

voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder 

ondervinden. De maximale ontheffingswaarde wordt 

niet overschreden. Burgemeester en wethouders hebben 

overeenkomstig artikel 76 lid 2 sub b, 83 en 110a Wet ge-

luidhinder besloten in ontwerp voor deze woning hogere 

waarden vast te stellen.

Ter inzage  
Het ontwerp-besluit en andere ter zake zijnde stukken 

liggen vanaf donderdag 1 februari 2018 gedurende zes 

weken ter inzage samen met het gewijzigd vastgestelde 

bestemmingsplan. U kunt de stukken inzien in het gemeen-

tehuis, Rading 1 in Loosdrecht op werkdagen van 08.30 tot 

12.30 uur. Het ontwerp-besluit Wet geluidhinder kan tevens 

worden ingezien op www.wijdemeren.nl/Terinzage. Des-

gewenst kan een mondelinge toelichting worden gegeven 

op het ontwerpbesluit. U kunt hiervoor een afspraak maken 

dhr. F. Lieste, telefoonnummer (035) 65 59 446.

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de ter inzage leg-

ging gemotiveerde zienswijzen schriftelijk bij ons college 

inbrengen. Een schriftelijke zienswijze moet worden 

gericht aan het college van burgemeester en wethouders 

van Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD,  Loosdrecht. Voor 

een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met 

de behandelend ambtenaar, dhr. F. Lieste, telefoonnummer 

(035) 65 59 446. 

Beroep
Tenslotte is het van belang te weten dat alléén degenen 

die zienswijzen hebben ingebracht zoals hierboven 

beschreven en belanghebbend zijn, te zijner tijd naar 

aanleiding van het definitieve besluit tot het verlenen van 

de hogere waarden beroep kunnen instellen bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State

>  Ontwerpbestemmingsplan 

Oud-Loosdrechtsedijk 89b
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig 

artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 

3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het 

ontwerpbestemmingsplan Oud-Loosdrechtsedijk 89b ter 

inzage wordt gelegd.

Plan
Het plangebied ziet op het perceel Oud-Loosdrechtsedijk 

89b dat deel uitmaakt van de lintbebouwing langs de Oud 

-Loosdrechtsedijk. Het doel van het bestemmingsplan is 

het realiseren van een nieuwe bedrijfswoning; het wijzigen 

van het gebruik van de bestaande bedrijfswoning naar 

een bedrijfsgebouw en een toiletgebouw in een bestaand 

gebouw mogelijk maken. 

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 1 februari 2018 

gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis (af-

deling fysiek domein), Rading 1 in Loosdrecht op werkda-

gen van 08.30 tot 12.30 uur. Het ontwerpbestemmingsplan 

(IMRO code: NL.IMRO.1696.BP4100Old89b2017-on00) 

met bijbehorende stukken is tevens in te zien op www.

ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan 

een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het 

ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke 

zienswijzen dienen te worden gericht aan de raad van de 

gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. 

Voor een mondelinge zienswijze of het inwinnen van 

informatie kunt u contact opnemen met de heer A.M Duits, 

telefoonnummer (035) 65 59 449 of de heer H.J.W. van 

Emmerik, telefoonnummer (035) 65 59 444.

>  Kennisgeving incidentele 

festiviteiten
Loosdrecht
-  Bar Bistro ’t Bruggetje, Oud-Loosdrechtsedijk 52, op 14 

februari 2018 (1e melding muziek)

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Verleende vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten
’s-Graveland
- Van Wijnen Zwolle B.V., Zuidereinde ter hoogte van 

nummer 156, verlengen termijn ontheffing inrichten 

bouwplaats over zeven parkeerplekken van 18 december 

2017 tot en met 11 mei 2018 (18.01.18)

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. 

>  Wijziging ondermandaatbesluit 

OFGV 2017
Op 22 december 2017 heeft de directeur van de Omge-

vingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) het 

‘ondermandaatbesluit Omgevingsdienst Flevoland & Gooi 

en Vechstreek 2015’ gewijzigd in die zin dat in artikel 1, 

eerste lid en in artikel 2, eerste lid wordt vervangen ‘de 

teamleider Noord, de teamleider Zuid en de teamleider 

Bodem/water/Natuur’ door de teamleider Bedrijven en de 

teamleider Leefomgeving. De integrale tekst van dit nieuwe 

besluit is te raadplegen op de website van de gemeente 

Wijdemeren, www.wijdemeren.nl.

Offi  ciële bekendmakingen 31 januari 2018

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

Festiviteiten

Overig
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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

Restaurant

Gespecialiseerd in elke 
“ feest ” gelegenheid

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

www.restaurantfloyds.nl

ANKEVEEN- De fi lm vertelt 
het verhaal over de beroemde 
natuurkundige Stephen Haw-
king. Het verhaal centreert zich 
om Hawkings vroege jaren op 
de Universiteit van Cambridge 
waar hij verliefd wordt op de 
arts-studente Jane, waar hij la-
ter mee trouwt. Net na het hu-
welijk wordt bij Hawking ALS, 
een ongeneeslijke spierziekte, 
gediagnosticeerd.

Tijd en liefde, twee van de 
grootste mysteries van ons 
bestaan, staan centraal in de 
verfi lming van Jane Hawkings 
boek Travelling to Infi nity: My 
Life with Stephen. Een conven-
tionele, maar ontroerende en 
ook komische biografi e over 
de wetenschapper die door zijn 
ziekte lichamelijk steeds verder 
aft akelt. Met voortreff elijke ac-
teerwerk van de hoofdrolspe-
lers waarvan Eddie Redmayne 

de Golden Globe won voor zijn 
indrukwekkende transforma-
tie.
Woensdag 7 februari. Aanvang: 
20.15 uur. Kaarten: € 6,50 via 
www.dedillewijn.nl

Filmtheater de Dillewijn 

The Theory of Everything 

                        De crew van 
 
 
 

 

kijkt uit naar nieuwe collega’s die  
goedlachs, goedleers en gastvrij zijn 

 

Ben je scholier, student, heb je een tussenjaar 
of zoek je een nieuwe baan en ben je parttime 
of fulltime beschikbaar. Alles is bespreekbaar! 
 

Wel moet je je realiseren dat we geen van 9 tot 
5 bedrijf zijn en dat er ook in de weekenden en 
’s avonds werk aan het water is. Op het terras, 
in het restaurant, bij feesten en partijen, in de 
keuken, op de haven en in het havenkantoor 
 

Wil je dit jaar van koers veranderen, mail dan 
voor 9 februari a.s. je cv en motivatie naar 
werken@ottenhome.nl 
 

Ottenhome B.V. ● Zuwe 20 ● 1241 NC Kortenhoef  
tel. 035-5823331 ● www.ottenhome.nl  

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

LOOSDRECHT- Op zaterdag 3 
februari is alweer het eerste 
‘event’ voor de bewoners, fami-
lie en vrijwilligers van De Beu-
kenhof. Tussen 15.00 en 17.00 
uur kunt u meeswingen met 
EemJazz in het restaurant van 
de Beukenhof in Nieuw Loos-
drecht. 

De organisatoren proberen een 
moderner jasje in het muziek-
genre. Het is de eerste muzika-
le uiting in een serie van acti-
viteiten die ze dit jaar met de 
inzet van de vrienden van het 
Bruin Café en de afdeling AB 
als Vrienden van de Beuken-
hof op touw zetten. Ze nodigen 
graag iedereen uit Wijdemeren 
uit binnen te komen, om te zien 

en te horen hoe de zorg in de 
Beukenhof bruist van liefde en 
aandacht voor het plezier voor 
de bewoners. Een blijk van ons 

als leden van Partnergroep en 
Cliëntenraad dat onze bewo-
ners er toe doen.

Eemjazz in de Beukenhof

Op zaterdagmiddag 27 januari 
klonken er vrolijke klanken in 
Het Hoftheater van de Beuken-
hof. De leden van Muziekthe-
ater Spotlight waren goed op 
dreef in zang en spel. Onder re-
gie van Pauline van Eijk en met 
pianobegeleiding van Lennart 
Smidt.

Voor de pauze werd het publiek 
meegenomen op reis door mu-
sicalland. In Grand Café Spot-
light passeerden allerlei perso-
nages de revue. Café eigenaar 
Ronaldo praatte de boel aan 
elkaar, bijgestaan door serveer-
ster Beppie. Sjaan, de toiletjuf-
frouw, zorgde ervoor dat alles 
op rolletjes verliep. Musical 
songs uit Mama Mia, Th e Wiz, 
Sound of Music, Ciske de rat, 
My Fair Lady en Saturday Night 
Fever werden vol enthousiasme 
gezongen en gespeeld. 
Na de pauze was er een klassiek 
blokje met opera-, en operette 
melodieën. De solisten Pauline 
van Eijk (mezzo sopraan) en 
Henk Scheeper (bariton) zon-
gen mooie duetten. Onder an-
dere uit Der Graf von Luxem-

burg van Lehár en een komisch 
duet van Von Weber uit de 
opera Oberon. Hilarisch was 
het blokje uit de Groothertogin 
van Gerolstein van Off enbach. 
Prachtig gezongen en gespeeld 
door Pauline van Eijk. Het koor 
acteerde erg komisch met snor-
ren op stokjes, ook de dames! 
Ook erg leuk: heren in te kleine 
soldatenjasjes.
Daarna volgde een blokje uit de 
musical ‘Ja zuster, Nee zuster’. 
Er werd wederom goed geac-
teerd door het ensemble. Het 

was duidelijk te zien dat ieder-
een ervan genoot. Ook het pu-
bliek zong mee met: Wil u een 
stekkie? Mijn opa en Niet met 
de deuren slaan! Dit was alvast 
een voorproefj e. Op 9 juni gaat 
Muziektheater Spotlight deze 
musical op de planken zetten in 
theater Spant in Bussum. Voor 
meer info en kaarten ga naar 
www.spant.org/voorstellingen/
ja-zuster-nee-zuster of kijk op 
www.muziektheaterspotlight.nl

Spetterend concert Spotlight in 
Beukenhof
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Korting bon 
Voor nieuwe klanten geldt een eenmalige korting van  
€ 50 netto op een volledig jaarabonnement alarmopvolging / 
sleutelbeheer en komt daarmee op € 251,08 
(standaardprijs € 311,58 per jaar incl.BTW) 
geldig tot 15 april 2018 

Gooiland Beveiliging B.V 
Bramenberg 3a, 3755 BT  EEMNES 
Tel 035 525 9918 (24/7)   www.gooilandbeveiliging.nl 
E-mail: backoffice@gooilandbeveiliging.nl 

Korting bon
Voor nieuwe klanten geldt een eenmal
€ 50 netto op een volledig jaarabonne
sleutelbeheer en komt daarmee op € 2
(standaardprijs € 311,58 per jaar incl.BTW)
geldig tot 15 april 2018

Gooiland Beveiliging B.V
Bramenberg 3a, 3755 BT EEMNES

 In ruim 20 jaar is onze orga-
nisatie groot geworden door 
de snelle alarmopvolging van 
diverse soorten alarmen bin-
nen het Gooi. Met trots kun-
nen we dan ook zeggen dat we 
voor ruim 3.000 particulieren, 
maar ook voor diverse bedrij-
ven, in het de regio Gooi en 
Vechtstreek 24 uur per dag  
de alarmopvolging verzorgen. 
Waar nodig zorgen we ook 
voor de afh andeling bij een 
rake melding (wachten op po-
litie, zorgen voor afdichting, 
etc.).
Onze medewerkers zijn alle-
maal in loondienst van onze 
organisatie, wonen allemaal 
binnen een straal van 30 km 
rondom Eemnes, ebben om die 
reden affi  niteit en kennis van 
de regio. 
Onze organisatie is 24/7 tele-
fonisch bereikbaar. Dat bete-
kent dat u ook op feestdagen 
persoonlijk te woord wordt 
gestaan door een deskundig 
medewerker die altijd op de 
hoogte is van uw situatie.
 Ook zijn wij gespecialiseerd 
in het beveiligen van klein-
schalige evenementen, maar 
leveren ook receptioniste, gast-

Gooiland Beveiliging uw partner op 
gebied van persoonlijke beveiliging 

�

ANKEVEEN- A.s. zondag 4 fe-
bruari speelt in de serie Bult-
pop de Gooise band ‘Out Of The 
Attick’ om 16.30 uur Theater De 
Dillewijn. Een heerlijke, strakke 
coverband met een zeer afwis-
selende repertoirekeuze. Vier 
routiniers vormden een stevige 
basis. Aangevuld met 3 jonge 
gasten met een rauw stemge-
luid oog ontstond deze nieu-
we band met een fantastisch 
sound.

Henk (Bult) Bezemer was in 
1993 getuige van het voorne-
men van een aantal Ankeveen-
se vrienden om een bandje te 
beginnen. Spontaan bood hij 
zijn bedrijfsruimte als oefen-
ruimte aan en zijn bedrijfsbus 
als bandbus. Deze vriend van 
vele Ankeveners was een grote 
stimulans voor de ontwikkeling 
van het popgebeuren in Anke-
veen. Helaas is Henk Bult ons 
veel te vroeg ontvallen en wil-
len we hem met Bultpop eren 
en in onze gedachten houden
‘Out of the Attick’ kwamen de 

heren elkaar tegen en ze kwa-
men op het idee om het eens 
over een andere boeg te gooien. 
Besloten werd om een aantal 
rocknummers te gaan coveren. 
Dit lijstje, met zeer uiteenlo-
pende nummers, groeide maar 
door totdat er uiteindelijk als 
vanzelf een programma ont-
stond van Beatles, Genesis, 
Eagles tot Status Quo. Graag 
laten zij anderen mee genieten 
van waar zij zelf zoveel plezier 
aan beleven, het spelen van 
rockmuziek voor een publiek.

Wapen van Ankeveen
Speciaal voor deze dag serveert 
het Wapen van Ankeveen een 
heerlijke stamppot, waarvan 
u na afl oop van het concert 
kunt gaan genieten. Kaarten: 
‘t Wapen van Ankeveen. Deze 
kosten €6,00, inclusief diner 
€20,00. Kaarten aan de zaal 
kosten € 7,00.
Aanvang 16.30; zaal open om 
16.00 uur. Kom op tijd, want 
er zijn maar een beperkt aantal 
zitplaatsen.

Met Ankevener Ruud Franken 

Bultpop ‘Out Of The Attick’

heer/vrouw voor uw bedrijf en 
brandwachten.
Wij nodigen u uit een kijkje te 
nemen op onze website, wat 
wij allemaal voor u kunnen 
betekenen. Of bel ons op om 
een vrijblijvende afspraak in te 
plannen (ook voor vrijblijvend 
beveiligingsadvies).

Daarnaast nodigen wij gediplo-
meerde en betrokken beveili-
gers van harte uit om te sollici-
teren.
www.gooilandbeveiliging.nl

Arie Molendijk is een begrip op 
het gebied van antiquarische 
boeken. Hij deed al meer dan 
1500 taxatiedagen in den lan-
de. Afgelopen zaterdag was hij 
aanwezig in het Fletcher Hotel 
in Oud Loosdrecht waar hij een 
niet afl atende stroom bezoe-
kers te woord stond voor 5 euro 
per gesprek. 

Door: Herman Stuijver 

Molendijk weet zijn boodschap 
in vriendelijke doch duidelij-
ke woorden over te brengen. 
Tijdens het eerste uurtje zit er 
weinig van grote waarde in de 
tassen en dozen. Molendijk 
vertelt dat in principe alle oude 
boeken welkom zijn. “Veelal 
hebben de boeken voor de ei-
genaar een emotionele waarde. 
Al is het niets waard, toch blijf 
ik vriendelijk en leg ik het ook 
uit waarom hun boek weinig of 
niets waard is. Soms moet ik het 
twee of drie keer vertellen eer 
het doordringt.” Bijbels en atlas-

sen komen het vaakst onder de 
ogen van de taxateur uit Rotter-
dam. “Als ik bij een taxatie geen 
bijbel of atlas zie, is er niemand 
geweest. Maar om nu te zeggen 
dat ik bijbels en atlassen liever 
niet uit een tas zie komen, je weet 
maar nooit wat er tussen zit.” 

“Dit is een veel voor-
komend boek, dat niet 
oer-zeldzaam is” zegt 
Molendijk “misschien 70, 
80 euro.”

Een mevrouw heeft  het ‘Ge-
denckboek Hilversum’ uit 1924. 
“Dit is een veel voorkomend 
boek, dat niet oer-zeldzaam is” 
zegt Molendijk “misschien 70, 
80 euro.”
Oude en antieke boeken wor-
den alleen getaxeerd op vei-
lingwaarde dus niet op een ver-
koopwaarde in een antiquariaat. 
Bij het taxeren komt veel kijken. 
Is het boek compleet, de band 
of omslag origineel, boekblok 

Veel verhalen over oude boeken
wel of niet afgesneden, wel of 
niet goed gerestaureerd, enzo-
voort. Paul Koudijs heeft  twee 
prachtige kaarten van het oude 
Amsterdam, netjes in oranje 
dekens gewikkeld. Molendijk 
ziet op de eerste plattegrond het 
jaartal 1486 staan. Bij nadere 
bestudering constateert hij dat 
het nieuwe kopieën zijn. “Het is 
namaak Oud Hollands papier, 
de nerfj es en de vouw ontbre-
ken. Het is een prachtige afb eel-
ding. Ik denk zo’n 60 euro.” De 
tweede kaart is een kopie van de 
bekende Blaauw-kaart. “Deze 
is ook een kopie, maar op beter 
geschept papier, hij dateert uit 
1520, nog zonder het Paleis op 
de Dam erop.” Meneer Koudijs 
is blij met deze kaarten die hij 
ooit erfde van een oom. Dat de 
waarde niet hoog is, maakt hem 
niets uit. Het blijven mooie 
prenten. 
De volgende bezoeker heeft  
twee dozen gevuld met 800 
gravures, een grote variatie aan 
prenten die op een metalen 
plaat zijn gesneden. Het gaat de 
taxateur te ver om ze allemaal 
door te nemen. De eigenaar 
heeft  veel tijd gestoken in de 
ordening op naam, keurig op 
een stapel A4-vellen. Molendijk 
adviseert om ze te laten veilen 
als geheel bij een specialistische 
veiling in Leiden. “Oei, jam-

mer, maar hier zit de schimmel 
in” roept Arie uit als een stapel 
‘Fabelen van de la Fontaine’ op 
tafel worden gedeponeerd. De 
acht boekjes voor 36 stuivers 
zijn aangetast door het vocht. 
“Het is te duur om ze te laten 
behandelen. Probeer het eens 
op Marktplaats.” Aan de teleur-
gestelde bezoeker geeft  Molen-
dijk de tip dat soms een tijdje 
in de diepvries de bacteriën kan 
doden. 
Het dikke ‘Martelaren’ – boek 
is ook een oude bekende van 
Molendijk. Nog voordat het ex-
emplaar uit de papieren omslag 
wordt gehaald, weet de ervaren 
vakman al waarom het gaat. Bij 
de eerste druk in 1559 vlak voor 
de 80-jarige oorlog was het al 
populair. De omvang groeide 
in de loop der jaren, er kwa-
men steeds meer martelaren bij. 
“Wat ISIS nu doet is vreselijk, 

maar toen konden ze er ook 
wat van” meent Molendijk. Het 
boek zit vol plaatjes met levende 
verbrandingen, gehangenen en 
wurgpalen. Abraham Kuijper, 
die de haat tegen de katholie-
ken wel wilde opstoken, maakte 
in 1880 een veel gelezen versie 
van het boek. Tot aan 1981 werd 
het martelarenboek uitgegeven. 
Het incomplete exemplaar van 
mevrouw, zonder leren band 
met sloten,  zou een paar tien-
tjes opleveren. 
En zo gaat het nog lang door. 
Boeken, prenten en kaarten 
worden uit tassen en dozen 
gepresenteerd aan Arie Molen-
dijk die deskundig de een na 
de ander afserveert. Overigens 
overtuigend en gelardeerd met 
anekdotes. Zoals die van het 
Friese boertje die een versleten 
Statenbijbel jarenlang gebruikte 
als opstapje voor de bedstee. 
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’s-GRAVELAND- Wandel in fe-
bruari mee met de boswachter 
over de buitenplaatsen van 
‘s-Graveland. Ga met de bos-
wachter opzoek naar dieren-
sporen, leer alles over dieren in 
de winter of ga samen knutse-
len. Deze gezinsexcursies zijn 
speciaal voor gezinnen met 
kinderen vanaf 4 jaar en duren 
ca. anderhalf uur.

Ga samen met de boswach-
ter op ontdekkingsreis over de 
’s-Gravelandse Buitenplaat-
sen Boekesteyn en Schaep en 
Burgh. Neem je camera mee 
om onderweg foto’s te maken. 
De boswachter weet antwoord 

op al je vragen. In het bezoe-
kerscentrum krijgen je vond-
sten een plek in de interactieve 
natuurwand. Als je ’s ochtends 
mee op pad gaat ga je na de 
wandeling een broodje bakken, 
’s middags krijg je een lekkere 
beker warme chocolademelk. 
Of je gaat na de wandeling 
knutselen.

Handig om te weten
Deze activiteit is geschikt voor 
gezinnen met kinderen vanaf 
4 jaar (geen kinderpartijtjes); 
neem warme kleding en/of re-
genkleding mee; voor alle acti-
viteiten geldt deelname uitslui-
tend na aanmelding en betaling 

vooraf via de website; dit is een 
gezinsexcursie; zowel volwasse-
nen als kinderen melden zich 
aan; honden kunnen niet mee 
struinen met de boswachter.

Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek, 035 - 656 30 80; 
prijzen: kind t/m 12 jaar lid/
OERRR € 4,00, Kind niet lid € 
7,00; volwassen lid € 5,00, niet 
lid € 8,00. www.natuurmo-
numenten.nl/bcgooienvecht-
streek. Datum en tijd: Op zoek 
naar diersporen met de bos-
wachter; zaterdagen 3 en 17 fe-
bruari, 14:00 uur tot 15:30 uur.
Struinen en knutselen met de 
boswachter: zondag 11 februa-

OERRR Struinen met de boswachter

ri, 11:00 uur tot 12:30 uur.
Struinen met de boswachter in 
het winterbos: zondag 4 februa-
ri, 11:00 uur tot 12:30 uur; zon-
dag 10 februari, 14:00 uur tot 

15:30 uur; zondag 18 februari, 
11:00 uur tot 12:30 uur

Foto: © Natuurmonumenten – 
Pauline Joosten -. 

LOOSDRECHT - Ga mee met de 
boswachter voor een prachtige 
wandeling rond de Loender-
veense Plas. 

In dit gebied zijn veel bijzon-
dere wintergasten te zien, zoals 
het nonnetje, de brilduiker en 
de krooneend. We wandelen 
langs de plas om deze watervo-

gels te spotten. Vergeet je ver-
rekijker niet. Een gids van de 
Vogelwerkgroep Gooi en om-
streken helpt je de verschillen-
de vogels te herkennen.
De Loenderveense plas is een 
prachtig natuurgebied waar 
Waternet een deel van het 
drinkwater voor Amsterdam 
en het Gooi voorzuivert. 

Het gebied is normaal niet toe-
gankelijk voor publiek, dus een 
unieke kans om een kijkje te 
komen nemen. 
Wanneer: zaterdag 3 en 17 fe-
bruari om 10.00 uur; geen kos-
ten. Aanmelden en meer infor-
matie: 
www.waternet.nl/loenderveen-
seplas  

Vogelexcursie op Loenderveense Plas

'Wielrennen'

‘s-GRAVELAND– Op zondag 28 
januari ontving Jos Egberink 
uit Kortenhoef een Koninklij-
ke Onderscheiding uit handen 
van burgemeester Freek Ossel. 
Hij is benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. 

Tijdens de prijsuitreiking van 
de jaarlijkse Koppelcross werd 
Jos Egberink volkomen verrast 
in de kleine kantine van de 
Gooise Wielerclub de Adelaar 
aan het Kininelaantje. Burge-
meester Ossel stormde binnen, 
met in zijn kielzog een groep 
van zeker 20 personen. Met de 
kinderen Lara en Roderik, zijn 
vrouw Helen, bestuursleden 
van de wielerclub, collega’s van 
school, vrienden en kennissen. 
De burgemeester pakte de mi-
crofoon en zette de pas 64-jari-
ge in het zonnetje. Hij noemde 
hem méér dan een leerkracht. 
Een betrokken onderwijzer 
op Jenaplanschool De Ster-
renwachter in Loosdrecht, 
waar hij sinds 1976 leraar en 
afdelingshoofd is. “Een all-
round onderwijsman” zei de 
burgemeester “die zich inzet 
voor het beste onderwijs voor 
iedereen.” Egberink ging zover 
dat hij zelfs een tijdelijk niet 
mobiel kind op de rug mee-

nam op de trap. ‘Liefdevol en 
geliefd’ waren de woorden die 
hier vielen. Jos was de orga-
nisator van vieringen en acti-
viteitenkampen. Ook speelde 
hij een belangrijke rol bij de 
ontwikkeling van de school op 
ict-gebied. Hij is een toegewij-
de en zeer bevlogen leraar voor 
‘zijn kinderen’. In maart 2017 
vierde Jos Egberink zijn 40-ja-
rig jubileum als leerkracht. Dit 
jaar gaat hij met pensioen. Zijn 
echtgenote Helen ontmoette 
hij in het begin van zijn loop-
baan op de kleuterschool naast 
de Sterrenwachter. 

Natuureducatie en 
duurzaamheid 
Bij het Instituut voor natuure-
ducatie en duurzaamheid in 
Amsterdam is Egberink van 
1980 tot 2013 actief geweest. 
Hij heeft  geholpen een pro-
gramma te ontwikkelen om de 
natuurbeleving bij kinderen te 
stimuleren. Ook was hij hier 
begeleider van kindergroepen. 

Supervrijwilliger
Sinds 2000 zet Jos zich vol pas-
sie in voor de wielerclub. Hij 
is coördinator van de Wieler-
ronde en Nationale Veldrit in 
Hilversum, actief als coördi-

nator en organisator van het 
Kampioenschap Tijdrijden, 
de Zondagavondcompetitie en 
dus de Koppelcross. Ook is hij 
mede-initiator van de vereni-
ging ‘Vrienden van de Ade-
laar’. “Egberink is een drijven-
de en stimulerende kracht bij 
De Adelaar. Hij is de spil van 
deze bruisende wielerclub, met 
recht een ‘supervrijwilliger’,” 
aldus Freek Ossel. Jos Egbe-
rink stimuleert en controleert 
anderen. Hij heeft  de touwtjes 
in handen en grijpt soms in als 
het nodig is. Maar altijd op een 
vriendelijke wijze, voegde de 
burgemeester eraan toe. 
Het heeft  Zijne Majesteit dan 
ook behaagd om Jos Egberink 
te onderscheiden als lid in de 

Orde van Oranje Nassau, van-
wege ‘zijn inzet gedurende ge-
ruime tijd ten bate van de sa-
menleving’. 

Marco en Raimon
Terwijl Jos Egberink door tal-
lozen wordt gefeliciteerd en 
overstelpt met bloemen, gaat 
de prijsuitreiking gewoon 
door. Tot hun grote blijdschap 
wordt het Kortenhoefse duo, 
Marco Ehlert en Raimon Knip 
(links op de foto), tweede bij de 
Oogzorg Briljant Koppelcross. 
In koppels van een 40- renner 
en een 40 + renner wordt er op 
het pittige parcours een uur 
lang gestreden. Om de beurt 
strijden de renners in deze slo-
pende bezigheid.

Jos Egberink verrast door Koninklijke onderscheiding
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'Voetbal'

Door de 0-3 overwinning van 
Victoria op SV Loosdrecht 
en het verlies van titelcon-
current FC Almere pakten de 
Hilversummers in de eerste 
wedstrijd na de winterstop de 
koppositie in de 2e klasse-B. 
De Loosdrechters konden 
thuis weinig uitrichten in deze 
streekderby op een winderig 
sportpark Hallinckveld.

Door:Herman Stuijver

Vanaf het allereerste fl uitsig-
naal van scheidsrechter Knet-
sch was het duidelijk dat de 
bezoekers een maatje te groot 
waren voor de oranje-formatie 
van Roy Versluis. Weliswaar 
drong over de linkervleugel 
Antonio Cvetkovic af en toe 
eens aan, Victoria bleek op alle 
fronten sterker. Het verschil 
zat ‘m vooral in de individuele 
kwaliteiten van onder andere 
Victoria-captain Rik Langhout 

en de dartele Remy de Wilde. 
Bij SV Loosdrecht kon spits 
Sercan Ozturk nauwelijks bij-
dragen aan het spel. Na een 
ruim een kwartier kon Arno 
van Ham gemakkelijk uit een 
hoekschop de 0-1 inkoppen. 
Bij de thuisclub bleef het aan-
tal combinaties beperkt en de 
talloze lange halen kwamen 
meestal niet bij de juiste me-
despeler. Middenvelder Tom 
Frinsel probeerde van alles, 
maar zijn teamgenoten gaven 
veelal niet thuis. Samen met 
aanvoerder Jeroen Lamme 
stak hij met kop en schouders 
uit boven de middelmaat. In 
de 38e minuut was er eindelijk 
een prachtige aanval over meer 
schijven die een beter lot ver-
diend had. Een Victoria-ver-
dediger kon met een sliding 
op het allerlaatste moment de 
bal over de achterlijn werken. 
Gaandeweg de wedstrijd zagen 
steeds vaker Loosdrechters 

zich gedwongen om 
met overtredingen de 
tegenstander af te stop-
pen, maar de scheids-
rechter hield tot verba-
zing van velen de gele 
kaarten op zak, althans 
in de eerste helft . 
Vlak voor rust kreeg 
Victoriaan Remy de 
Wilde het op z’n heu-
pen, à la Robben trok 
hij vanaf de rechter-
vleugel naar binnen. 
Keeper Mulder was 
kansloos: 0-2. 

Kort na de thee pingelde Loos-
drechter Aboukar Ouaddouh 
zowaar een keer een bal naar 
Cvetkovic, die stond echter 
buitenspel. Dezelfde Ouad-
douh plaatste even later een 
fraaie vrije trap op het hoofd 
van Lamme die net naast ging. 
SVL vertoonde iets meer aan-
vallend spel, dat leverde ech-

ter weinig doelrijpe kansen 
op. Wel werd de wedstrijd 
harder, nu trok de arbiter wel 
regelmatig gele kaarten. Hoe-
wel de Victorianen ook geen 
koorknapen zijn, waren de 
Loosdrechters een stuk fysie-
ker aan de slag. Hetgeen in de 
65e minuut resulteerde in een 
rode kaart van Jelmer Baas die 
zijn tegenstander over de zijlijn 
kegelde. Het laatste kwartier 

leek Victoria het wel te gelo-
ven en leken de Loosdrechters 
machteloos. Het was zuur dat 
vlak voor het laatste fl uitsig-
naal de gasten verder konden 
uitlopen naar 0-3. 

Kansloze nederlaag tegen Victoria

'Volleybal'

LoVoC heren-1 ontving vrijdag 
Armixtos uit Amsterdam. De 
als vierde geklasseerde Am-
sterdammers bleken net een 
maatje te groot voor het hard 
werkende LoVoC. Armixtos 
vertoonde weer vastigheid in 
het spel en was de Loosdrech-
ters met 1-3 de baas.  LoVoC 
blijft door dit resultaat op een 
achtste plaats op de ranglijst 
staan.

In de eerste set had LoVoC 
moeite om in het ritme te ko-

men. Aanvallend wilde het niet 
echt vlotten en Armixtos gaf 
veel servicedruk. De aanval 
van de Amsterdammers daar-
entegen had weinig te duchten 
van het LoVoC-blok en kwam 
regelmatig hard door met goed 
uitgespeelde aanvallen. Armix-
tos haalde met 19-25 de set 
eenvoudig binnen. In de twee-
de set liet LoVoC zien tot veel 
meer in staat te zijn. Het legde 
meer overtuiging in de aanval 
en met name Jeroen Lange-
weg en Roy Rempe waren als 

buitenaanvallers regelmatig 
succesvol. Lovoc kwam zelfs 
op een 18-14 voorsprong. He-
laas kon het niet doordrukken 
en Armixtos kwam terug in 
de set. Zo ontspon zich vanaf 
20-20 een spannende eindfase 
van de set. Armixtos toonde 
tenslotte meer vastigheid in 
de aanvalsopbouw en pakte bij 
23-24 direct het eerste setpoint 
om de set binnen te slepen. 
Deze tegenvaller moest LoVoC 
eerst even verwerken in de 3e 
set. Kon het aanvankelijk Ar-

mixtos nog volgen tot 13-13, 
zakte LoVoC vervolgens ver te-
rug. Armixtos kon aanvallend 
doen wat het wilde en troef-
de LoVoC op alle fronten af, 
18-25. LoVoC wist zich in de 
vierde set toch op te richten en 
nam het initiatief en pakte met 
de veel scorende Roy Rempe 
een voorsprong. LoVoC kwam 
op een 19-16 voorsprong en 
leek de set te gaan pakken. 
Armixtos knokte zich echter 
terug naar 20-20 en zelfs naar 
22-23. Het setpoint op 24-23 

na een geweldig blok van Mar-
tijn Buitink liet LoVoC nog lo-
pen, maar het pakte toch met 
26-24 verdiend de laatste set.

LoVoc dames
LoVoC dames-1 verslikte zich 
tegen Amsterdam-5. Na rui-
me winst in de eerste twee sets 
werden de volgende drie sets 
met twee punten verschil on-
nodig verloren. Een gemiste 
kans op een vijf-punter.

LoVoC heren met 1-3 onderuit

'Schaatsen'

Verdienstelijke 13e plek Olof Gerritsen op NK Allround

(links) Sercan Ozturk vast tussen 
3 Victorianen (foto: Piet van 

Bemmelen)

Het jonge Loosdrechtse 
schaatstalent Olof Gerritsen 
behaalde op het NK Allround 
afgelopen weekend in Thialf in 
Heerenveen een verdienstelij-
ke 13e plek. 

Van zijn 8e tot zijn 19e schaatste 
de 22-jarige voor de Trainings 
Groep Loosdrecht, nu staat 
hij op het punt landelijk door 
te breken. Momenteel houdt 
Olof zich volledig bezig met 
de schaatssport bij het Spindl 
Speedskating Team in Hoorn, 
waar hij dagelijks traint onder 
leiding van Lieuwe Mulder en 
Martin Admiraal. Daarnaast 
volgt Olof een studie Marke-
ting en Communicatie op het 
MBO en loopt hij stage bij 
zijn sponsor Spindl die stoelen 

ontwerpt en produceert die je 
tijdens het zitten laat bewegen. 
Een logische combinatie van 
topsport en bewegen. 

“Nou, ik heb wel spierpijn, 
maar verder ben ik wel tevre-
den” vertelt Olof na zijn 1500 
meter op de zondagmiddag. 
Dat vond hij ook zijn beste 
afstand, hij reed de drie volle 
ronden in 1.52 (11e plek). “Dat 
is mijn beste afstand en het liep 
vandaag ook lekker.” Minder 
tevreden was hij over zijn pres-
taties op de zaterdag toen hij 
de 500 en 5000 meter reed. “Ik 
was in de dagen vooraf verkou-
den, dus ik begon niet topfi t. Ik 
denk dat het anders wel beter 
was gegaan.” Hoewel een 6e 
plek op de 500 meter toch geen 

slechte prestatie is. Op de 5 
km. zat Gerritsen 10 seconden 
boven zijn persoonlijk record 
(6.59.69) een tijd die goed was 
voor een 16e positie. 

“Ik kan zeker nog ver-
beteren. Voor mij is het 
van belang om aan mijn 
techniek te werken. Ik 
moet mijn slagen echt nog 
eff ectiever maken”

“Ik kan zeker nog verbeteren. 
Voor mij is het van belang 
om aan mijn techniek te wer-
ken. Ik moet mijn slagen echt 
nog eff ectiever maken” vertelt 
hij. Doordat Gerritsen niet bij 
de eerste acht zat, kon hij niet 

starten op de 10 km. “Nou, ik 
zou bijna zeggen, gelukkig niet. 
Ik heb ‘m pas twee keer gere-
den, één keer als 17-jarige en 
twee weken geleden tijdens een 
training. Echt een idioot zwa-
re afstand, waarbij je constant 

aan je houding moet denken.” 
Ondanks de afwezigheid van 
toppers als Kramer, Verweij en 
Blokhuijzen was het een sfeer-
vol NK in het volle Th ialf. Petje 
af voor een fraaie 13e plek van 
‘ons’ Loosdrechts talent. 
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*Retro*Vintage*Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
Loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

www.inboedelenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef

Plaats hier uw Sterretje
voor meer info 

kijk op onze site
www.denieuwsster.nl

Hardlopen voor beginners
Zat. 31 Maart 9:30 uur

Parkeerplaats Zonnestraal
10 weken voor 190 Euro

www.snouckhealingtgooi.nl

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

06-53790847

Te Huur: Garagebox / 
Opslagruimte 21m2 

Info: Pijnaker Beheer BV
06 53 26 53 36

 

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.  

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
4 febr.: 10.00 uur:  diaken R. Simileer 

Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
4 febr.: 10.00 uur: Ds. M. Roelofse, gezinsdienst
 18.30 uur: Ds. M. Roelofse, gezamelijke dienst

Gereformeerde kerk
4 febr.: 10.00 uur: Ds. H.M. Ploeger  

Beukenhof
4 febr.: geen dienst

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
4 febr.: 09.30 uur: Ds. A. Duinen
 18.30 uur: Gezamelijke dienst in de Sijpekerk 

Nederlands Gereformeerde kerk
4 febr.: 09.30 uur: Ds. A. Siebenga

STERRETJES

COLOFON

Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing B.V.
Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg 
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

WANNEER TIJD WAT WAAR
do. 01 feb. 18.30 u.  Durven, doen en vertrouwen Rading 1, Loosdrecht
vr. 02 feb. 14.00 u. Historie fam. Six op Jaglust Leeuwenlaan, ’s-Grav.
za. 03 feb. 10.00 u. Vogelexcursie Loenderveense plas Bloklaan 5, Loosdrecht
za. 03 feb. 10.45 u. Lions Bridgetoernooi Oud Loosdrechtsedijk
za. 03 feb. 14.00 u. Op zoek naar diersporen Bez. Centrum NM ’s-Grav.
za. 03 feb. 15.00 u. EemJazz in Beukenhof Beukenhof, Ldr.
zo. 04 feb. 10.30 u. Peutervoorstelling Bibliotheek L’drecht
zo. 04 feb. 11.00 u. Struinen met de boswachter Bez. Centrum NM ’s-Grav.
zo. 04 feb.  14.30 u. Trio Spoq bij Gallery McSorley Zuidereinde 122, ’s-Grav.
zo. 04 feb. 16.30 u. Bultpop ‘Out of the Attic’ Dillewijn, Ankeveen
wo. 07 feb. 10.00 u. Digicafé Bibliotheek, Ldr. 
wo. 07 feb. 20.15 u. Film ‘Th e Th eory of Everything’ Dillewijn, Ankeveen
do. 08 feb. 20.00 u. Gemeenteraad Rading 1, Loosdrecht
za. 10 feb. 14.00 u. Struinen met de boswachter Bez. Centrum NM ’s-Grav.
zo. 11 feb. 11.00 u.  Struinen en knutselen met boswachter Bez. Centrum NM ’s-Grav.
ma. 12 feb. 14.30 u. Th uis wonen met dementie Emtinckhof, Eikenlaan 51
za. 17 feb. 10.00 u. Vogelexcursie Loenderveense plas Bloklaan 5, Loosdrecht
vr. 23 feb. 16.00 u. Politiek Debat Wijdemeren De Drie Dorpen A’veen
za. 03 mrt. 10.30 u. Historie fam. Six op Jagtlust Leeuwenlaan ’s-Graveland
vr. 16 mrt. 20.00 u. Jubileumconcert Nieuw Leven 90 jr. Sijpekerk, Nw. Ldr.
zo. 18 mrt. 15.00 u. Jubileumconcert Fun4all MCO, Hilversum
13/15 apr. 20.00 u. Vocal Groep Esperanto: ‘Oh Boy’ Dillewijn, Ankeveen

Als u een eenmalige activiteit hebt, graag melden aan: redactie@dunnebier.nl 
 

Activiteiten agenda

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

BEZORGERS GEZOCHT!

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 sluitingstijd: zondag 20.00 uur. 

Aanleveren advertenties: Als (HR)PDF of EPS bestand voor maandag 

10.00 uur. 

AANLEVEREN KOPIJ

Programma GooiTV
Vanaf 31 januari zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
- TV Magazine met onder andere de kringloopwinkel, het Wijdehuis 
en het nieuwe gemeentehuis in Bussum. - In Derde Termijn over 
onder andere de Gooise Gulden met Wim Lorjé van de onderne-
mersvereniging in Wijdemeren. - RegioHub: over de Veiligheidsre-
gio. - Het twee-wekelijks gesprek met de burgemeester van Gooise 
Meren.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.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!* 

 




