NIEUWSSTER
WEEKBLAD VOOR LOOSDRECHT

24E JAARGANG

WEEK 8
WOENSDAG
21 FEBRUARI 2018
NR. 1216

In samenwerking met
weekblad wijdemeren

Oud-Loosdrechtsedijk
weer open voor
onbepaalde tijd
Door: Herman Stuijver
In het kort de voorgeschiedenis:
Op 22 januari startte de herinrichting van de Oud-Loosdrechtsedijk. Vlak hierna werd
het werk stilgelegd. Voor de
aanleg van het nieuwe hemelwaterriool moest dicht bij een

oude hoofdwaterleiding gegraven worden. Dit vond aannemer KWS een te groot risico.
De waterleiding zou door het
graafwerk kunnen breken. Er
werden verschillende scenario’s
uitgewerkt om de werkzaamheden te kunnen hervatten.
Vorige week besloot het college

het werk aan de dijk op te splitsen. Hierbij waren de bereikbaarheid, het beperken van de
verkeersoverlast, verkeersveiligheid en de doorlooptijd van
doorslaggevend belang.
Nieuwe informatie
Op maandag 12 februari zijn
de voorlopig geschatte extra
kosten, die de gesplitste uitvoering van het werk met zich
meebrengt, bekend geworden.

“De hele procedure moet
opnieuw worden opgestart. Daar hebben we
geen grip meer op.”
Soestdijkerstraatweg 27 O1213 VR Hilversum O035-6424474 Owww.idmakelaars.nl

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

geen nieuwe datum noemen.
“De hele procedure moet opnieuw worden opgestart. Daar
hebben we geen grip meer op.”
Bij een nieuwe start van de

Voor deze extra kosten is een
nieuwe aanbesteding noodzakelijk. Dit zorgt ervoor dat er
voorlopig geen duidelijkheid
gegeven kan worden over de
planning. De tijd die nodig
is voor de nieuwe aanbestedingsprocedure maken dat de
werkzaamheden tot een nader
te bepalen tijdstip worden opgeschort. Wethouder Reijn kon

Uw makelaar sinds 1979 !

Onverwacht kondigde wethouder Theo Reijn aan dat de wegwerkzaamheden aan de Oud- Loosdrechtsedijk voorlopig voor
onbepaalde tijd zijn opgeschort. Dus voorlopig geen nieuw riool,
geen nieuw wegdek en geen nieuwe ﬁets- en voetpaden.

JA

werkzaamheden zal Wijdemeren ook moeten aansluiten bij
wat er in de regio en provincie
gebeurt op het gebied van infrastructuur.

ik wil...

(VER)KOPEN

Bij ons bent u aan het juiste adres !

makelaars

T 035 582 53 33
veermanmakelaars.nl

VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | ADVIES | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG
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Oud Loosdrechtsedijk weer ‘Verzin een naam voor de nieuwe pier’
open voor onbepaalde tijd Bouw pier Porseleinhaven gestart
Vervolg van pagina 1
Denk daarbij aan de provinciale wegen als de N201 en N236.
Daarnaast borrelde bij waterleidingbedrijf Vitens het idee
op of wellicht de gehele hoofdwaterleiding onder de dijk,
vanaf Breukeleveen tot aan de
Veendijk, aan vervanging toe is.
Dat kan het totale plan in een
geheel ander perspectief zetten.
Alette Zandbergen van De Lokale Partij zag op twitter haar

kans om te spreken over ‘elk
nadeel heb z’n voordeel’ om
ook tegemoet te komen aan
verbreding van het fietspad
zoals nogal wat inwoners zouden willen. Theo Reijn begreep
dat deze nieuwe ontwikkeling
overkomt als een zigzagbeleid,
maar hij zei dat ‘de belangen
van een goede infrastructuur
hoger liggen dan die van het
CDA’ daarmee doelend op de
verkiezingen van 21 maart a.s.

Verkiezingsprogramma D66
D66 Wijdemeren presenteerde
haar verkiezingsprogramma:
‘D66 krijgt het voor elkaar’. Het
is een toekomstgericht programma voor de periode 20182022 waarin D66 inzet op een
krachtig, open en transparant
bestuur.

gemeente heeft D66 een duidelijke mening. Het college van
CDA, VVD en PvdA-GroenLinks wilde een fusie met Hilversum. D66 heeft zich daar
zeer krachtig tegen verzet en
blijft tegen een fusie van Wijdemeren met Hilversum.”

Joost Boermans, lijsttrekker:
“De afgelopen raadsperiode
heeft D66 vanuit de oppositie
de nadruk gelegd op het belang
van openheid, transparantie,
goede communicatie en zuivere besluitvorming. Ook over de
bestuurlijke toekomst van onze

Het complete programma is te
downloaden op onze website.
U kunt het ook toegestuurd
krijgen. Mail ons dan op stem@
d66wijdemeren.nl en we sturen
u een exemplaar toe.

Op donderdagmiddag 15 februari was het tijd voor een
nieuwe feestelijke mijlpaal in
de Porseleinhaven in Oud-Loosdrecht. Wethouder Theo Reijn
gaf het startsein voor de bouw
van de nieuwe pier. Naar verwachting kan deze in april in
gebruik genomen worden.
De gemeente is nog op zoek
naar een goede naam voor de
pier en roept daarbij hulp in.
Iedereen kan tot 15 maart suggesties inzenden en kans maken op een leuke prijs.

“Door de komst van de
haven zijn de Loosdrechtse
Plassen vanaf de dijk nu al
zichtbaarder.”
Wethouder Theo Reijn: “Door
de komst van de haven zijn de
Loosdrechtse Plassen vanaf de
dijk nu al zichtbaarder. Met de
bouw van de 100 meter lange
pier kunnen bezoekers straks
nog meer genieten van een
prachtig uitzicht over de plassen en de haven.” De houten
pier van 100 meter heeft een
breedte van 3 meter en eindigt

met een ruit van 8 bij 8 meter.
De …….Pier zal vanaf het punt
waar nu De Dikke Muis nog gevestigd is, de plas insteken.
Prijsvraag
Suggesties voor een naam voor
de nieuwe pier kunnen tot 15
maart gemaild worden aan
mw. E. Koelemeij, gemeentelijk
projectleider ontwikkeling Porseleinhaven, via e.koelemeij@
wijdemeren.nl. Een onafhankelijke jury kiest uit alle binnengekomen ideeën de beste
namen en legt deze voor aan de
commissie ‘naamgeving open-

Links is wethouder Reijn net
klaar met de onthulling
van het doek
bare ruimte’. Het college van
burgemeester en wethouders
stelt de naam uiteindelijk officieel vast. De winnaar wordt op
16 april bekend gemaakt. Hij
of zij krijgt als prijs een tegoedbon voor de huur van een sloep
voor een halve dag, inclusief
picknickmand. De indieners
van de prijsvraag worden natuurlijk ook uitgenodigd bij de
opening van de pier.

Reactie op artikel over theater DSO
Remco van Kooi

Hallincklaan 12
1231 VV Loosdrecht
06 - 25 09 28 00
info@wijdemerenbouw.nl
www.wijdemerenbouw.nl

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

De trap van het leven zit vol splinters, maar dat
weet alleen hij die naar beneden is gegleden.

Het artikel in het Weekblad en
de Nieuwsster vorige week had
als kop: ‘D66, DLP en VVD tegen theatertje DSO’. Dit klopt
niet wat de VVD betreft. De
VVD is vóór de bouw van het

Cultureel Centrum Kortenhoef, maar is het absoluut oneens met de manier waarop
wethouder Reijn de overschrijding van het budget heeft geregeld, zonder de gemeenteraad

daarin vooraf te kennen. Om
die reden heeft de VVD tegen gestemd. Het uitgebreide
standpunt van de VVD vindt u
op www.vvdwijdemeren.nl

ambachtelijke
slagerij

Aanbieding van deze week:

roomsteak
2 stuks

5,50

100 gram loosdrechtse rauwe ham
100 gram cervelaat
Samen
Bakje gerookte kipsalade

5,95

met gekruide roomkaas
gevuld ﬁletlapje

vleeswarentrio

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

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag
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.
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Dorpsbelangen rekent op wethoudersbonus
LOOSDRECHT – In eetcafé De
Serre, achter jachthaven De
Uitkijk, was afgelopen zaterdagmiddag de aftrap van de
verkiezingscampagne
van
Dorpsbelangen. Lijsttrekker
Jan-Jaap de Kloet overhandigde het magazine met de kop
‘Zelfstandigheid Voorop’ aan
het erelid Co de Kloet.
Door: Herman Stuijver
Vader Co de Kloet was betrokken bij de geschiedenis van de
lokale partij. Hij refereerde aan
´de coup´ van de raadsleden
Zagt en Zandbergen die na de
verkiezingen van 2014 de vierpersoonsfractie verlieten en als
De Lokale Partij verder gingen.
Dat Dorpsbelangen bij de vorige verkiezingen terugkeerde
van negen naar vier zetels was

volgens de nestor van de partij
te wijten aan het ´landjepik´dossier en het standpunt vóór
de bloembakken. De Kloet sr.
noemde het ‘een goede move’
dat Dorpsbelangen halverwege
deze periode in het college van
B&W was beland.

Tot slot meende hij dat de
komende verkiezingen niet
alleen gingen over een zelfstandig Wijdemeren, maar
ook over de toekomst van
Dorpsbelangen.
Tot slot meende hij dat de komende verkiezingen niet alleen
gingen over een zelfstandig
Wijdemeren, maar ook over de
toekomst van Dorpsbelangen.
Bij een fusie met Hilversum
is dat tegelijkertijd het einde

van zijn partij, zei Co. Eerder
had zoon Jan-Jaap uit de losse
hand de hoofdlijnen van het
verkiezingsprogramma gepresenteerd. Hij is ervan overtuigd
dat Wijdemeren met de extra
investering in het ambtelijk apparaat een krachtig bestuur kan
vormen. “Zelfstandig voortbestaan kan dus echt” zei hij. De
service moet op peil blijven en
er moeten meer mogelijkheden gecreëerd worden waarbij
inwoners hun mening kunnen
geven. Wat Dorpsbelangen betreft mag de ozb-belasting niet
omhoog en moeten de andere
lasten het liefst dalen. Zijn partij heeft ook zwemles voor alle
kinderen in het programma
staan. Dat de kernen en de verenigingen centraal staan in de
vijf dorpen vond de lijsttrekker
niet meer dan normaal.

Toen Dorpsbelangen in 1982
werd opgericht was Jan-Jaap
daarbij aanwezig als journalist, tien verkiezingen later is
hij lijsttrekker, een bijzonder

CDA- fundraising diner met peptalk voorzitter
ANKEVEEN- In een vol restaurant De Molen zamelde de
plaatselijke CDA- afdeling vorige week donderdag bij een
fundraising diner ruim 11.000
euro in. Landelijk voorzitter
Ruth Peetoom slaagde erin om
jong en oud op te peppen.
Op de schorten van het zestal
vrouwelijke serveersters stond
toepasselijk ‘Het CDA zet zijn
tanden erin’ en inderdaad, het
werd een bourgondisch samenzijn met een excellent vijfgangendiner à € 65,- p.p. waarmee
Annemarie en Peter Spoor
hun gastvrijheid toonden, met
behulp van gast-chef Alex de
Haan. Ook de wijn vloeide rijkelijk. Behalve de leden die bijdroegen aan de verkiezingskas
waren er ook gasten op uitnodiging.

Natuurlijk was het een uitgelezen moment om vol goede
moed de verkiezingscampagne op te starten. Naast Tweede Kamerlid Michel Rog en
Statenlid Dennis Heijnen sloot
Ruth Peetoom aan bij het diner. Zij opende met een korte
herdenking van CDA-icoon

Landelijk voorzitter
Ruth Peetoom
Ruud Lubbers die vorige week
woensdag overleed. Mevrouw
Peetoom prees de afdeling
Wijdemeren, omdat die vooral
bestond uit ‘gewone’ mensen,
een mix uit de samenleving,

Wijdemeren 2020 springlevend
en onafhankelijk
Het verzet in onze regio tegen de ongefundeerde fusieplannen van de provinciale
bestuursleden wordt steeds
krachtiger. Wat najaar 2014 begon met een burgerinitiatief in
de gemeente Wijdemeren is zowel binnen onze regio als in het
provinciehuis te Haarlem niet
onopgemerkt gebleven.
Persbericht
Wijdemeren 2020
Inmiddels is de discussie over
en het verzet tegen de autocratische wijze van optreden
vanuit het provinciehuis in alle
betrokken gemeenten binnen

de regio breed gedragen.
Ons initiatief heeft in Wijdemeren al geleid tot een drastische koerswijziging van het gemeentebestuur. Wat in oktober
2014 nog werd omarmd, een
fusie met Hilversum, is nu geen
doel meer.
Wijdemeren 2020 zal daarom
doorgaan op de ingeslagen
weg en blijven waken en vechten voor een democratische en
breed gedragen gang van zaken. Twee initiatiefnemers van
het eerste uur, Frank Senteur en
Friso van Voorthuizen, zetten
de strijd voort van binnenuit.
Zij hebben zich daartoe aangesloten bij een van de politieke

partijen binnen de gemeente
Wijdemeren.
De andere initiatiefnemers,
David Pos, Ab Krook en Egbert
Lambers, gaan onverminderd
door als onafhankelijk burgerinitiatief, onafhankelijk van partijen binnen de gemeentepolitiek. Samen met zijn achterban
en denktank heeft Wijdemeren
2020 de kracht die daarvoor
nodig is.
Ook als het werkterrein zich
verplaatst naar het Provinciehuis en mogelijk straks het Binnenhof.
www.wijdemeren2020.nl

met een oog voor iedereen.
Bij 332 van de 335 gemeenten
doet het CDA mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, met
700 kandidaten onder de 30
jaar. Toen zij onverwacht de
lokale lijsttrekker Jan Verbruggen interviewde, meende die
dat zijn partij ‘doet wat je zegt’
en hij noemde de zorg en het
openbaar groen als herkenbare
CDA-punten. Het jonge Statenlid Heijnen wilde meer mogelijkheden om te bouwen. Nadat
het glas geheven was, kregen
Frank van Ruitenbeek en Gé
Leurs het woord om in een razend tempo kavels te veilen.

Menig CDA ‘er zal de volgende ochtend met schrik
zijn portemonnee hebben
gecheckt.
Dat ging van een set overbodige schoenen van wethouder
Reijn (50 euro) tot een boottochtje voor 40 personen op de
Barfly van Steven Voorn voor
2600 euro. Tussendoor ook andere boottochtjes, overhemden
strijken, oppassen, een dagje

moment. Voorzitter Van den
Brink prees de lijsttrekker en is
ervan overtuigd dat De Kloet
veel stemmen zal trekken.

politiek Den Haag, likeurtjes
en een vrouwelijk dweilorkest.
Al met al werd er voor ruim €
8000,- geveild. Menig CDA ‘er
zal de volgende ochtend met
schrik zijn portemonnee hebben gecheckt. Hoewel, het doel
om de partij te spekken voor de
verkiezingen de pijn mogelijk
enigszins verzacht zal hebben.
Kan het Reumafonds
op uw steun rekenen?
In de week van 19 tot en met
24 maart is de jaarlijkse collecteweek van het Reumafonds. Ook dit jaar zetten
50.000 vrijwilligers zich met
hart en ziel in om door heel
Nederland geld op te halen
voor onderzoek naar reuma.
Dit jaar komt een aantal vrijwilligers langs de deuren met
een nieuwe collectebus waar
ook bij gepind kan worden.
Reuma is een verzamelnaam
voor ruim 100 aandoeningen
aan gewrichten, spieren en
pezen. Samen zetten we ons
in voor een beter leven met
reuma vandaag. Steunt u ons
ook? Bankrekeningnr: NL86RABO0123040000, Amsterdam. www.reumafonds.nl
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Thema-avond ‘Aandacht
binnen het gezin’

Valentijnstaart voor vrijwilligers
bibliotheek Gooi en meer

WIJDEMEREN– De ChristenUnie
organiseert op donderdagavond 1 maart (inloop: vanaf
19.45 u.) de thema-avond ‘Aandacht binnen het gezin’ voor
ouders en opvoeders. We leven
in een drukke tijd en het is voor
veel ouders en opvoeders een
uitdaging om voldoende aandacht voor elkaar te hebben.
Hoe ga je om met het gebruik
van sociale media, hoe blijf je
investeren in de relatie met je
partner en kinderen? Hoe kom
je zelf tot rust?

Sinds 1992 zet D66 Noord-Holland rondom Valentijnsdag
vrijwilligers en/of organisaties
op het gebied van welzijn, zorg,
sport of cultuur in het zonnetje. Ook in Wijdemeren reikt
D66 deze speciale taart al jaren
uit. Op maandag 12 februari
jl. werd de speciale Valentijnstaart aangeboden aan de vrijwilligers die actief zijn voor de
bibliotheek Gooi en meer.

De avond wordt geopend door
Esther Kaper, lijsttrekker en
auteur van het boek Mama’s
eerste stapjes. Daarna gaat op-

voedcoach Dorien Gerritsen
op een interactieve manier aan
de slag met dit thema. Dorien
Gerritsen is gezins- en opvoedcoach, woont samen met haar
partner en zoons in Hilversum.
Ze werkt 15 jaar in de kinderopvang en schrijft columns in
het vakblad Kinderopvang Totaal. Met haar eigen bedrijf OpvoedWijs coacht ze opvoeders
in het Gooi.
Stichting Eigen&Wijzer, Lindelaan 106 in Loosdrecht; gratis.
Aanmelden vóór 27 februari
via: ursula.hopman@wijdemeren.christenunie.nl. (Vermeld
in uw mail met hoeveel personen u komt en de leeftijd van
uw kinderen).

Op deze wijze wil D66 de mensen die zich vaak al vele jaren
belangeloos inzetten van harte
te bedanken voor hun persoonlijke inzet. In het bijzijn van
ruim 15 vrijwilligers van de bibliotheek en het complete D66bestuur en verschillende D66
leden overhandigde D66-lijsttrekker Joost Boermans de Valentijnstaart: “De bibliotheek
is een goed bezocht en een fijn

ontmoetingscentrum geworden waar veel georganiseerd
wordt. Zonder de inzet van alle
vrijwilligers was de bibliotheek
in Wijdemeren niet zo levendig
als ze nu. Ze vormt een belang-

rijke sociale functie in onze
gemeente. De vrijwilligers hebben onze Valentijnstaart zeer
verdiend.”

Valentijnsdag met PvdA/GroenLinks
WIJDEMEREN- De linkse personen van PvdA/GroenLinks hebben op 14 februari een aantal
inwoners die in hun ogen iets
bijzonders doet, verrast met
een echte Valentijnstaart.

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

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

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

Weekendaanbieding

Clementa van de Velden is jaren actief geweest als bestuurslid van onder andere de historische Kring in Kortenhoef
en van de Stichting Kunstbezit
’s-Graveland. Daarnaast heeft
Clementa op heel veel Kortenhoefse kinderen gepast en die
komen nog steeds graag een
kop koffie bij haar drinken.
Roel Kalter is een van de organisatoren van de Concerten op
Berg in het idyllische kerkje in
Nederhorst den Berg. De klassieke concerten zijn prachtig
en trekken publiek uit de gehele gemeente en daarbuiten.
Dit jaar vieren ze hun 10- jarig
jubileum met nog meer mooie
muziek en bijzondere muzikanten.

Wietse Bakker is al jaren actief
als vrijwilliger bij de SV ’s-Graveland en zorgt hij voor ‘De
deel mee in de Oogst’ van de
tuinderij bij de landgoedwinkel
aan de Rading in Hilversum.
Wietse probeert bij Veenstaete
in Kortenhoef een schooltuinenproject te realiseren.
Tim en Julien Kol van de Landgoedwinkel aan de Rading in
Hilversum. Landgoed de Rading biedt een beschermde
werkplek voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt on-

der wie ook inwoners uit Wijdemeren. Het is daarnaast een
fantastische taalstage voor onze
statushouders, maar bovenal
kan je er heerlijk lunchen!Dank
namens
PvdA/GroenLinks
voor jullie inzet voor onze gemeente en onze gemeenschap!
Wil je alle foto’s zien van de
vrijwilligers met hun taarten?
Kijk dan op pvda.groenlinks.
wijdemeren.nl
Bij de Landgoedwinkel zijn ze
blij met de Valentijnstaart

(don,vrij,zat)

Apfelstrudel
(4 personen)

€ 4,00

Feliciteert Installatiebedrijf

Met de aankoop van zijn nieuwe MAN bedrijfswagen
Truck Dealer Combinatie ‘t Gooi B.V.
Cannenburgerweg 30/a, 1243 JE ‘s-Graveland Tel: 035 656 96 96, info@tdcgooi.nl, www.tdcgooi.nl
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Wiet van den Brinks 25 woelige jaren als Dorpsbelangen-voorzitter

‘Iets doen voor een dorp is en blijft mijn drijfveer’
KORTENHOEF- Toen Wiet van
den Brink in Oud Kortenhoef
een huis liet bouwen, kwam hij
er vrij snel achter hoe het ware
dorpsleven in elkaar zat. Daar
wilde hij graag deel van uitmaken, een jaar later was hij voorzitter van Dorpsbelangen. Een
ontmoeting over 25 woelige
Dorpsbelangen-jaren.
Door: Herman Stuijver
De naam De Kloet is de rode
draad in het politieke leven
van Wiet van den Brink. Bij de
bouw van zijn huis kreeg hij
een adequaat advies over de
bouwregels van toenmalig wethouder Co de Kloet. Die hem
ook motiveerde om voorzitter
van Dorpsbelangen te worden.
“Ik was nog niet eens lid, maar
er was geen geschikte andere kandidaat” weet Wiet nog.
Vanaf 1992 hanteerde hij soepel
de voorzittershamer. Een kwart
eeuw later is hij vol verwachting over Jan-Jaap de Kloet die
met nieuw elan zijn partij de
overwinning bij de komende
gemeenteraadsverkiezingen
moet bezorgen. “Kijk naar
onze poster, met Jan-Jaap, die
is apart, een beetje gedurfd. Dat
geldt ook voor hem. Hij is in-

teger, deskundig, geen schreeuwer. Communicatief erg sterk
en in staat om een belangrijk
thema als duurzaamheid goed
over het voetlicht te brengen.”

“Van hem heb ik heel veel
geleerd. Een man die heel
goed wist hoe je dingen
voor elkaar kunt krijgen.
Een creatieve geest die
altijd dacht ‘wat kan wel’.
Wat je tegenwoordig ‘out
of the box’ noemt, bruisend.”
Vol lof is Wiet over De Kloet
sr. “Van hem heb ik heel veel
geleerd. Een man die heel goed
wist hoe je dingen voor elkaar
kunt krijgen. Een creatieve
geest die altijd dacht ‘wat kan
wel’. Wat je tegenwoordig ‘out
of the box’ noemt, bruisend.”
Wiet heeft zelf nooit overwogen om actief te worden als
raadslid: “Nee, daar was ik te
druk voor als directielid van
Nettorama (supermarktketenred.)” Bovendien geeft Van den
Brink aan dat hij juist als voorzitter mensen kon verbinden.

Ontspannen
“We hebben bij Dorpsbelangen veel meegemaakt, woelige
tijden soms, maar ik heb altijd
veel waarde gehecht aan respect voor elkaar. Aan een goede sfeer, een beetje gezelligheid.
Dat vind ik juist passen bij een
dorpspartij als Dorpsbelangen.”
Uitgebreid vertelt de 73-jarige
over hoe er drie Dorpsbelangen-takken in 2001 werden
opgericht, naast Kortenhoef,
ook in Nederhorst den Berg en
Loosdrecht. Hoe de drie naar
elkaar toe groeiden en één fractie werden. Die vervolgens uit
elkaar spatte en later toch weer
samen gingen werken. Hoe
eensgezind de verkiezingen van
2010 uitmondden in een fractie
van negen personen. Met vier
mooie jaren met de wethouders Zagt en Van Waveren. En
hoe tot slot, in de zomer van
2014, na een forse verkiezingsnederlaag, Zagt en Zandbergen hun eigen weg kozen als
De Lokale Partij, zodat René
Voigt en Ria Hennis als kleine
fractie achterbleven. “Het was
inderdaad zonde dat we weer
uit elkaar gingen. Dat was een
roerige periode. Het ging mijns
inziens vooral over uiterlijkheden, over een stijl van opereren,

over strategie naar veranderen.
Nauwelijks over de inhoud.
Ik heb er een hele nare smaak
van overgehouden.” Dat tekent
de persoon Van den Brink die
houdt van ontspannen vergaderen, van contacten met mensen en die het belangrijk vindt
dat een lokale partij midden in
de samenleving staat.
Zelfstandige dorpen
Voor Wiet van den Brink en
zijn Dorpsbelangen staat het
behoud van de zelfstandigheid
van de vijf dorpen die Wijdemeren vormen voorop bij de
komende verkiezingen. “Ik zal
strijden voor de dorpen, waar

Criminaliteit weer minder in Wijdemeren
WIJDEMEREN- Uit cijfers van
het veiligheidsbeeld 2017
blijkt dat de dalende trend van
de criminaliteit wordt voortgezet. Waren er in 2016 nog 759
geregistreerde misdrijven, vorig jaar waren dat er 678, 11%
minder dus. Bij de dalers horen
woninginbraken, geweld, ﬁetsdiefstal en vernielingen. Een
opvallende stijger zijn de winkeldiefstallen en inbraken bij
bedrijven.
Door: Herman Stuijver
De daling van de criminaliteit
in de vijf dorpen is sterker dan
het gemiddelde in Midden-Nederland, dat met 9% daalde.
Burgemeester Ossel: “De afname is in de lijn van een landelijke trend. Ook dragen alerte

De Lokale Partij

.č56
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inwoners door bijvoorbeeld het
gebruik van BuurtWhatsapp en
het melden van verdachte situaties hun steentje bij. Daarnaast
zien we duidelijk de positieve
effecten van nauwe samenwerking met onder andere politie,
jongerenwerkers en in sommige gevallen het Openbaar
Ministerie.” De burgemeester
voegde eraan toe dat de bereidheid om aangifte te doen niet
verminderd is.
Getallen
Het aantal woninginbraken
daalde van 53 naar 44 in 2017,
waarvan er 17 bleven bij een
poging en waren er dus 27 geslaagd. Vorig jaar nam het percentage geweldsmisdrijven met
15% af. Hoewel je met onze
dorpen omzichtig om moet
gaan met procenten. Het reële
getal zegt meer, van 62 naar 53.
Het aantal zedendelicten steeg
van vier naar vijf en het openlijk geweld verdubbelde: van
1 naar 2. Geruststellend is dat
het aantal bedreigingen fors terugliep, van 25 naar 12. Regionaal daalde het geweld met 7%.
Waar in 2016 een forse toename was van het aantal meldingen over jongerenoverlast is dat
in 2017 gedaald met 29% (van
99 naar 70). Terwijl het in de

omliggende gemeenten
hetzelfde is gebleven.
Volgens de burgemeester zien we hier de positieve effecten van de
structurele samenwerking met onder andere
BOA’s, jongerenwerkers
en de politie.
Nog wat cijfers: vernielingen van 113 naar 87,
autokraken van 63 naar
61, fietsdiefstallen van
32 naar 15, huiselijk
geweld van 16 naar 15,
overvallen van 0 naar 0.
Winkeldiefstallen
Het aantal/ inbraken bij bedrijven en instellingen steeg van
24 naar 36, het meeste in Loosdrecht en Nederhorst den Berg.
In Loosdrecht schijnen uit
jachthavens motoren te worden
gestolen. Voor wat betreft winkeldiefstallen moet je vooral op
de Nootweg in Loosdrecht en
op De Meenthof in Kortenhoef
zijn. Dat steeg van 7 naar 18 gevallen (+ 157%).
Nieuw veiligheidsplan
Komend jaar wil de gemeente
inzetten op een nog verdere daling van het aantal misdrijven.
Er komt eind 2018 een nieuw

Veiligheidsplan tot 2022. Volgens portefeuillehouder Ossel
is er nog een slag te maken ten
aanzien van de preventie, ook
op de bedrijventerreinen. Ook
wees hij op de cybercrime en
de ondermijning door criminele personen en organisaties
die zich richten op bestuurders.
Dat komt ook in Wijdemeren
voor, benadrukte Ossel. Er is
een verschil tussen de cijfers
over veiligheid en het gevoel
van veiligheid onder bewoners.
Momenteel vindt er een peiling
over veiligheid plaats onder
de leden van het Burgerpanel.
Die input wordt benut voor het
nieuwe Veiligheidsplan.

iedereen elkaar kent, waar het
verenigingsleven nog levendig
is en waar de afstand tot het
gemeentehuis niet groot is. We
willen niet opgeslokt worden
door de stad Hilversum.”

“Ik zal strijden voor de
dorpen, waar iedereen
elkaar kent, waar het verenigingsleven nog levendig
is en waar de afstand tot
het gemeentehuis niet
groot is. We willen niet
opgeslokt worden door de
stad Hilversum.”
Wiet van den Brink die in verschillende functies als voorzitter actief was en die zich nu
ook inzet voor de regionale
Zonnebloem denkt nog geen
moment aan stoppen. “Zolang
we nog Wijdemeren zijn, wil ik
erbij horen, bij die mooie dorpen. Bij een fijne groep mensen
als Dorpsbelangen die niet ten
koste van alles iets willen bereiken. Maar op een redelijke wijze kun je jezelf ook goed manifesteren. Ik geloof heilig in onze
herkenbaarheid.”

Jubileumconcert
90-jarig Nieuw Leven
Op vrijdagavond 16 maart
viert Nieuw Leven met zijn
Friends het 90- jarig bestaan
van het fanfarekorps. Een
concert met een mix van
stukken van vroeger en beeldende filmmuziek van nu.
Dat mag u niet missen.
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Kas & Co is gestart

Wij willen Wijdemeren beschermen tegen
klimaatveranderingen door de Gemeente
Wijdemeren een voorloper te laten worden
op het gebied van duurzaamheid.
Dit gaan wij doen door ons te richten op het
bouwen van duurzame woningen; het opwekken
van zonne- en windenergie en het uitsluitend
kappen van bomen vanwege boomziektes en
een herplantingsplicht van minimaal 75%.
Ook moeten er meer voorzieningen komen voor
het opladen van elektrisch vervoer en moet
duurzaam gedrag gestimuleerd worden.

Marloes van Hoeve, 4

PvdA-Groenlinks-Wijdemeren.nl Twitter: @PvdAGroenLinksW

Duurzaamheid

KORTENHOEF – Afgelopen zaterdagmiddag 17 februari was
de oﬃciële kick oﬀ van Kas&Co
aan de Kromme Rade 5. Kas &
Co is een tuinderij waar workshops en cursussen op allerlei
groen gebied worden gegeven.
Centraal staan de (biologische)
tuin en natuur.
Door: Niels van der Horst
Kas & Co is een consortium
van een aantal tuinders aan de
Kromme Rade verenigd in een
stichting. Ze telen komkommers, meloenen, tomaten en
andere kasgroenten en geven
workshops. Naast deze groenten kun je er ook terecht voor
bloemen. Zo zijn er ‘vaste’ en
1-jarigen,
zelfplukbloemen,
bijenplanten en er is een biologische bloembinderij. Door
het aanbieden van al deze activiteiten beoogt Kas & Co het
bewustzijn van mensen te vergroten als het gaat om de groene wereld om ons heen.
Land in Zicht
Oprichter van de stichting
Wietse Bakker is ook tuinder
op Land in Zicht. Die tuinderij
ligt aan de Rading op de grens
van Hilversum en Loosdrecht.
Daar wordt momenteel voor
honderd families groente geteeld. Hij werkt daar met mensen die een achterstand op de

arbeidsmarkt hebben. De opbrengst van de teelt wordt grotendeels weer gebruikt om de
bedrijfsvoering mee te financieren. De bezigheden op de
oude tuinderij van Krijn aan de
Kromme Rade in Kortenhoef
lagen stil en Wietse was geïnteresseerd om zijn activiteiten uit
te breiden. Zo werd Kas & Co
geboren en werden de verschillende onderdelen ervan ontwikkeld en onder een noemer
gebracht.
Workshops
Naamgenoot Elfie Bakker heeft
bij Kas & Co een groot deel van
de schuur onder haar hoede.
Zij gaat workshops geven en
houdt zich ook bezig met tuinarchitectuur. Zo komt er een
ontwerpcursus waarbij mensen

hun eigen tuin kunnen ontwerpen. Ook voor kinderen
wordt het een en ander georganiseerd. Zo gaat ze bijvoorbeeld ‘groeipapier’ maken. Dat
is papier waar zaadjes in zitten.
Je kan dat zelf samenstellen en
het resultaat wordt op de aarde
gelegd waarna het gaat groeien.
Ze hoopt hiermee kinderen een
beetje nieuwsgierig te maken
naar het groen in de tuin en om
ons heen. In het algemeen wil
Kas & Co graag de principes
van biologisch of natuurlijk tuinieren bekender maken. Het is
helemaal niet moeilijk en zelfs
een klein achtertuintje maakt al
een verschil voor ons milieu.
Meer info:
www.csa-landinzicht.nl

Informatieavond isolatiemaatregelen
WIJDEMEREN - Op maandag 5
maart organiseert de gemeente Wijdemeren, in samenwerking met de Energiecoöperatie
Wijdemeren en het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket, een
informatieavond over isolatiemaatregelen. De avond sluit
aan bij een lopende kortingsactie.

10% korting
De informatieavond sluit aan
bij een lopende kortingsactie
voor isolatiemaatregelen. Tot
en met 31 maart 2018 krijgen
particuliere woningeigenaren
via het Duurzaam Bouwloket
10 procent korting op de vierkantemeterprijs voor spouwmuurisolatie,
dakisolatie,

vloer- en bodemisolatie.

Wethouder Jan-Jaap de Kloet:
“Als gemeente willen we onze
inwoners graag verder helpen
bij het energiezuinig maken
van hun woning. Vooral bij woningen die voor 1980 gebouwd
zijn, is er nog winst te behalen.
Betere isolatie betekent lagere
stookkosten en minder vochten tochtproblemen. Goede redenen om aan de slag te gaan!”
Tijdens de informatieavond
vertelt het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket over de mogelijke isolatiemaatregelen. De
Energiecoöperatie Wijdemeren stelt zich voor en geeft een
toelichting op haar plannen
voor 2018. Tijdens een bedrijvenmarkt kunnen aanwezigen
kennismaken met ondernemers die de isolatiemaatregelen
uitvoeren.

Cartoon verkiezingen

Informatie en aanmelden
De avond vindt plaats in het
gemeentehuis van Wijdemeren
(Rading 1, Loosdrecht) en start
om 19.30 uur. Meer informatie
en aanmelden via www.wijdemeren.nl/informatieavondisolatie.
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Gemeenteraadsverkiezingen
21 maart 2018
Op 21 maart, dat mag u niet missen, zijn de gemeenteraadsverkiezingen.
In Wijdemeren doen maar liefst 8 partijen mee. Uw huis-aan-huisblad wil zijn
bijdrage leveren aan de communicatie tussen kiezers en partijen. Deze week komen
alle partijen aan het woord. Ze reageren op de vraag: ‘Waar staat Wijdemeren in 2022?

Waar staat Wijdemeren in 2022....?

1. CDA

2. DorpsBelangen

Het CDA staat voor een langdurig zelfstandige gemeente, dus ook
in 2022. Het CDA heeft met DLP,
DorpsBelangen en D66 een voorstel
ingediend in de raadsvergadering van
november 2017, waarin gezamenlijk
is uitgesproken het bestuurskrachtprobleem te herkennen en aan te willen pakken door ambtelijke samenwerking met Hilversum en Gooise
Meren. De meerderheid van de raad
steunde dit voorstel. De gemeenteraad heeft unaniem uitgesproken te
willen komen tot een gemeente Gooi
en Vechtstreek, mits de identiteit en
het voorzieningenniveau in alle dorpen gewaarborgd blijft. Dit is waar
het CDA voor gaat, niet door naar de
rechter stappen, maar ons netwerk op
landelijk en provinciaal niveau inzetten.
www.cda.nl/noord-holland/wijdemeren

In 2022 staat Wijdemeren er goed
voor als een krachtige zelfstandige gemeente. Een volwassen gemeente ook,
die uitgaat van de eigen mogelijkheden. Weet wat zij kan. Goed in een
duidelijk sociaal beleid, en we hebben
stappen gezet op het gebied van recreatie en toerisme, voeren plannen uit
om de jongere inwoners te behouden
en ouderen te geven waar behoefte
aan is. In de dienstverlening altijd oog
voor de inwoners. En waar het ‘technische’ taken betreft wordt er samengewerkt, soms intensief met andere
gemeenten. Met als doel iedereen zo
goed mogelijk van dienst te zijn in
service en hulpverlening.

www.dorpsbelangen.nl

5. PvdA/GroenLinks
De dienstverlening door de gemeente
moet goed en betaalbaar zijn. Dat is
thans niet het geval, zoals uit diverse
rapporten blijkt. PvdA- Groen Links
kiest voor een bestuurlijke- en niet
voor een ambtelijke fusie. Door deze
fusie worden we in 2022 een sterke
en financieel gezonde gemeente die
onze kernen in staat stelt hun kracht
te behouden en te versterken. Met
eigen budgetten, voorzieningen en
ambtelijke ondersteuning. Wij kiezen voor een bestuurlijke fusie en
niet voor ambtelijke fusie omdat bij
de laatste de gemeenteraad letterlijk
en figuurlijk op afstand van haar inwoners en ambtenaren komt te staan.
Wij zien de fusie met Hilversum als
een tussenstap naar één gemeente
Gooi en Vecht.
www. pvda-groenlinks-wijdemeren.nl/

3. D66

4. VVD

D66 wil geen fusie met Hilversum.
Wat D66 betreft krijgt Wijdemeren
de komende 4 jaar een veel beter bestuur; wordt de bestuurskracht weer
op orde gebracht en blijft Wijdemeren zelfstandig. Het college van CDA,
VVD en PvdA-GroenLinks wilde een
fusie met Hilversum. D66 is en blijft
tegen een fusie met Hilversum.
Als D66 het voor het zeggen krijgt,
zal die fusie dus niet doorgaan en is
Wijdemeren in 2022 een zelfstandige gemeente. Een gemeente met een
goed kernenbeleid, waar o.a. dorpsraden zijn ingesteld. Ook is er echt werk
gemaakt van duurzaamheid om een
klimaatneutrale gemeente te worden.

In 2022 liggen de dorpen van Wijdemeren in een veilige, efficiënte en
dynamische gemeente met een dorpenraad met gekozen leden, taken
en budget die de belangen van onze
dorpen krachtig behartigt. Hebben
onze dorpen nog steeds dezelfde gemeenschapszin als altijd. Zijn de belastingen lager en het serviceniveau
van de gemeente hoger. Zijn voorzieningen op het gebied van sport, cultuur, onderwijs en welzijn verbeterd.
Is er goede en toegankelijke zorg voor
jong en oud. Is het goed en betaalbaar
wonen met een eerlijke verdeling van
de sociale woningvoorraad. Zijn recreatie, toerisme, natuur en ondernemerschap verbeterd. Is het gelukt om
Wijdemeren duurzamer te maken.

D66wijdemeren.nl

www.vvdwijdemeren.nl

7. De Lokale Partij

8. ChristenUnie

Voorspellen in moeilijk, vooral als
het om de toekomst gaat. Onze feitelijke conclusie vorig jaar was dat een
bestuurlijke fusie met Hilversum een
gelopen race is. De huidige stand van
zaken verandert dat niet. Wij hebben daar geen probleem mee want 1)
Wijdemeren kan écht niet zelfstandig
verder en 2) Onze kernen zullen ook
binnen een gemeente Hilversum hun
eigenheid behouden. Bij de fusie tot
Wijdemeren is dit ook goed gelukt. In
2022 zijn onze dorpen nog even mooi
en bruisend als nu, maar dan met
meer woningbouw voor met name
jongeren en ouderen en gesteund
door een taakvolwassen ambtenarenapparaat.

In 2022 staat Wijdemeren fier overeind als prachtige groen-blauwe gemeente waar het uitstekend wonen is.
De vijandige overname door Hilversum is afgewend. Het besef dat ‘groter
niet altijd beter is’, is eindelijk doorgedrongen tot de bestuurlijke elite.
De bevolking, die volop betrokken is
bij te maken keuzes, steunt de nieuwe
toekomst breed. Het karakteristieke
dna van de dorpskernen is en blijft
behouden. Het LOKALE gemeentebestuur dichtbij die dorpsgemeenschap koestert dat in al z’n vezels.
Met verstandige inzet van gemeenschapsgeld is veel bereikt. Recreatie
en natuurbeleving zijn de aandachttrekkers. En duurzaamheid is een 2e
natuur. Wijdemeren leeft als nooit tevoren. Hoera!

In 2022 zitten we waarschijnlijk in
de afrondende fase van een fusie met
Hilversum. Tijdens de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen staan op
elke lijst vertrouwde Wijdemeerse
gezichten. Elke dorpskern heeft haar
eigen dorpsraad die zelfstandig een
budget beheert. Inwoners worden actiever bij besluitvorming betrokken
en de gemeente heeft meer draagkracht om haar taken naar behoren
uit te voeren. In de regio staan we
sterker. De gemiddelde inwoner heeft
zijn gemeentelijke lasten zien dalen,
kan nog altijd naar zijn vereniging en
blijft trots op zijn dorp. De weerstand
tegen de fusie blijft, maar in de praktijk merken we dat onze angst dat hier
alles wordt volgebouwd, niet op de
werkelijkheid is gebaseerd.

www.olib.nl

www.DELOKALEPARTIJ.org

6. OLib

www.wijdemeren.christenunie.nl
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Hallelujah, weer Messiah in OLV Hemelvaartkerk
NEDERHORST DEN BERG- Op zaterdag 24 februari wordt het genieten in de OLV Hemelvaartkerk in Nederhorst den Berg. Dan
zal de Messiah worden opgevoerd. ‘Ik geloof dat ik de hemel en
God voor me heb gezien’ sprak de huilende George Frideric Handel nadat hij het tweede deel van zijn meesterstuk had voltooid.
Zover zal dirigent Jeroen Weierink van het koor Camerata Vocalis
en het orkest Camerata Amsterdam niet gaan, maar hij vindt dat
de ambiance en de akoestiek van de r.k. kerk perfect passen bij
dit concert.
“Het is zo’n mooi werk. Het is
zo beeldend, het verhaal wordt
zo overtuigend neergezet. Met
natuurlijk het triomferende
Hallelujah dat iedereen kent.
En twee andere delen in een
andere sfeer. Ik denk dat die
achtergrond van een altaar met
beelden goed aansluit bij de
Anglicaanse kerk uit Engeland,
het is namelijk ook een heel erg
Engelse compositie, juichend,
vrolijk in sommige delen. Britse passie in een vrijwel perfecte
akoestiek” vertelt de inwoner
van Nederhorst den Berg enthousiast.
Handels meesterwerk
Georg Friedrich Händel werd
in 1685 geboren in de Duitse stad Halle, in hetzelfde jaar
als Johann Sebastian Bach. De
heren hebben elkaar nooit ontmoet. In 1712 liet hij zich naturaliseren tot Brits staatsburger.
George Frideric Handel was
in Londen tientallen jaren een

gevierd componist van opera’s
in Italiaanse stijl en oratoria op
bijbelse thema’s. Rond zijn 55e
was zijn succes tanende. Zijn
libretto-schrijver Charles Jennens zag dat met lede ogen aan.

“Wij doen het Hallelujah
aan het einde nog eens
dunnetjes over”
Hij schreef het verhaal van de
bijbelse Messias (Gezalfde), dat
inspireerde Handel en binnen
drie weken componeerde hij
de muziek. De première van de
Messiah vond plaats op 13 april
1742 in Dublin als benefietconcert voor een weeshuis. Handel
dirigeerde zijn topmuziekstuk
56 keer en paste hem diverse
malen aan voor de verschillende omstandigheden zoals
beschikbaarheid van bepaalde
solisten of instrumenten. Het
is geen specifieke kerkmuziek
maar meer een combinatie tussen vermaak en een kerkdienst.

In het begin werd het werk alleen in theaters en concertzalen
uitgevoerd en aangekondigd
als ‘Grand Musical’. Pas vanaf
1750 waren er uitvoeringen in
kerken. De Messiah bestaat uit
drie delen: de aankondiging
van de geboorte van Jezus; zijn
dood, de opstanding en de hemelvaart; zijn wederkomst en
heerschappij.
Bezetting
“Wij doen het Hallelujah aan
het einde nog eens dunnetjes
over” vertelt dirigent Weierink.
Die het belangrijk vindt dat
muziek vooral laagdrempelig
wordt gepresenteerd. Hij heeft
een afkeer van de soms elitaire
benadering van de klassieken.
“Het mooiste vind ik de beleving, als de emoties worden ingekleurd. Dat zie je tijdens een
optreden groeien. Dat zijn vaak
onverklaarbare momenten, een
blik naar elkaar en het vonkje
springt over. Ik wil graag dat
het publiek die inspiratie ook
beleeft.” Niet alleen kent Weierink koor en orkest door en
door, hij kan ook goed uit de
weg met de solisten. “Alex Vermeulen, de tenor, is gewoon de
Messias. Hij zingt het uit z’n
hoofd, hij kan die rol beter dan
wie ook neerzetten.” Daarnaast
zingen de gezusters Charlotte

en Josefien Stoppelenburg de
sopraanstemmen en sluit Joost
van Tongeren aan als bas. Zij
zullen de onvergetelijke aria’s
ten gehore brengen. Nederhorst
den Berg heeft de première van
de serie van vier Messiah-voorstellingen.
Lekker bezig
De dirigent, afkomstig uit Ootmarsum, heeft een paar drukke maanden achter de rug. Hij
leidde maar liefst 45 concerten,
overal in den lande. Met twee
opera´s, Traviata (Verdi) en de
Parelvissers (Bizet) en tussendoor speelde hij met zijn eigen
Habsburgs Strauss Orkest het
succesvolle programma ‘Wien
bleibt Wien’. “Het was een feest,
met volle zalen. Al moest ik wel
steeds schakelen van twee totaal

De sopranen uit 2016 van wie de
gezusters Stoppelenburg en Alex
Vermeulen (links) weer van de
partij zijn.
verschillende opera’s naar de
Weense walsen.” Na de Messiah
hoeft de 58-jarige Berger zich
wederom niet te vervelen. Een
maand later gaat hij op toernee
met de Mattheus Passion voor
kinderen (met Edwin Rutten).
Daarna lonkt het buitenland:
naar Jekaterinenburg (Rusland)
en in de Oekraïne naar de steden Charkov en Kiev.
Kaartverkoop
U kunt kaarten kopen bij
Bloembinderij Passiflora Vaartweg 1, 1394 GL Nederhorst
Den Berg of reserveren op:
www.nootsprong.nl

Galerieconcert met Carezza Kwartet
Zorgeloos en gemakkelijk
een vakantie boeken

Alice & José
persoonlijk reisadviseur

Op zondag 25 februari is er
een Galerieconcert met het
Carezza Kwartet in de Vermeulen Art Gallery. De aanvang is
om 15.00 uur en de entree bedraagt 12 euro.

land heeft de bandeonist
Carel Kraayenhof grote
populariteit gekregen met
zijn versie van Adios Nonino tijdens het koninklijk
huwelijk van het echtpaar
Willem Alexander en
Maxima. Het Tango Ballet
is een kleurrijk werk voor
strijkers en bestaat uit diverse werken uit het oeuvre van de componist.
Vermeulen Art Gallery; De
Zodde 20; 1231 MB Loosdrecht; Tel. 035-5821730;
info@vermeulenart.nl;
www.vermeulenart.nl

,

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

Het Carezza Kwartet bestaat uit
de violisten Alexander van den
Tol en Dana Mihailescu, samen
met Michiel Eekhof op altviool
en Anneke Janssen op cello.

Sleutel
Service

Voor de pauze speelt het viertal
het bekende Strijkkwartet Opus
13 van Felix Mendelssohn Bartholdy (1809- 1847) die dit
werk in vier delen schreef op
18-jarige leeftijd. Na de pauze
‘Three Idylls’ van Frank Bridge.
Tot slot het Tango Ballet van
Astor Piazzolla. De Argentijnse
componist en bandoneonspeler Piazolla heeft wereldwijd de
tango met zijn ‘Tango Nuevo’
nieuw leven ingeblazen. In ons

De Lokale Partij
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‘Creatief avondje uit’ met Lotty en Jos
Voor een ‘creatief avondje uit’
bent u bij de Loosdrechters Lotty Smienk en Jos de Beer op het
goede adres. Ze maken er met
u een feestje van, samen met
vrienden een avondje schilderen, met muziek, een hapje en
een drankje. Op de vrijdagen 9
en 23 maart en op zaterdag 21
april bent u tussen 20 en 22.30
uur van harte welkom bij de
Bende van Blitzz in Baarn.
Jos de Beer was grafisch ontwerper en docent aan het Media College te Amsterdam.
Daarnaast heeft hij zich ontwikkeld als kunstenaar. “Schil-

deren is zo leuk, ik doe het zo
graag en in de loop der jaren
heb ik na diverse cursussen een
eigen stijl ontwikkeld” vertelt
hij.

“Het is de bedoeling dat
je geheel zelf een schilderij
maakt.”
Wie rondkijkt in zijn atelier
ziet inderdaad dat hij van vele
markten thuis is. Zijn passie voor het schilderen wil hij
graag overbrengen op anderen.
Toen hij in contact kwam met

Lotty Smienk van de Bende van
Blitzz was het ei snel gelegd.
In de winkelruimte van Lotty
aan de Laanstraat in Baarn is
ruimte voor een gezellige ontmoeting met verf en kwasten.
“De try out was geslaagd en dus
willen we ons idee doorzetten”
vervolgt Jos. “Het is de bedoeling dat je geheel zelf een schilderij maakt. Wij komen met
voorbeelden op foto’s. Het kan
in alle stijlen, impressionistisch,
kubistisch, modern, abstract,
het maakt niet uit.” Lotty en Jos
zorgen voor acrylverf, kwasten,
ezels en paneeltjes van 50 bij 50
cm. En u kunt aan de slag, on-

der begeleiding van Jos. In een
fijne sfeer zult u versteld staan
hoe je op creatieve wijze een
mooi schilderij kunt maken.

Aanmelden en info: www.bendevanblitzz.nl; € 38,50 (all in);
Laanstraat 99; Baarn; 035- 54
26 765.

'Voetbal

Loosdrecht vergeet overwinning mee te nemen
Nadat Loosdrecht vorige week
de eerste thuisoverwinning
van het seizoen boekte trad
het zaterdag jl. aan tegen FC De
Bilt. Loosdrecht speelde deze
uitwedstrijd aan zonder Edwin
Klok. maar zag Jelmer Baas terugkeren van een schorsing.
Door: Roy Versluis
De eerste 20 minuten van de
wedstrijd speelde Loosdrecht
erg sterk, het was dan ook meer
dan terecht dat Sercan Ozturk
na 14 minuten de 0-1 liet aantekenen. Het elftal kreeg na de
0-1 nog een aantal mooie kansen om 0-2 op het scorebord te

zetten, maar helaas lukte het
niet om de score verder uit te
breiden.
Na de rust lukte het niet om
de slordigheden uit het spel te
krijgen van SVL en na 60 minuten kwam de Bilt terug in de
wedstrijd door de 1-1 te scoren.
Na de 1-1 pakte Loosdrecht het
wat beter op en kreeg het eindelijk weer controle over de
wedstrijd zonder tot grote kansen te komen. In de 82e minuut
kreeg Loosdrecht een vrije trap
op zo’n 20 meter van de goal
van de tegenstander. Tom Frinsel schoot de bal over de muur
in het doel. Loosdrecht was op
weg naar de 2de overwinning

op rij. De Bilt speelde vaak de
lange bal, maar Loosdrecht
kwam niet in de problemen,
de knock out hing in de lucht.
Totdat in 88e minuut een vrije
trap in het strafschopgebied
van Loosdrecht werd gepompt
en was het Anthony Albert die
de bal ongelukkig achter zijn
eigen keeper kopte.
Eindstand: 2-2. Als je in de 82e
minuut de 1-2 maakt, moet je
de overwinning over de streep
trekken. Echter, gezien het
spelbeeld was 2-2 een reëele
uitslag van de wedstrijd. Volgende week spelen de oranjehemden thuis tegen Almere, de
nummer 2 in de competitie.

Tweede kunstgrasveld SV Loosdrecht
Zoals al eerder door de gemeenteraad was aangegeven,
is de rubberkorrel nu deﬁnitief
door de kerk: SV Loosdrecht
krijgt een tweede kunstgrasveld. Althans als de gemeenteraad ermee instemt, op de
laatste vergadering voor de
verkiezingen.
Ruim een jaar geleden stuurde
het bestuur van de voetbalclub
een brief naar de gemeente
met het verzoek om een tweede kunstgrasveld. Er is een

dringende behoefte aan meer
veldcapaciteit, door onder andere een explosieve groei van
het meisjesvoetbal. Ook weet
de club steeds meer jeugdleden aan zich te binden en is het
7-tegen-7 voetbal bij de senioren in opkomst. Bij de overschrijding van de norm met
30%, zoals nu het geval is, is
een extra veld echt noodzakelijk. Een natuurgrasveld wordt
vervangen door een kunstgrasveld, wat meer trainings- en
speeluren oplevert.

De gemeente komt SVL tegemoet op grond van de zogenaamde 1/3 regeling. Het totaal
zal 410.000 euro gaan kosten,
waaraan SV Loosdrecht 1/3
zelf bijdraagt (€ 136.667), het
restant bestaat voor 1/3 uit een
subsidie en 1/3 uit een renteloze lening voor de club. Ook is
er een vergoeding van € 8.000,per jaar voor het onderhoud.

'Hockey'

Paasclinic voor smurfen & benjamins
Op zaterdag 3 maart organiseert Hilversum dames -1 een
Paasclinic voor de smurfen,
benjamins en tevens voor
niet-leden.
Smurfen en Benjamins mogen dus gerust een vriendje
of vriendinnetje uitnodigen
om kennis te laten maken met

HMHC (Jagerspaadje). Na het
succes van afgelopen herfst,
nodigt Hilversum dames-1 de
jongste hockey(st)ers graag
nogmaals uit voor een sportieve en gezellige middag. Wil
jij scoren zoals de spits van
dames -1? Of misschien wel leren hoe je een super gaaf trucje
doet? Kom naar de Paasclinic

van Hilversum dames- 1 en
wie weet speel jij straks al je
teamgenootjes voorbij!
Ben jij een smurf of een benjamin? Of ben jij nog niet lid,
maar wil jij eens kijken of jij
hockey leuk vindt? Het kost
slechts 20 euro. Meer info: hilversumdames1@gmail.com.

Patrick Bonhof omringd door tegenstanders (foto: Piet van Bemmelen)

Korrels
Bij de aanleg van het veld
wordt een duurzaam alternatief voor rubbergranulaat
toegepast. In de media is veel
aandacht geweest voor de veiligheid van rubbergranulaat
op kunstgrasvelden. Zowel
de KNVB als de Vereniging
Sport en Gemeenten, waarvan Wijdemeren lid is, volgen
het advies van het RIVM. Het
RIVM benadrukt dat het risico
voor de gezondheid van sporten op deze kunstgrasvelden
praktisch verwaarloosbaar is
en er dus gewoon op gesport
kan worden Om een mogelijk
toekomstig risico (vervanging
SBR rubber) te vermijden
wordt voorgesteld bij het nu te
realiseren veld uit te gaan van
een duurzaam alternatief. Het
beste alternatief voor SBR rubber is Pro-gran. Deze korrels
zijn uitgebreid getest, recyclebaar en hebben geen enkel risico voor de gezondheid of het
milieu. De meerkosten bedragen € 30.000.

'Voetbal
Riant
In 2012 heeft adviesbureau
Grontmij de mogelijkheden
van privatisering van de voetbalvelden onderzocht. Met
betrekking tot SV Loosdrecht
heeft Grontmij geconcludeerd
dat met deze vereniging een
riante regeling is afgesloten. De
gemeenteraad heeft naar aanleiding hiervan bij de besluitvorming over de notitie buitensport (2013) aangegeven de
mogelijkheden te willen onderzoeken om het bestaande contract met de club aan te passen.
De wethouder heeft in overleg
met de vereniging ook gekeken
naar alternatieven om zoveel
mogelijk te harmoniseren en
aan te sluiten bij de situatie bij
de andere voetbalverenigingen.
Na intensief overleg is de uitkomst dat harmoniseren niet
is gelukt. Overigens kondigde
SV ’s-Gravelandvoorzitter Degekamp tijdens de Nieuwjaarsreceptie aan dat zijn vereniging
binnenkort ook komt met
een aanvraag voor een tweede
kunstgrasveld.
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Energiecoöperatie Wijdemeren enthousiast van start
WIJDEMEREN- De energiecooperatie Wijdemeren nodigt
bewoners (inclusief ondernemers, scholen, organisaties en
overheid) uit om met elkaar de
schouders te zetten onder de
energietransitie.
We hebben zoveel enthousiaste
reacties gekregen op onze oproep in Weekblad Wijdemeren

om mee te werken aan de energiecoöperatie Wijdemeren dat
we meteen een fantastisch team
hebben kunnen samenstellen
om de energiecoöperatie te
organiseren. Zo is er nu een
team energiecoaches beschikbaar om met huiseigenaren
(gratis) in gesprek te gaan en
eigen ervaringen op het gebied
van energiebesparing te delen.

Concreet gaan we de komende maanden met bewoners in
de verschillende kernen van
Wijdemeren de mogelijkheden
verkennen voor energiebesparing aan de eigen woning.
Ook hebben we een team dat
zich in gaat zetten voor de collectieve energieopwekking, een
mogelijkheid voor mensen die
zelf geen zonnepanelen op hun

dak kunnen plaatsen.
De energiecoöperatie
is 5 maart ook aanwezig op de informatieavond van de gemeente Wijdemeren over
woningisolatie. Hier
zal de energiecoöperatie zich presenteren en kunnen
woningeigenaren alvast kennismaken met de energiecoaches.

Fysiotherapiepraktijk Wijburg Kortenhoef 12,5 jaar
Na 15 jaar als fysiotherapeut in
een maatschap in Rotterdam
werkzaam te zijn geweest,
kreeg ik de kans een eenmanspraktijk over te nemen in Kortenhoef. Er was een praktijk
voor fysiotherapie ter overname op de Elbert Mooijlaan.
In 2006 verhuisde ik, met mijn
toen nog vriendin en ondertussen echtgenote, van een flat in
Rotterdam naar een woonark
in Loosdrecht. Dat kende ik als
zeiler goed en er woonden ook
vrienden van ons in Wijdemeren. In de opeenvolgende jaren

zijn wij getrouwd en hebben wij
2 dochters gekregen. In januari
2016 is de praktijk verhuisd
van de Elbert Mooijlaan naar
de Parklaan 4 te Kortenhoef in
de voormalige peuterspeelzaal.
Mijn aanpak en specialisme is
vooral het analyseren en behandelen van de lichamelijke
klacht van de cliënt. Kernvraag
is waarom het niet vanzelf over
is gegaan. Heel veel klachten
van ons bewegingsapparaat zijn
te verklaren en worden onderhouden door verkrampte spiervezels, spierknopen genoemd.
Die ontstaan als gevolg van een

zeer slechte plaatselijke doorbloeding binnenin het spierweefsel. Dit wordt het myofasciale pijnsyndroom genoemd.
De zeer plaatselijke slechte
doorbloeding veroorzaakt een
opeenhoping van afvalstoffen
die de zenuwuiteinden overprikkelen en dus pijn veroorzaken. De aanvoer van goede
stoffen is verstoord, waardoor
de spier niet meer optimaal
functioneert met als gevolg bewegingsbeperking en verkeerde belasting op de omringende
weefsels van bijvoorbeeld gewrichten, banden en kapsels.

Als je dit kan oplossen, dan
gaat het natuurlijke herstelvermogen van het lichaam
weer normaal aan het werk
en verdwijnt de klacht snel en
blijvend. Een combinatie van
manuele fysiotherapie en dry
needling blijkt een effectieve
aanpak te zijn. Gemiddeld 4
zittingen zijn meestal afdoende. Goed voor patiënt en zijn/
haar portemonnee. Als u aanvullend verzekerd bent, wordt
het door uw zorgverzekeraar
vergoed.
Denk aan pijn en beweegklachten tijdens sport of ge-

Kijk voor meer informatie op
www.energiecooperatiewijdemeren.nl/
woon tijdens het dagelijks
leven zoals hoofdpijn, nek- of
rugpijn, pijn aan heup of been,
hielpijn of schouderpijn, tennisarm/-elleboog of pijn bij artrose. Zelfs jarenlange klachten
aan spieren en gewrichten die
ondanks goede behandelingen
elders helaas niet afdoende
zijn verdwenen kunnen met
deze aanpak snel en blijvend
klachtenvrij worden.
Kijk voor meer uitleg, informatie en wetenschappelijke
artikelen op www.fysiotherapiewijburg.nl of bel voor een
afspraak 035-6550735.
Vincent Wijburg.

Strijkkwartet ROctet spelen hun favoriete werken
NEDERHORST DEN BERG - Het
ROctet is terug in Nederhorst
den Berg. Tijdens deze editie
van Concerten op de Berg spelen de acht vooraanstaande
strijkers van het Radio Filharmonisch Orkest op 17 maart
hun favoriete werken.
Wat gebeurt er als musici, naast
hun optredens in grote orkesten, zelf mogen kiezen wat ze

spelen? Welke muziek heeft
hun voorkeur en waarom? Bij
Concerten op de Berg krijgen
de strijkers van het ROctet
hierin de vrije hand. Het resultaat is een bijzonder divers
programma met schitterende muziek van Mendelssohn,
Prokofjev en Gade. Jeugdige
frisheid Voor altviolist Frank
Brakkee mocht Mendelssohn
absoluut niet ontbreken. “Niet

Wijdemeren in Beeld

dat ik last heb van mijn leeftijd
hoor, maar van de muziek van
Mendelssohn voel je je tien jaar
jonger. Ik koos dit stuk vanwege die jeugdige frisheid in zijn
muziek. Vol energie, opwinding en mooie melodieën. Dat
doet deze componist heel knap.
Als je even neerslachtig bent,
luister naar Mendelssohn en je
kunt er weer tegen.”

Lovende reacties
Mendelssohn stond al vaker op
het programma van het ROctet,
gevolgd door lovende recensies. Het lag dus voor de hand
dat Mendelssohn opnieuw op
het programma zou staan. “Als
altviolist zie ik zijn werk als
een soort bijbel voor het strijkensemble. Het strijkkwintet
dat we gaan spelen ligt mooi
in het verlengde daarvan. Je

hoort het helaas niet vaak, dus
dit is een perfecte gelegenheid
om dat in Nederhorst te laten
horen.” Kaartverkoop U kunt
uw concertkaarten bestellen via
?www.concertenopdeberg.nl?.
Geen internet? Geen probleem!
U kunt ook kaarten kopen bij
Brinkers Mode en Lingerie,
Dammerweg 1 in Nederhorst
Den Berg. U wordt verzocht
contant te betalen.

Zaterdag jl. gaf burgemeester Freek Ossel de officiële aftrap van de campagne
voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Op de gemeentewerf plakten
alle politieke partijen hun verkiezingsposters voor de 13 borden in Wijdemeren.
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STERRETJES
Te Huur: Garagebox /
Opslagruimte 21m2
Info: Pijnaker Beheer BV
06 53 26 53 36

Bollen ICT
Service aan huis voor
€ 12,50 per kwartier
Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets
www.bollenict.nl
Bel 06 - 51 993 153
Handig met auto’s?
Kom werken bij Vakgarage
Richtlijn.
Bel 0294-252325 of
kom langs in Nederhorst.
Matangi Quartet
Ned. meest succesvolle
strijkkwartet 9 maart
Kerkje in Tienhoven
www.concerttienhoven.nl

Speelnatuur van OERRR
genomineerd
‘s- GRAVELAND- Speelnatuur
van OERRR genomineerd is
voor Beste Uitje van Nederland
2018. Het publiek kan van 12
februari tot en met 18 maart
stemmen op hun favoriet. Zo
ook op Speelnatuur van OERRR
bij Bezoekerscentrum Gooi en
Vechtstreek.
OERRR brengt je naar plekken waar je avonturen beleeft.
Waar je de natuur ruikt, voelt
en proeft. We noemen dat
Speelnatuur. Met meer dan 0,5
hectare bomen, water, zand,
bloemen, modder en beesten
is Speelnatuur van OERRR bij
Bezoekerscentrum Gooi en

MEDISCHE DIENSTEN

Vechtstreek een uitje voor het
hele gezin. Er is een speelplaats
voor de allerkleinste (0-4 jaar)
en voor de grotere kinderen (412 jaar). Kom lekker spelen met
zand, water en takken en klim
in de boomhut! Heb je ook
zo genoten van het ravotten
in Speelnatuur van OERRR?
Breng dan je stem uit via www.
beste-uitje.nl.
Bezoekerscentrum Gooi en
Vechtstreek, 035 - 656 30 80;
dinsdag t/m zondag van 10:00
uur tot 17:00 uur; gratis; www.
natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek
Foto: © Natuurmonumenten –
Janko van Beek-

Toekomst in de autotechniek?
Kom werken bij Vakgarage
Richtlijn.
Bel 0294-252325 of
kom langs in Nederhorst.
Stage plek of vakantiebaan?
Kom werken bij
Vakgarage Richtlijn.
Bel 0294-252325 of
kom langs in Nederhorst.

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

De Lokale Partij

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

.č56

LUISTEREN
NAAR
INWONERS
www.delokalepartij.org

Activiteiten agenda
WANNEER TIJD
WAT
WAAR
wo. 21 feb. 20.00 u. Commissie Ruimte en Economie
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
do. 22 feb. 14.00 u. Inloopspreekuur Visio, slechtzienden
Bibliotheek, Tjalk 41
do. 22 feb. 20.00 u. Commissie Bestuur en Middelen
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
vr. 23 feb.
16.00 u. Politiek Debat Wijdemeren
De Drie Dorpen A’veen
za. 24 feb. 15.00 u. Keyboard spelen Sido v.d. Meulen
Café De Beuk, Beukenhof
za. 24 feb. 20.15 u. Concert ‘Messiah’
OLV Hemelvaartkerk, NdB.
zo. 25 feb. 10 / 13 u. Binnen en buiten Trompenburgh
Trompenburgh, ’s-Graveland
zo. 25 feb. 15.00 u. Galerieconcert Carezza Kwartet
Zodde 20
do. 01 mrt. 20.00 u. ChristenUnie, Aandacht binnen gezin Lindelaan 106, Eigen&Wijzer
za. 03 mrt. 10.30 u. Historie fam. Six op Jagtlust
Leeuwenlaan ’s-Graveland
ma. 05 mrt. 19.15 u. Infoavond woningisolatie
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
di. 06 mrt. 20.00 u. Voorlichting glasvezel Nieuw Ldr.
Avonturenfabriek
do. 08 mrt. 20.00 u. Gemeenteraad
Gemeentehuis, Rading 1. Ldr.
do. 15 mrt. 20.00 u. Verkiezingsdebat
Bibliotheek Ldr.
vr. 16 mrt. 20.00 u. Jubileumconcert Nieuw Leven 90 jr.
Sijpekerk, Nw. Ldr.
zo. 18 mrt. 10 / 13 u. Binnen en buiten Trompenburgh
Trompenburgh, ‘s-Graveland
zo. 18 mrt. 15.00 u. Jubileumconcert Fun4all
MCO, Hilversum
do. 21 mrt. 07.30 u. Gemeenteraadsverkiezingen
Wijdemeren
Als u een eenmalige activiteit hebt, graag melden aan: redactie@dunnebier.nl
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Huisartsen
De De huisartsenpraktijk Loosdrecht is gevestigd op Eikenlaan 49 A
035-5889060
De praktijk is geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur
www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken
8-17 uur
588 90 60
Huisbezoek aanvragen
8-11 uur
588 90 60
Receptenlijn
24 uur
588 90 60
Spoedlijn
8-17 uur
588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen
8-17 uur
588 90 60
Telefonisch advies
8-17 uur
588 90 60
Buiten de openingstijden is de dienstdoende huisarts te bereiken via de huisartsenpost te
Blaricum. Dit kan alleen door eerst te bellen naar 088 130 96 00.
Versa Welzijn
Lindelaan 98, 1231 CN Loosdrecht
035 - 623 11 00
Apotheek
Nw. Loosdrechtsedijk 28,
582 65 50.
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur, zaterdag, zon- en feestdagen gesloten.
Apotheek spoedtelefoon tel.
035 - 533 06 07
Thuiszorg Inovum
035 - 588 82 00
Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:
Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten,
fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek
035 -692 49 24
Eén telefoonnr. voor alle diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten kantooruren!
Kraamzorg:
035 - 692 49 22
Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum:
035 - 692 46 92
(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur).
Vivium Zorggroep
035 - 692 49 24
Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden,
Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
Diëtisten
DPS Dieetkunde,
085-210 05 75
Eikenlaan 49a, 1231 AT Loosdrecht, info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl
Amaris Thuis locatie Zuiderheide
035-6254150 of 06-12740786
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht
(met of zonder indicatie), www.amaristhuis.nl
Buurtzorg Loosdrecht
06-23670078
thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding
in Loosdrecht e.o. loosdrechteo@buurtzorgnederland.com
Tandartsen Buiten praktijkuren,
0900 - 15 15
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212,
088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO): 24 uur per dag/7 dagen per week.
Dierenarts Acacialaan 2a,
035 - 582 44 93

Programma GooiTV
Vanaf 21 februari zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
- TV Magazine met onder andere de porseleinhaven Loosdrecht.
- In Derde Termijn met het verkiezingsdebat tussen Dorpsbelangen
en O-Lib onder leiding van Ruud Bochardt.
- RegioHub: over het mobiel scheidingsstation.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN.
Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

KERKDIENSTEN
Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
Zo 25 febr.: 19.30 uur: Pastor E. Kaak.
Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
Zo 25 febr.: 10.00 uur: Ds. Y Hsu, Baambrugge,
18.30 uur: Ds. A. van Duinen.
Gereformeerde kerk
Zo 25 febr.: 10.00 uur: Ds. W. Timmerman.
Beukenhof
Zo 25 febr.: Geen dienst.

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
Zo 25 febr.: 09.30 uur: Ds. H.A. Post
18.30 uur: Gezamelijke dienst in de Sijpekerk
Nederlands Gereformeerde kerk
Zo 25 febr.: 09.30 uur: Leesdienst
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Het Kursusprojekt, wie zijn wij eigenlijk?
Wij gaan er vanuit dat u alles
weet van het Kursusprojekt
Loosdrecht, maar is dat eigenlijk wel zo? Of vraagt u zich al
lange tijd af wie, of misschien
beter wat KP Loosdrecht is?
Leest u mee?
Door enkele enthousiaste
mensen werd in het najaar
van 1974 gestart met het geven van een paar cursussen in
een botenloods. Al snel werd
de belangstelling groter en zo
is in november 1980 de ‘Stichting Kursusprojekt Loosdrecht’
ontstaan. Een groep vrijwilligers die zich inspant om leuke
cursussen, workshops, lezingen
en excursies te bedenken en
daar een docent of begeleider
voor te zoeken. Deze docenten
en begeleiders zijn mensen die
zoveel plezier in hun hobby of
beroep hebben dat zij bereid
zijn hun kennis, passie en enthousiasme tegen een kleine
vergoeding te delen.
Het ‘Kursusprojekt’ draait zonder subsidie om de drempel zo
laag mogelijk te houden opdat
ook cursisten met een kleine
beurs mee kunnen doen. Jaarlijks schrijven zo’n 1.000 à 1.200
cursisten zich in. Op de inschrijfochtend, altijd op een zaterdag begin september, staan

dan ook lange rijen te wachten
om zich voor een of meerdere
activiteiten aan te melden. Dit
jaar zal de inschrijving starten
op 8 september. Zet u dat maar
vast in uw agenda! Onze groep
vrijwilligers bestaat op dit moment uit 11 vaste vrijwilligers
en een grote schare mensen
die zo nu en dan of regelmatig
ondersteunen. Graag stel ik de
vaste vrijwilligers in de komende periode aan u voor.

Het ‘Kursusprojekt’ draait
zonder subsidie om de
drempel zo laag mogelijk
te houden opdat ook cursisten met een kleine beurs
mee kunnen doen.
De beste ervaring om kennis te
maken met het Kursusprojekt
is deelnemen aan een van de
vele activiteiten. In de maand
maart staan er weer een aantal
leuke gepland waar ook nog
ruimte is om mee te doen!
Maart ‘Kursussen’
De 2de kunt u creatief aan de
gang in de workshop ‘Sieraden
maken in Mokume Gane Hidden Magic techniek’ hierbij
gaat u een eigen en uniek sieraad maken met een eeuwen-

oude techniek in een modern
jasje. Op 3 maart gaan wij aan
de wandel en kunt u mee met
de ‘Stadsmuurwandeling in
Utrecht’. Wilt u ‘Gezond & fit
oud worden’ kom dan op 7
maart naar de lezing hierover.
Voor alle kinderen die toch wel
heel erg graag eens een lammetje willen aaien of vasthouden
is op 14 maart ‘Een kijkje bij
de lammetjes’. 17 maart start
er weer een activiteit voor de
creatieveling onder ons; ‘Pandora-style kralen maken van
polymeerklei’. Deze workshop
wordt op 2 achtereenvolgende zaterdagen gehouden. Nog

meer creativiteit op
woensdag de 21ste
met het ‘Maken van
een speelse wikkelarmband’.
Ook op 21 maart
wordt er aandacht
besteed aan de veiligheid van onze huisdieren met de lezing ‘EHBO bij
huisdieren’. Zondag 25 maart
mag er rondgekeken worden
in een heuse buitenplaats tijdens de excursie ‘Rondleiding
buitenplaats Vreedenhorst’. De
maand wordt afgesloten met
weer een lezing: ‘Van kwel,
polders en plassen’. Hoe zijn de
Westelijke en Oostelijke Vechtplassen ontstaan en wat is daar-

Stadsmuurwandeling
Utrecht op 3 maart
van nog terug te vinden in het
huidige landschap rondom de
Vecht?
Zin om mee te doen? Graag wel
even aanmelden, anders loopt
u de kans voor niets te komen!
Voor meer informatie:
www.kploosdrecht.nl

Opvoeden, zo hou je het leuk
REGIO - Opvoeden van kinderen is leuk, maar soms ook lastig. Want wat doe je als je kind
bijvoorbeeld niet wil luisteren
of erg boos is? Je kunt deze vragen zelf oplossen, maar ook bespreken met andere ouders. Dit
kan bij Jeugd en Gezin tijdens
de cursus ‘Opvoeden, zo hou je
het leuk’.

geven & prijzen, nee zeggen &
verbieden, straffen, negeren en
apart zetten. Door deze onderwerpen met andere ouders te
bespreken, kun je ervaringen
delen en kijken wat voor jou
ook een geschikte oplossing
kan zijn. ‘Opvoeden, zo hou je
het leuk’ is speciaal voor ouders
met kinderen van 3 tot 12 jaar.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur,
waarin verschillende thema’s
naar voren komen: aandacht

Cursus start in maart
De cursus start 8 maart in Bussum (Olmenlaan 14) en vindt
plaats op vier opeenvolgen-

de donderdagen tussen 20.00
en 22.00 uur. De kosten voor
deelname zijn 30 euro per ouder(paar). Ouders uit de hele
regio Gooi en Vechtstreek zijn
welkom! Voor informatie en
aanmelden kun je terecht op
de website van Jeugd en Gezin
Gooi en Vechtstreek: www.
jggv.nl (cursusaanbod). Ook
kun je bellen naar het inhoudelijk spreekuur: 035 69 26 350
of een mail sturen naar cursussen@jggv.nl.

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

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

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

HSB B.V. Rijksstraatweg 3
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