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Op dinsdag 6 maart is er een informatieavond in de Avonturenfa-
briek over een glasvezelverbinding naar Nieuw-Loosdrecht. Initia-
tiefnemers Remco Bruynseels en Wim Steman zijn razend enthou-
siast. “Het is alsof je van een paard en wagen overstapt op een 
Ferrari” meent Wim Steman. De avond heeft twee doelgroepen: 
de inwoners van de Nieuw Loosdrechtsedijk/ Hallinckveld- West 
en alle andere Loosdrechters die voor hun wijk hetzelfde willen. 
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Vrijblijvend een 
aankoopmakelaar 

op proef? 
Bel of mail ons! 

Glasvezel biedt u een toekomst 
in de digitale wereld van inter-
net, televisie en telefoon. Elke 
twee jaar verdubbelt de capaci-
teit die een gemiddeld huishou-
den nodig heeft  voor gebruik. 

Niet alleen de kwaliteit wordt 
beter. Wat dacht u van de snel-
heid. Nu is de downloadsnel-
heid maximaal 8 MB, dat wordt 
dan 150 MB. Bij uploaden is de 
winst nog spectaculairder, van 

0,5 tot 1 MB naar 150. Dat hele 
dunne draadje heeft  giganti-
sche mogelijkheden.De grote 
commerciële partijen willen 
in Loosdrecht geen betaalbaar 
glasvezel aanleggen, dat vinden 
ze onrendabel. 

“De grote commerciële 
partijen willen in Loos-
drecht geen betaalbaar 
glasvezel aanleggen, dat 
vinden ze onrendabel.”

In Oud-Loosdrecht hebben 
ondernemers en particulieren 
vanaf maart 2014 de koppen 
bij elkaar gestoken en de coö-
peratie Breedband Loosdrecht 
opgericht. Met succes. Op de 
Oud-Loosdrechtsedijk is tot 
aan de Veendijk de hoofdlei-

ding aangelegd, waar zeker 400 
huizen op zijn aangesloten. Dat 
is een dekking van ongeveer 
50%. “Je hebt over het alge-
meen zo’n 30% nodig” vertelt 
Dick Kaas die al jarenlang op 
vrijwillige basis actief is voor de 
breedbanders. 

Lees verder op pagina 2

Glasvezel naar
Nieuw-Loosdrecht?
Glasvezel naar
Nieuw-Loosdrecht?

Wim, Remco en Dick 
zijn klaar voor de glasvezel

VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | ADVIES | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

makelaars

JA ik wil...
(VER)KOPEN

T 035 582 53 33
veermanmakelaars.nl

Bij ons bent u aan het juiste adres !

U
w 

m
ak

ela
ar

 si
nd

s 1
97

9 
!



Woensdag  februari 2 NIEUWSSTER

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

Veel mensen danken hun goede geweten 
aan hun slechte geheugen.

Glasvezel naar 
Nieuw-Loosdrecht? 
Vervolg van pagina 1

Stap voor stap
Remco en Wim beseff en 
heel goed dat aansluiting op 
Oud-Loosdrecht weliswaar 
technisch goed te doen is, maar 
het is een fi kse klus om het te 
organiseren. Daarom kiezen ze 
voor een opbouw in delen. Op 
de fl yers kwam een respons van 
10%. Dat is dus te laag. 

Ze willen starten op de Nieuw 
Loosdrechtsedijk (t/m kwekerij 
Andromeda) en in Hallinck-
veld- West (Spanker, Tjotter, 
enz.). Ze hopen dat veel men-
sen zich aanmelden. Aannemer 
Wion Plus doet het graafwerk, 
bij een gleuf langer dan 10 me-
ter moet de ontvanger bijbeta-
len. Vervolgens kunnen pro-
viders Plinq en Teleplaza een 
pakket leveren, met verschil-
lende snelheden, tegen concur-
rerende prijzen. Ze installeren 
ook binnenshuis. 

“Je moet mensen over-
tuigen van de voordelen. 
Hoe meer deelnemers hoe 
aantrekkelijker het is om 
aan de slag te gaan.”

Wim Steman vindt eigenlijk 
dat het ook een kwestie is van 
maatschappelijke betrokken-
heid. “Als je meedoet, dan is dat 
saamhorigheid. Je helpt je bu-
ren ermee. Je kunt elkaar erop 
aanspreken.” 
Dick Kaas wijst erop dat wer-
ving een cruciaal punt is. “Je 
moet mensen overtuigen van 

de voordelen. Hoe meer deel-
nemers hoe aantrekkelijker het 
is om aan de slag te gaan.”

Financieren
Niet alleen je samen aanmelden 
is belangrijk, ook moet de aan-
leg vóór gefi nancierd worden. 
De aannemer maakt kosten en 
dat moet betaald worden. Rem-
co en Wim doen een beroep op 
Loosdrechters om in te stappen 
op een renderende lening. Als 
de glasvezel eenmaal op vol-
doende basis is uitgezet, kun 
je je geld met een hoger rende-
ment terug verdienen. Van 500 
tot 5000 euro is dat 4% en daar-
boven 5%. In totaal is er wel een 
ton nodig. 

Gemeente
Wim Steman vindt dat de ge-
meente Wijdemeren ook wel 
een duit in het zakje mag doen. 
Dit hoort zijns inziens bij de 
opbouw van een goede infra-
structuur. ”Glasvezel heeft  ook 
wel degelijk een economische 
component” voegt Dick Kaas 
eraan toe. “De ontwikkeling 
van de recreatiesector bijvoor-
beeld heeft  baat bij een snelle 
verbinding.”  

Op 6 maart zijn naast wet-
houder Th eo Reijn en Dick 
Kaas ook de providers en de 
aannemer aanwezig. U krijgt 
alle gelegenheid om vragen te 
stellen. “Dit is een kans om op 
een rijdende trein te stappen” 
sluit Remco Bruynseels af “als 
je later een aansluiting wil laten 
graven, ben je veel duurder af.” 
Zie ook: www.breedbandloos-
drecht.nl; NLD@breedband-
loosdrecht.nl; 035- 58 20 540, 
Wim; 06- 22 66 64 86, Remco. 

KORTENHOEF- In het kader 
van de gemeenteraadsverkie-
zingen op 21 maart a.s. orga-
niseert de VVD Wijdemeren 
op zondagmiddag 11 maart in 
Ottenhome een open bijeen-
komst met Jeanine Hennis en 
Jan Huitema. 

De VVD nodigt u van harte 
uit om bij deze discussiebijeen-
komst aanwezig te zijn. Jeanine 
Hennis, Tweede Kamerlid van 
de VVD, voormalig minister 
van Defensie en inwoonster 
van onze gemeente, en Jan 
Huitema, VVD-Europarle-
mentariër en melkveehouder 
in Friesland, geven inleidingen 
over actuele politieke ontwik-
kelingen en zullen uw vragen 
beantwoorden. Uiteraard kunt 

u onze kandidaten 
voor de gemeente-
raadsverkiezingen 
ook ontmoeten en 
vragen stellen. De 
leiding is in han-
den van Eric Kroe-
se, voorzitter VVD 
Wijdemeren.
 
Aanmelden
De inloop is vanaf 
14.30 uur inloop. 
Tussen 15.00 en 
17.00 uur is de dis-
cussie 17.00 uur. 
Er is gelegenheid 
tot napraten. Locatie is Otten-
home, Zuwe 20 te Kortenhoef. 
Het is een open bijeenkomst, 
iedereen is welkom. U hoeft  
geen lid van de VVD te zijn. 

Wij stellen het op prijs als u 
zich aanmeldt vóór 7 maart 
a.s. door een e-mail te sturen 
naar Jan Klink (jjjklink@gmail.
com).  

Politiek café met Jeanine Hennis

Het besluit over de bouw van 
het Cultureel Centrum Korten-
hoef heeft een staartje dat de 
gemoederen binnen de poli-
tieke bubbel van Wijdemeren 
vorige week donderdag tijdens 
de commissie Bestuur en Mid-
delen fl ink bezig hield. Het gaat 
over geheimhouding die na de 
commissievergadering van 25 
januari geschonden zou zijn 
door wethouder Theo Reijn. 

Door: Herman Stuijver

In een vertrouwelijk beraad 
kwamen alle partijen over-
een om de aanvulling van het 
extra budget van 30.000 euro 
voor het theater op de Parklaan 
op de raadsagenda te plaat-
sen. Wethouder Reijn meldde 
deze uitslag telefonisch aan de 
verslaggever aan de Gooi- en 
Eemlander en per mail aan de 
andere media. 
OLib-raadslid Robby Israel 
kwam met vragen waarin hij 
schreef over schending van 
de geheimhoudingsplicht. Nu 
bleek vorige week dat het ande-
re OLib- raadslid Martin Vuyk 
aan Reijn gesuggereerd had de 
pers in te lichten. Vuyk ging er 
niet op in tijdens de commis-
sievergadering, hij wilde niet 
uit de school klappen. Op voor-
stel van D66 ‘er Joost Boermans 

wordt de kwestie nu besproken 
in het fractievoorzittersoverleg.
De gemeente Wijdemeren wor-
stelt wel vaker met geheimhou-
ding en vertrouwelijkheid. Het 
is opvallend dat er van vertrou-

welijke overleggen geen notu-
len en bandopnames worden 
bewaard. Dat maakt een de-
mocratische controle achteraf 
onmogelijk. 

Gedoe over geheimhouding

Omdat een fusie nu eenmaal 
onvermijdelijk is, meent OLib 
dat Wijdemeren ‘voortvarend 
en zonder enige reserve de ge-
sprekken met vertegenwoor-
digers van de gemeente Hil-
versum en de provincie moet 
opstarten’, luidt de inhoud van 
de motie die de Onafh anke-

lijk Liberalen bij de volgende 
raadsvergadering willen die-
nen. 

Deze fusie voor Wijdemeren en 
haar kernen kan alleen dán op-
timaal kan uitvallen, wanneer 
het college en haar onderhan-
delaars op een constructieve en 

positieve wijze de onderhande-
lingen voeren, schrijven Israel 
en Vuyk. Die eraan toevoegen 
dat ‘wethouders die zich niet 
in het bovenstaande kunnen 
vinden, niet te laten deelnemen 
aan deze gesprekken’. 

OLib wil dat fusiegesprek start
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al een fl inke impuls gegeven. 
Echter, het betreft  hier een in-
vestering om de basis van de 
organisatie op orde te brengen. 
Vooralsnog is die basis niet op 
orde. Dat uit zich vooral op het 
gebied van planning & con-
trol. Door het nog niet op orde 
hebben van de werkprocessen 

bestaat een algemeen bedrijfs-
risico. Van de 8 ton in 2 jaar 
gaat er 125.000 euro naar de 
HR-manager en verder bedra-
gen tussen 90.000 en 150.000 
naar opleiding, werkprocessen, 
zaakgericht werken, fi nancieel 
beheer en huisvesting. 
 

WIJDEMEREN- Blijmoedig 
meldde burgemeester Ossel 
dat de planning en de fi nanci-
en voor een betere organisatie 
op de Rading 1 op koers ligt. In 
de zomer van 2019 moet het 
ambtelijk apparaat in goede 
lijnen zijn opgezet. 

In juli vorig jaar stelde de ge-
meenteraad € 800.000 ter be-
schikking ten behoeve van het 
versterken van de organisatie 
van de gemeente. Per 1 decem-
ber 2017 is er een tweehoofdige 
directie, direct onder gemeen-
tesecretaris mevrouw Heeg: 
een directie Fysiek Domein en 
een directie Sociaal Domein 
en Dienstverlening. De staf be-
staat uit 2 teams, de directie Fy-
siek Domein bestaat uit 6 teams 
en de directie Sociaal Domein 
en Dienstverlening uit 7 teams. 
Alle teams worden aangestuurd 
door een teammanager. Deze 

teammanager is integraal ver-
antwoordelijk voor zijn/haar 
team. Op de directiefuncties 
en op 9 van de 15 teammana-
ger-functies konden medewer-
kers uit de eigen organisatie 
worden benoemd. Om op 1 ja-
nuari 2018 een gelijke start mo-
gelijk te maken voor alle teams, 
zijn voor de 6 teams waarvoor 
geen interne kandidaat is ge-
vonden, tijdelijk externe mana-
gers aangesteld. 

Zaakgericht werken
Een gemeente moet ook ‘zaak-
gericht werken’. Dat omvat 
het bewaken van de informa-
tiestroom en de voortgang van 
een zaak. Ook moet alles ge-
deeld worden met alle belang-
hebbenden. Een bureau heeft  
een nulmeting uitgevoerd. 
Daaruit bleek dat de gemeente 
Wijdemeren heeft  ervaren dat 
de invoering van zaakgericht 

werken meer is dan een simpel 
een systeem invoeren. Gaande-
weg werd ook het volledig digi-
taal werken en archiveren aan 
het project toegevoegd. Dit zal 
waarschijnlijk meer tijd vergen. 
In verschillende bronnen wordt 
gewezen op het feit dat met 
‘zaak’ mensen worden bedoeld. 
Hopelijk blijft  een zaak niet be-
perkt tot een ‘casus’ en wordt de 
‘mens’ niet vergeten.  
 
HR-manager 
Een HR-manager of human re-
source manager is verantwoor-
delijk voor het aantrekken, se-
lecteren, belonen, beoordelen 
en opleiden van werknemers 
binnen een organisatie. Ook 
houdt hij of zij toezicht op de 
organisatorische cultuur. Per 1 
november jl. heeft  de gemeente 
een interim HR-adviseur. Het 
plan voor de organisatieont-
wikkeling heeft  de organisatie 

Versterking organisatie ambtenaren ligt op koers

ANKEVEEN- Als acht politieke 
partijen meedingen naar 19 
zetels in de Wijdemeerse ge-
meenteraad geeft dat voldoen-
de keuze. Anderzijds wordt het 
kiezen uit zoveel smaken ook 
lastiger, vooral als de verschil-
len niet bijster groot zijn. Dat 
was het beeld na afl oop van 
het verkiezingsdebat afgelo-
pen vrijdag in De Drie Dorpen, 
georganiseerd door de geza-
menlijke ouderenbonden.

Door: Herman Stuijver

Een kleurrijk beeld met veel 
affi  ches, fl yers, ballonnen, pen-
nen en ander promotiemateri-
aal in een redelijk gevulde zaal, 
met hoofdzakelijk volgers van 
politieke partijen. De stemming 
zat er goed in en de zestien kan-
didaten (twee per partij) deden 
hun best om de aanwezigen te 
overtuigen. Bij het voorstel-
len prees Rosalie van Rijn de 
zichtbaarheid van haar CDA en 
vond Gert zijn Lokale Partij de 
enige echte. Martin Vuyk hecht-
te aan het rationele denken 
van OLib en Joost Boermans 
prees D66 aan als krachtig en 
open, terwijl Esther Kaper van 
de ChristenUnie wees op haar 
partij als ‘van christenen, voor 
iedereen’. Ria Hennis zei dat de 
naam Dorpsbelangen al genoeg 
zei en VVD- voorvrouwe Sieta 
Vermeulen nam de tijd om uit 
te leggen waarom haar partij te-
gen zelfstandigheid is. Tot slot 
roemde Sandra van Rijkom het 
sociale en groene aspect van 
haar combinatiepartij PvdA/
GroenLinks. 
Gek genoeg kwam het oude-
renbeleid niet bijzonder uit de 

verf. Terwijl gespreksleider Cor 
Koster bij aanvang vertelde 
dat een kwart van de Wijde-
meerders ouder is dan 65 jaar. 
Natuurlijk vonden alle partij-
en dat de woningbouw gericht 
moet zijn op de senioren die 
voor doorstroming zorgen en 
dat het sociale beleid moet zijn 
afgestemd op goede zorg en be-
strijden van de eenzaamheid. 
Op de vraag waarom er 7 ton 
overschot van het sociale do-
mein is overgeheveld naar de 
algemene reserve kwamen geen 
heldere antwoorden. Misschien 
had Robby Israel (OLib) gelijk 
dat je ouderen niet als een apar-
te categorie moet beschouwen. 

Fusie
Het belangrijkste item van 21 
maart, wel of geen fusie met 
Hilversum, kwam zijdelings 
aan de orde. Gert Zagt (DLP) 
hekelde het feit dat de raad vier 
jaar achter de feiten had aan-

gelopen en geen eensgezind 
standpunt had kunnen inne-
men over de toekomst. Waarop 
Rosalie van Rijn (CDA) repli-
ceerde dat CDA, DLP, DB en 
D66 het eens waren over een 
ambtelijke fusie met Hilversum 
en Gooise Meren. Martin Vuyk 
(OLib) zag daar niets in, alleen 
al omdat Gooise Meren niet 
wil. Sandra van Rijkom om-
schreef het fenomeen als ‘Jan 
zonder Land’ en Sieta Vermeu-
len als ‘paard zonder wagen’. De 
ChristenUnie is niet voor her-
indeling, omdat het draagvlak 
ontbreekt, anderzijds merkte 
lijsttrekker Esther Kaper op 
‘Hilversum is geen heks’. 

Grote eenstemmigheid over 
de instelling van dorpsraden, 
al verschilde men over de in-
vulling. Alleen OLib-raadslid 
Israel zei ‘Nee’, daarvoor had 
je een gemeenteraad die de 
plicht heeft  om contacten te 

Debat in Drie Dorpen biedt weinig duidelijkheid

LUISTEREN 
NAAR 

INWONERS
www.delokalepartij.org
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onderhouden. Ook bleven alle 
partijen het erover eens dat 1/3 
sociaal bouwen een hard punt 

moet blijven.  Waar acht partij-
en met elkaar discussiëren over 
veel onderwerpen, krijg je veel 
onuitgesproken standpunten. 
En ga je van de hak op de tak. 
Iedereen had wel meer willen 
vertellen of scherpe vragen wil-
len stellen. Het kwam er niet 
van. Gelukkig zijn er nog veel 
momenten tot aan 21 maart om 
u op de hoogte te stellen.  
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Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Appelbeignets
€ 1,25 per stuk

Kantoor Vanderwalle Group B.V. is op zoek 
naar FULLTIME (40 uur) versterking!

Ben jij een kei in administratieve zaken, gek op puzzelen met 
cijfers en een echte team speler? Lees dan snel verder!

Wij zijn op zoek naar een net afgestudeerde fi nancieel administra-
teur(m/v) die vol enthousiasme zijn pas geleerde theorie, fulltime 
in de praktijk wil brengen.

Eigenschappen:
• Je bent zelfstandig sterk, maar een aanwinst voor een team
• Je bent Pro-actief en een meedenker
• Je bent punctueel en structureel
• Je bent representatief en klantvriendelijk

Pre:
• Je bent bekend met het gebruik van AFAS en Dizzy Data
• Je bent handig met Offi  ce producten zoals Outlook, Word en  
 Excel
• Je hebt een afgeronde opleiding Financiële Administratie / 
 Boekhouder achter de rug.
 
Taken:
• Het verwerken van de veel verschillende fi nanciële administraties
• Het voorbereiden van de aangiften BTW/LB/IB/VPB
• Klantencontact
• en alle leuke bijkomstigheden van het boekhoudvak.

Wij bieden:
• Een enthousiast team, in een modern kantoor aan een prachtige  
 boslocatie in het gezellige Loosdrecht.
• De nieuwste programmatuur zoals slim scannen, boekhouden 
 in de cloud en ingelezen mutaties
• Een marktconform salaris

Ben jij die enthousiaste en gemotiveerde administratief mede-
werk(ster), mail dan nu nog jouw CV met begeleidend schrijven 
naar Jeroen (Jeroen@vdwfi scaal.nl) meer informatie vind je op 
www.vdwfi scaal.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Lezers schrijven... 

In de G&E van 14 februari 
stond een artikel met de kop 
‘Gooise Moordenaar’ keert 
terug. De kop en het artikel 
gingen over de activiteiten van 
de Mirt-planologen betreff en-
de het toekomstige gebruik 
van Gooise gronden voor ver-
keersinfrastructuur die beoogt 
Amsterdam beter vanuit het 
Gooi bereikbaar te maken. 
Toekomstig gebruik dat wij in 
Wijdemeren niet zouden moe-
ten willen.
Door het drammende fusiebe-
leid van GS wordt het gevaar 
steeds groter dat het huidige 
aangename profi el van Gooi- 
en Vechtstreek wordt ‘ver-
moord’. Immers als het eind-
doel (Gooistad met Hilversum 
als ‘Centrale’) van GS wordt 
bereikt, is er geen sprake meer 
van voldoende tegenkrachten 

zoals die nu worden geleverd 
door de meerderheid van de 
gemeenten in ons gewest. Wij-
demeren2020 heeft  al duidelijk 
gewezen op deze gevaarlijke 
ontwikkeling en bijna 40% van 
de kiesgerechtigden heeft  zich 
achter dit standpunt opgesteld.
Na het verschijnen van Week-
blad Wijdemeren resten nog 
20 dagen tot de gemeente-
raadsverkiezingen. Het is de 
laatste kans om de toekomst 
van de Gooi- en Vechtstreek 
en die van onze gemeente te 
verdedigen tegen de nieuwe 
‘Gooise Moordenaar’. Want de 
strijd is nog niet gestreden. Zo 
vermeldt Twijnstra Gudde in 
‘7 misvattingen over gemeen-
telijke herindeling’, 25.06.2013 
: ‘Gemeenten die niet willen 
fuseren hebben enkele moge-
lijkheden om zich te verzetten’. 

Zo is het mogelijk het fusie-
voornemen in  de Tweede of 
Eerste Kamer te doen stran-
den. 
Maar dan is wel stevig raads-
breed verzet tegen GS nodig. 
En daar ontbreekt het nu juist 
aan in de huidige samenstel-
ling van de raad. Door de 
juiste keuze van de stemge-
rechtigden van Wijdemeren 
op 21 maart kan dat echter 
worden gecorrigeerd. De po-
litieke programma’s maken de 
goede keuze makkelijk. Van 
PvdA/GroenLinks, O.Lib en 
CU moeten we het niet heb-
ben. CDA, D66 en VVD zijn 
twijfelgevallen. Echt duidelijk 
anti-fusie zijn DLP en Dorps-
belangen. Stemmen op een 
van die twee dus.

Hans Hof, 
Dwarsweg 18, Horstermeer.

GS van N-H als nieuwe ‘Gooise Moordenaar’

In de politiek worden argu-
menten uitgewisseld en is er 
debat. DorpsBelangen doet 
daar uiteraard vol overgave 
aan mee. Luistert naar álle ar-
gumenten. Dat wil niet zeggen 
dat wie het hardst schreeuwt, 
gelijk heeft . Middenin de ge-
sprekken over zelfstandigheid 
van Wijdemeren en een drei-
gende fusie met Hilversum, 
bereidt O-Lib een motie voor. 
O-Lib vindt: ‘De provincie 
roept iets en dan gaan wij maar 
met de pootjes omhoog liggen 
en wachten op wat er gebeuren 
gaat’.

De O-Lib heren Vuyk en Israel 
hebben altijd angst dat de de-
mocratie geweld wordt aange-
daan. Nu er een fusie door onze 
strot wordt geduwd, daarmee 
de democratie keihard buiten-
spel wordt gezet, geven de ex-
VVD-ers niet thuis. Erger nog, 
zij geven zich over, uit angst 
voor de provincie. D66 haalde 
eerder deze week landelijk de 
hoon op zich door het (altijd 
door de Democraten gekoes-
terde) referendum overboord 
te zetten.
Op lokaal niveau stapt O-Lib 
nu al van principes af. Er wordt 

voorgesteld dat alleen degenen 
die in hetzelfde straatje den-
ken als ‘Haarlem’, mee mogen 
praten met de schreeuwende 
provincie. Heren Vuyk en Is-
rael, Liberaal staat voor vrij-
heid. Van denken en doen en 
iedereen in zijn of haar waarde 
laten. Voer dus gewoon open 
gesprekken en niet alleen met 
andere angsthazen. Kiezer, leer 
hiervan en laat u zich bij de ge-
meenteraadsverkiezingen niet 
bedonderen.

Fractie DorpsBelangen, 
Ria Hennis en René Voigt

DorpsBelangen luistert wel naar iedereen  

De Jeugdwet bestaat nu 3 jaar. 
Wat gaat goed en wat kan (of 
moet) er beter ? PvdA/ Groen-
Links nodigen u graag uit voor 
een openbare bijeenkomst 
over de Jeugdwet. Op woens-
dag 7 maart tussen 20.00 en 
22.00 uur in de Oude School, 
Kortenhoefsedijk 145 te Kor-
tenhoef. Na afl oop is er een 
borrel voor belangstellenden.  

De bijeenkomst heeft  als doel te 
bekijken wat de aanbevelingen 
uit een landelijke evaluatierap-
port zijn en wat die betekenen 
voor de zorg aan jongeren in de 
regio Gooi en Vechtstreek en 
specifi ek voor Wijdemeren. De 
avond is opgezet in drie onder-
delen: een inleiding door Flip 
Dronkers, kinder- en jeugdpsy-
choloog, woonachtig in Wijde-
meren; een inleiding door Rik 
Post, coördinator sociaal do-

mein/jeugd van de regio Gooi 
en Vechtstreek. Tot slot een in-
teractief deel door de inleiders 
met de aanwezigen. Dit gesprek 
staat onder leiding van Sandra 
van Rijkom, wethouder PvdA/
GrL. 

Achtergrond
Op 1 januari 2015 is de Jeugd-
wet ingevoerd en werden de 
400 gemeenten in Nederland 
verantwoordelijk voor de 
jeugdhulp en jeugdzorg  bin-
nen  hun grondgebied. Op 30 
januari 2018, 3 jaar na dato, is 
de eerste landelijke evaluatie 
van de Jeugdwet verschenen, 
opgesteld door het Ministerie 
van VWS.  Zie htps://www.
rijksoverheid.nl/documenten/
rapporten/2018/01/30/rap-
port-eerste-evaluatie-jeugdwet.

Jeugdwet, hoe gaat het?

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 beel-
dende fi lmmuziek van nu.
Dat mag u niet missen. 
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Digicafé belastingaangifte

een ontheffi  ng was ook profi j-
telijk voor de gemeente. Bij de 
taxatie voor de WOZ nam men 
deze waarde mee. 

Bestemmingsplan wijzigen
Het huidige college, de ge-
meenteraad en de plassenraad 
(raadsleden van deelnemende 
gemeenten) hebben echter be-
sloten dat het ontheffi  ngensys-
teem kan vervallen. Wat is nu 
de nieuwe situatie? De ligplaats 
waar nu woonarken liggen 
staan in de bestemmingsplan-
nen ingetekend. Dus niet de 
woonark zelf of de eigenaar. 
Wil men vrijwillig of wordt 
men gedwongen de woon-
ark te verplaatsen binnen een 
jachthaven moet men bij de 
gemeente een omgevingsver-
gunning vragen. Binnen 8 we-
ken moet de gemeente hierop 
besluiten en de kosten bedra-
gen 3000 euro. Het verplaatsen 
naar een andere haven is veel 
gecompliceerder en kan jaren 
duren. Het bestemmingsplan 
moet gewijzigd worden door 
in de nieuwe jachthaven een 
ligplaats te bestemmen en het 
verwijderen van de ligplaats in 
de haven waar men vandaan 
komt. Zo blijft  het maximaal 
aantal in het plassengebied 
gelijk. Tot zover weinig pro-
blemen. Echter wanneer een 
verhuurder besluit dat een eige-
naar van een woonark zijn plek 
moet verlaten, omdat een ander 
bereid is voor die plek een aan-
zienlijk bedrag neer te leggen, 
dan is hij afh ankelijk van een  
beschikbare ligplaats elders 
met een bestemmingsplanpro-
cedure die jaren kan duren. 
Hij zal dan gedwongen zijn de 
woonark elders in Nederland 
te verkopen met dien verstan-
de dat hij nu geen ontheffi  ng 

meer heeft  waarvoor veel geld 
is betaald. Als die mensen een 
hypotheek hebben inclusief de 
waarde van de ontheffi  ng kan 
er een probleem met de bank 
ontstaan. Het ontheffi  ngssys-
teem is een soort verordening. 
Het intrekken hiervan geeft  
geen recht op bezwaar maken. 
Ik ben juridisch niet onderlegd 
en kan niet beoordelen in hoe-
verre een overheid aansprake-
lijk gesteld kan worden voor de 
fi nanciële schade die in meer-
dere gevallen 80.000 euro zal 
bedragen. 

Hulp BELP
Op de gemeenteraad hoeft  u 
niet te rekenen. Landelijke par-
tijen hebben woonarkbewoners 
al jaren in de kou laten staan. Je 
zou denken dat een lokale par-
tij in hun verkiezingsprogram-
ma de belangen van woonark-
bewoners omarmt. Niets van 
dat alles. Voor hen zijn woon-
arkbewoners kennelijk een te 
verwaarlozen kwantiteit. Wat 
rest is een kritische blik op de 
WOZ- waarde op de aanslag 
die binnenkort binnenkomt. 
De waarderingsvoorschrif-
ten voor de wet WOZ zijn als 
volgt. Getaxeerd wordt de prijs 
die naar verwachting betaald 
wordt als; 1. Het volle en on-
bezwaarde eigendom van het 
pand wordt overgedragen. 2. 
De verkrijger kan het pand in 
de staat waarin het zich be-
vindt onmiddellijk en in volle 
omvang in gebruik nemen. 3. 
De gemeente gaat er door deze 
waarderingsvoorschrift en bij 
de taxatie van de WOZ -waar-
de vanuit dat alle rechten in een 
hand zijn.  Vooral dit laatste kan 
van belang zijn, omdat dit nu 
niet meer het geval is. Navraag 
bij de gemeente, met name de 

Begin januari viel bij de be-
woners van de ongeveer 250 
woonarken in het plassenge-
bied een brief van het Plassen-
schap op de mat. Hierin werd 
meegedeeld dat per 1 januari 
2019 de ontheffi  ngen verval-
len. 

Door: Jaap van Waveren

Als reden werd opgegeven dat 
de  ligplaats van de woonarken 
inmiddels allemaal zijn opge-
nomen in de diverse bestem-
mingsplannen. In de acht jaar 
dat ik deel mocht uitmaken van 
het gemeentebestuur (gemeen-
teraad en college B&W) heb 
ik getracht de belangen van de 
woonarkbewoners te beharti-
gen o.a. door de vergroting van 
de maatvoering en het besten-
digen van het ontheffi  ngssys-
teem. 

Geschiedenis
Ter verduidelijking; het is ver-
boden om een woonark in het 
plassengebied af te meren zon-
der ontheffi  ng. Indertijd werd 
het aantal ontheffi  ngen gemaxi-
maliseerd op ongeveer 250 en 
de legeskosten bedroegen 40 
gulden. De ontheffi  ng moest 
elke vijf jaar worden verlengd. 
Door die maximalisatie ont-
stond een welige handel in ont-
heffi  ngen. Zo betaalde iemand 
die op een woonark wilde wo-
nen rond 1990 25.000 gulden. 
Rond 2006 was dat opgelopen 
tot 80.000 euro. Banken waren 
toen bereid dit met de aankoop 
of bouw van een woonark in 
een hypotheek mee te fi nancie-
ren.  Zo werden oude woonar-
ken gekocht om die vervolgens 
van de plassen af te voeren of 
te slopen en kon men op basis 
van de ontheffi  ng een nieuwe 
woonark op diezelfde plaats 
afmeren of elders waar het be-
stemmingsplan die mogelijk-
heid bood zoals jachthavens. 
Indien een verhuurder van het 
water zou besluiten dat een 
woonark weg moest, kon men 
de woonark verkopen elders in 
Nederland maar had dan nog 
steeds de waarde van de onthef-
fi ng. De opgelopen waarde van 

Een mening van ex- raadslid en ex-wethouder

Woonarkbewoners vogelvrij

Op woensdag 7 maart van is 
er van 10.00 tot 12.00 uur in 
Bibliotheek Gooi en meer ves-
tiging Loosdrecht een Digicafé 
over online belastingaangifte 
doen door fi nancieel adviseur 
Carina Stassen

De bijeenkomst start met al-
gemene informatie. Daarna 
wordt stap voor stap het online 
formulier doorgelopen. Bij ie-
der onderdeel wordt informatie 
gegeven. Onder andere worden 
de eigen woning en persoon-
lijke aft rekposten, zoals zorg-
kosten en gift en, behandeld. Er 
wordt dieper ingegaan op de 
toeslagen die er zijn.
Het gaat om eenvoudige situa-
ties; vragen rond ondernemer-

schap en bijzondere situaties 
(denk aan echtscheiding, over-
lijden, of een woning in aan-
bouw) worden niet behandeld.
Ook het inloggen en wat er 
vooraf al is ingevuld komen 
aan de orde. Met de algemene 
informatie uit de presentatie 
kunt u vervolgens thuis of in 
de bibliotheek aan de slag. Tij-
dens een Digicafé kunt u ge-
woon binnenlopen met vragen 
over de PC, tablet, e-reader of 
smartphone. Iedereen kan en 
mag elkaar helpen. Dat is de 
bedoeling van deze ochtenden.
De Digicafés worden georgani-
seerd in samenwerking met Se-
niorWeb. Iedereen is van harte 
welkom, de entree is vrij! Tjalk 
41; 035- 582- 5488. 

• In de commissie Ruimte en 
Economie ging de meerder-
heid akkoord met het ter visie 
leggen van het bestemmings-
plan Groenewoud. Het bedrijf 
Afvalzorg zal de oude vuilnis-
belt afdekken, waarbij er op die 
plek tussen Kortenhoefsedijk 
en Emmaweg 70 waterwo-
ningen in een landschappelijk 
park zullen worden aangelegd. 
De oppositiepartijen zijn niet 
tegen Groenewoud, maar te-
gen het moment waarop. D66, 
VVD en De Lokale Partij wil-
len dat eerst wordt bekeken wat 
het betekent voor de verkeers-
afwikkeling naar de Emmaweg 
en Zuidsingel. Er zijn namelijk 
nog twee bouwplannen (be-
drijven Emmaweg en Zuids-
ingel fase VIII). Pas als het 
verkeersonderzoek resultaat 
heeft  opgeleverd, willen ze het 
totaal beoordelen. De coalitie-
partijen CDA, Dorpsbelangen, 
PvdA/GrL., ondersteund door 
OLib snapten wel de urgentie. 
Als Afvalzorg, eigendom van 
de provincie Noord-Holland, 
ermee stopt, heeft  Wijdemeren 
een gigantisch milieuprobleem. 
Wethouder Reijn zegde toe dat 
de verschillende plannen in 
samenhang worden bekeken, 
zowel qua natuurwaarden als 
verkeer. Dat komt samen in een 
Visie over een aantal maanden.
•De commissie is er nog niet 
uit hoe de openbare toiletten bij 
het Zuwe-strandje eruit gaan 
zien. Het ecotoilet dat wethou-
der Reijn voorstelde, bleek toch 
weer anders te zijn dat wat Rob 
Koedijker (D66) een jaar ge-
leden had ingebracht. Nu zal 

Koedijker alsnog met de amb-
tenaren overleggen, zodat het 
juiste model eruit zal rollen.
• Evenals veel omwonenden 
waren VVD, PvdA/GrL. en 
D66 onaangenaam verrast door 
de rigoureuze bomenkap op 
particuliere grond aan het An-
keveensepad. Hoewel het geen 
gemeentegrond betreft , wezen 
de partijen op het belang van 
communiceren met de omwo-
nenden. D66- woordvoerder 
Nanne Roosenschoon vroeg 
zich af of het geen aantasting 
was van het beschermde dorps-
gezicht. Alette Zandbergen 
(DLP) wees op de ‘fatsoens-
grenzen’.

• Strandpaviljoen Dikke Muis 
bij de Porseleinhaven in Oud 
Loosdrecht kan nog een tijdje 
open blijven. Aanvankelijk zou 
deze horecaplek tot 15 decem-
ber 2017 mogen blijven, dat 
was besloten op grond van juri-
dische regels, zodat Dikke Muis 
geen verlenging van de huur 
kan claimen. In overleg met 
projectontwikkelaar Heijmans 
is besloten dat Dikke Muis pas 
wordt afgebroken als Heijmans 
daadwerkelijk begint met bou-
wen. ‘Belangrijke spelers’ in de 
Loosdrechtse horeca hadden 
erop aangedrongen dat de Dik-
ke Muis nog open blijft . De plek 
zorgt voor publiek op de dijk. 

Nieuws uit de commissie

GEEN 
FUSIE MET 
HILVERSUM
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www.delokalepartij.org

De Lokale PartijDe Lokale PartijDe Lokale PartijDe Lokale Partij

Foto:  Douwe van Essen // WWK belastingdienst, leert dat men 
van de kwestie niet op de hoog-
te is, dat de taxateurs bezig zijn 
en de aanslag eind maart in de 
bus zal komen. De taxateurs 
zullen uitgaan van landelijke 
tendensen in de markt. Dan 
weten we wel hoe laat het gaat 
worden. Woonarkbewoners 
hebben weinig initiatief ge-
toond om gezamenlijk op te 
treden tegen de willekeur waar-
mee men nog al eens te maken 
krijgt. Misschien is het een idee 

om de BELP (Belangen Vereni-
ging Loosdrechtse Plassen ) te 
benaderen. Zij hebben de be-
reidheid getoond de belangen 
van woonarkbewoners die lid 
worden te behartigen. De jaar-
lijkse contributie bedraagt 40 
euro. Voor informatie: info@
belp.nl
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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

KOERSEN OP 
KRACHTIGE DORPEN
BREED FUSEREN - NIET ALLEEN MET HILVERSUM

WIJDEMEREN

Sieta Vermeulen Nederhorst den Berg   Lijst 4    Plaats 1 

Ik ga voor:
   Goed en betaalbaar wonen (geen hoogbouw), vooral in  

 het middensegment
   Lokale bedrijven zoveel mogelijk betrekken bij opdrachten  

 van de gemeente
   Duurzaamheid in het belang van onze kinderen en 

 kleinkinderen

www.vvdwijdemeren.nl

Jan Klink Loosdrecht   Lijst 4    Plaats 2

Ik ga voor:
   Volop de ruimte bieden aan recreatie, toerisme en andere  

 vormen van bedrijvigheid
   Een fijne leefomgeving rondom onze dorpen, met ruime 

 aandacht voor landbouw en natuur
   Een professionele, zakelijke en rechtvaardige gemeente

Sorrel Hidding Nederhorst den Berg   Lijst 4    Plaats 3 

Ik ga voor:
   Koesteren van de identiteit van de dorpen en de natuur
   Een gezond en pragmatisch bestuur
   Goed geregelde zorg voor jong en oud

Michiel van Balen Breukeleveen   Lijst 4    Plaats 4 

Ik ga voor:
   Het oplossen van de baggerproblematiek per plas
   Degelijk duurt het langst
   Het waarborgen van liberale waarden

Prettiger thuis wonen met dementie
Een op de vijf volwassenen 
krijgt dementie. Elke dag ko-
men er nieuwe diagnoses bij 
en krijgen mensen te maken 
met verdriet, vragen en zorgen. 
Om de juiste ondersteuning 
te vinden en mantelzorgers 
te helpen bij het zoeken naar 
passende hulpmiddelen, orga-
niseerde de gemeente drie bij-
eenkomsten over thuis wonen 
met dementie, in de Emtinck-
hof, de Kuijer en Veenstaete.

Door: Saskia Luijer

“Wat is het juiste antwoord op 
de juiste vraag?” Met deze zin 
opende Doret Brandjes de bij-
eenkomst. Brandjes is project-
leider van FIT, een onderzoek 
in de regio Gooi en Vechtstreek 
naar passende ondersteuning 
(een goede ‘fi t’) zodat mensen 
met dementie zo lang mogelijk 
op een prettige manier thuis 
kunnen wonen. 

“Sta ook een stil bij de 
andere dimensies” zei ze. 
“Waar geniet iemand van? 
Bij welke momenten staat 
het plezier voorop?

Maar om het juiste antwoord 
te kunnen geven, moet je eerst 
weten wat de precieze vraag 
is. Voor een goede vraagver-
heldering is daarom een erva-
ringsboekje en een kaartenset 
ontwikkeld waarmee de case-

manager dementie op een mak-
kelijke manier het gesprek kan 
voeren. Hierbij komen thema’s 
naar voren als: gezondheid, 
geestelijk welzijn, dagelijkse 
bezigheden, wonen, sociale re-
laties en plezierige activiteiten. 

Keuzehulp
Niet alleen tijdens het gesprek 
met de casemanager maar 
ook online, op www.fi t-keu-
zehulp.nl, kunt u deze vragen 
beantwoorden. Ze zijn een 
hulpmiddel om duidelijker 
te maken waar de problemen 
spelen en wat de belangrijkste 
dingen zijn. Daarbij benadruk-
te Brandjes om niet alleen de 
nadruk te leggen op de ziekte. 
“Sta ook een stil bij de andere 
dimensies” zei ze. “Waar geniet 
iemand van? Bij welke momen-
ten staat het plezier voorop? En 
stel bijvoorbeeld eens de vraag: 
wat zou u nog graag willen in 
uw leven?”

DemenTheek
Als de vragen eenmaal helder 
zijn, wordt het makkelijker om 

de juiste ondersteuning en/of 
materialen te kiezen. Want het 
vinden van een passende oplos-
sing is echt maatwerk. Daarbij 
wees Doret Brandjes op de De-
menTh eek die gevestigd is in de 
Emtinckhof in Loosdrecht. 

In de DemenTh eek kunt u in-
formatie krijgen en handige 
materialen bekijken en gratis 
lenen. Zo kunt u uitproberen of 
het product ook voor u werkt, 
voordat u iets aanschaft  waar 
u misschien niets aan heeft . 
Brandjes liet bijvoorbeeld een 
aangepaste telefoon zien, met 
foto’s i.p.v. cijfers op de voor-
keurstoetsen. Maar ook een 
GPS-systeem, sensoren, een 
dagritmeklok en praatknop. 
Alle mensen uit de regio Gooi 
en Vechtstreek met dementie 
en hun mantelzorgers kunnen 
gebruik maken van de De-
menTh eek. Deze is wekelijks 
geopend op dinsdagmiddag 
tussen 14.00 en 16.00 uur en 
op woensdagochtend tussen 
10.00 en 11.30 uur. Zeker een 
bezoekje waard!

Nog meer geld nodig 
voor bestuurskracht
WIJDEMEREN- Naast de 8 ton 
die wordt geïnvesteerd in de 
organisatie van het gemeen-
tehuis, is er nog meer geld 
nodig om de bestuurskracht 
te versterken. Nu is inmiddels 
bekend om welke posten het 
gaat. 

Door: Herman Stuijver

Eerder maakte burgemeester 
Ossel al een globale inschatting 
van de knelpunten, voor onge-
veer 1,3 miljoen. Die blijkt bij 
nadere invulling uit te komen 
op bijna 620.000 voor 2018. 
Voor een latere begroting is nog 
eens minimaal 432.000 euro 
nodig. Dat zou het nieuwe ge-
meentebestuur na de verkiezin-
gen moeten reserveren. Nu de 
nieuwe organisatie dit jaar en 
in 2019 vorm gaat krijgen, blijkt 
ook dat Wijdemeren kwetsbaar 
is. De eerste bevindingen van 
de nieuwe teammanagers be-

vestigen dat. In de brief aan de 
gemeenteraad staat: ‘aan de ba-
sis moet nog echt veel gedaan 
worden’. En ‘de spankracht van 
de zittende medewerkers wordt 
op de proef gesteld’. 

Er is een achterstand, 
vooral bij de ‘niet-sexy’ 
onderwerpen zoals de bur-
gemeester verwoordde.

Er is een achterstand, vooral bij 
de ‘niet-sexy’ onderwerpen zo-
als de burgemeester verwoord-
de. In een uitwerking zijn de be-
nodigde bedragen uitgewerkt 
in vijf categorieën, van zeer ur-
gent tot urgent. Het gaat onder 
andere om medewerkers voor 
de facilitaire dienst, tijdelijke 
teammanagers, de basisregis-
traties en het applicatiebeheer 
computers. De laatste twee pos-
ten worden in samenwerking 
met de gemeente Hilversum 

voorbereid. Als Wijdemeren in 
de toekomst zou fuseren met 
zijn buren, kunnen de kosten 
lager uitvallen. Burgemeester 
Ossel: “Voor het geheel geldt 
dat het een dynamisch proces 
is. Dingen kunnen veranderen. 
We moeten de tijd nemen om 
het te laten groeien.”

Op zijn wensenlijstje voor de 
periode 2018-2022 staat bij-
voorbeeld een bestuursadvi-
seur (€ 75.000) die het gemeen-
tebestuur adviseert bij nieuwe 
vraagstukken. En die ook B&W 
ondersteunt bij de samenwer-
king met de regio Gooi- en 
Vechtstreek en grote verbanden 
als de Metropool Amsterdam. 
Maar ook is een budget nodig 
voor ziektevervanging, een be-
drijfscontactfunctionaris, een 
helpdeskmedewerker en een 
toezichthouder op de langere 
termijn. Nu worden deze ta-
ken intern opgelost, maar de 
politieke partijen zouden be-
reid moeten zijn om het in een 
toekomstige begroting op te 
nemen.



Wijdemeren
informeren

Verkiezingsdebat
Op donderdag 15 maart is het tweede 

verkiezingsdebat. Acht lijsttrekkers gaan 

met elkaar de strijd aan over de toekomst 

van Wijdemeren en andere onderwerpen. 

Locatie: Bibliotheek Loosdrecht, 

vanaf 20.00 uur. 

  Stempassen 
  in aantocht!  

Kort

>   30 dagen gezonder
Welke gewoonte wil jij graag aanpak-

ken? Meer bewegen? Je mobiel vaker 

wegleggen? Op tijd slapen? Van 1 tot 

30 maart organiseert GGD Gooi en 

Vechtstreek de actie ‘30 dagen gezon-

der’. Doorbreek een oude gewoonte 

of start een nieuwe en meld je aan 

op www.30dagengezonder.nl. Voor de 

start en tijdens de 30 dagen steunen zij 

je met tips en adviezen zodat je het vol-

houdt. Doe ook mee!   

>    Start boomonderhoud
Begin maart gaan we aan de slag met 

(snoei)werkzaamheden in ’s-Graveland, 

Kortenhoef en Ankeveen. We starten 

met kwetsbare bomen, bijvoorbeeld op 

de Oranjeweg in Kortenhoef. 

U kunt digitaal volgen wanneer de 

bomen in uw straat gesnoeid worden: 

www.wijdemeren.nl/bomenonder-

houd2018. Helpt u mee door uw auto 

op een andere plek te parkeren als 

aannemer Pius Floris in uw straat aan 

het werk is? De werkzaamheden duren, 

volgens de planning, tot eind maart.

>    Verkeersonderzoek N201
Van 5 tot en met 18 maart vindt een 

verkeersonderzoek plaats op provinciale 

weg N201 tussen Hilversum en Schiphol. 

Langs het tracé worden camera’s ge-

plaatst die de verkeersstromen in kaart 

brengen. De N201 is binnen de provincie 

Utrecht de weg met de meeste vertra-

ging. Het onderzoek is onderdeel van 

het programma Toekomst N201 waarin 

gewerkt wordt aan een toekomstbe-

stendige N201. 

>   Denk mee over naam pier
Voor de nieuwe pier in de 

Porseleinhaven is de gemeente op 

zoek naar een leuke naam. Suggesties 

kunt u tot 15 maart mailen aan 

mw. E. Koelemeij via

 e.koelemeij@wijdemeren.nl. De winnaar 

krijgt als prijs een tegoedbon voor de 

huur van een sloep voor een halve dag, 

inclusief picknickmand. 

Offi  ciële
bekendmakingen

Op woensdag 21 maart zijn 
er verkiezingen voor de leden 
van de gemeenteraad en is er 
een landelijk referendum voor 
de Wet op de Inlichtingen en 
Veiligheidsdiensten. 

Afhankelijk van uw stemgerechtigdheid 

ontvangt u uiterlijk woensdag 7 maart per 

post één of twee stempassen. U ontvangt 

de stempas(sen) op het adres waar u op 

maandag 5 februari 2018 ingeschreven 

stond. De kandidatenlijsten volgen een 

week voor de verkiezingen. Bewaar de 

stempas(sen) zorgvuldig. Zonder stempas 

kunt u namelijk niet stemmen. 

Stempas kwijt?
Bent u uw stempas kwijt, dan kunt u een 

nieuwe pas opvragen. Dit kan tot 16 maart 

schriftelijk en tot en met 20 maart, 12.00 

uur mondeling bij de afdeling burgerzaken 

in het gemeentehuis. Vergeet niet uw legiti-

matiebewijs mee te nemen. Mocht u alsnog 

uw oude stempas terugvinden, dan kunt u 

daarmee niet meer stemmen. Dat kan al-

leen met de nieuwe stempas.

Iemand anders laten stemmen
Kunt u zelf niet stemmen? Dan is het 

mogelijk om een andere inwoner uit 

Wijdemeren voor u te laten stemmen. Vul 

hiervoor de achterkant van de stempas in, 

samen met de persoon die u wilt machti-

gen. Hij of zij kan dan, gelijktijdig met het 

uitbrengen van zijn eigen stem, ook voor 

u stemmen. Dit kan niet op twee aparte 

momenten. Geef de persoon die u mach-

tigt ook een kopie van uw identiteitsbewijs 

mee. De gemachtigde mag maximaal twee 

stemmen uitbrengen voor anderen. 

Volmacht intrekken
Bent u uiteindelijk toch in de gelegenheid 

om zelf te gaan stemmen? Dan kunt u de 

onderhandse volmacht intrekken. Vraag de 

tot volmacht omgezette stempas terug bij 

de gemachtigde. Met deze stempas kunt u 

stemmen.

Meer informatie
Voor uitgebreide informatie kijkt u op 

www.wijdemeren.nl/verkiezingen2018. 

Of neem contact op met de afdeling 

burgerzaken op telefoonnummer 14 035 

of via verkiezingen@wijdemeren.nl. 

5 maart: infoavond
isolatiemaatregelen

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

#mooiWijdemeren
@dutchgirlsgonature
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#mooiWijdemeren
@dutchgirlsgonature

Doe mee met NLdoet 
Zomerklaar maken van watersport-
faciliteiten. Wilgen knotten langs 
de Vecht. Helpen in een kwekerij. 
Balkons opfleuren. Er zijn een 
aantal leuke NLdoet-klussen in 
Wijdemeren. 

NLdoet is de grootste vrijwilligersactie in 

Nederland en is dit jaar op vrijdag 9 en 

zaterdag 10 maart. Medewerkers en het 

college van de gemeente Wijdemeren doen 

weer mee. U ook? Aanmelden kan op 

www.nldoet.nl. 

Klussen aanmelden
Heeft uw vereniging, instelling, school 

of organisatie nog een karwei liggen 

waar u tegenaan hikt? Meedoen bete-

kent extra handen, nieuwe netwerken 

en naamsbekendheid voor uw orga-

nisatie. Aanmelden kan tot en met 8 

maart op www.nldoet.nl. 

9 en 10 maart
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5 maart: informatieavond isolatiemaatregelen

Eerste Starterslening in Wijdemeren
De eerste Starterslening in 
Wijdemeren is een feit! Bert 
Winkelhorst (26) kocht onlangs zijn 
eerste huis in Loosdrecht met hulp 
van deze lening. Op 1 maart krijgt 
hij de sleutel.

Gefeliciteerd! Hoe wist je 
van de Starterslening?
“Ik las in deze krant dat de gemeente de 

lening wilde gaan invoeren. Dat was precies 

op het juiste moment. Ik had een huis op 

het oog en dat was net te duur. Ik heb daar-

op de stoute schoenen aangetrokken en 

wethouder Betske van Henten via Twitter 

gevraagd wanneer ik er gebruik van zou 

kunnen maken. Ik dacht: ik voldoe aan alle 

voorwaarden, dat kan niet misgaan.” 

Hoe ging de aanvraag 
voor de lening?
“Heel snel en soepel. De aanvraagfor-

mulieren zijn begrijpelijk. Alle benodig-

de stukken heb ik opgestuurd naar het 

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). 

Zij verstrekken de lening, de gemeente 

geeft definitieve goedkeuring. Beide partij-

en helpen graag als je vragen hebt. In drie 

weken was alles geregeld.”

En, heb je je droomhuis 
gevonden?
“Ja, ik heb nu een leuk appartement 

gekocht in Loosdrecht. Zonder de 

Starterslening was dat niet gelukt. De hui-

zenmarkt is niet erg prettig. De lening is 

misschien zelfs wel noodzaak. Veel jonge-

ren om mij heen blijven langer thuis wonen, 

gaan op kamers of huren met hele hoge 

lasten.”

De grindbakken in De Meenthof in 
Kortenhoef zijn vervangen door 
twaalf nieuwe plantenbakken ge-
vuld met maar liefst 2000 narcis-
sen. Het initiatief is de ‘appel van de 
maand’!

Samen met de winkeliersvereniging van De 

Meenthof, wethouder Theo Reijn, raads-

leden en de mannen van de buitendienst 

werden de bakken gevuld. Tegelijk zijn er 

PMD (plastic, metalen en drankkartons)-af-

valbakken geplaatst. Een eerste stap rich-

ting het opknappen en verbouwen van het 

winkelcentrum in Kortenhoef.

Onderhoud door winkeliers
De winkeliersvereniging blijft de bakken on-

derhouden. Zij planten ieder jaar nieuwe een-

jarige planten en zorgen dat het netjes blijft. 

Vrijwilligersvacatures
Inspiratie opdoen of een vrijwilligersinitiatief 

aanmelden? Kijk eens op www.deappel-

boom.nl. Vergeet ook onze vrijwilligersva-

catures niet! Er staan er ruim 30 op de site.

Plantenbakken in De Meenthof
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Koud is het hè! Heeft u een koop-
huis, dan heeft u vast wel eens 
nagedacht over de isolatie van uw 
woning. We trekken u graag over 
de streep om echt aan de slag te 
gaan. Kom daarom op maandag 
5 maart naar de informatieavond 
over isolatiemaatregelen. 

Wethouder Jan-Jaap de Kloet: “Als ge-

meente 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 vocht- en tocht-

problemen. Goede redenen om aan de slag 

te gaan!” 

Kortingsactie
De informatieavond sluit aan bij een lopen-

de kortingsactie voor isolatiemaatregelen. 

Tot en met 31 maart 2018 krijgen particu-

liere woningeigenaren via het Duurzaam 

Bouwloket 10 procent korting op de vier-

kantemeterprijs voor spouwmuurisolatie, 

dakisolatie, vloer- en bodemisolatie. Via 

www.duurzaambouwloket.nl/isolatieactie 

kunt u een vrijblijvende offerte met korting 

aanvragen. 

Programma en aanmelden
Bent u benieuwd hoe uw woning (verder) 

geïsoleerd kan worden? Kom langs op 

maandag 5 maart vanaf 19.15 uur in het 

gemeentehuis van Wijdemeren (Rading 1, 

Loosdrecht). Het gemeentelijk Duurzaam 

Bouwloket  vertelt u meer over de isolatie-

mogelijkheden, u kunt kennismaken met 

de nieuw opgerichte energiecoöperatie 

Wijdemeren én met bedrijven die de isola-

tiemaatregelen kunnen uitvoeren. 

Meer informatie en aanmelden via 

www.wijdemeren.nl/informatieavondisolatie. 

Starterslening
De Starterslening helpt starters op de 

woningmarkt tot en met 35 jaar bij het 

kopen van een huis die in de huidige 

markt niet bereikbaar is. De lening over-

brugt het verschil tussen de prijs van 

het huis en de hypotheek bij de bank. 

Lees meer over de voorwaarden en de 

procedure op 

www.wijdemeren.nl/starterslening.



>  Aangevraagde 

omgevingsvergunningen
Ankeveen
-  Wout Hilhorsthof 6: realiseren Bed & Breakfast  

(08.02.18)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 34: verbouwen serre (18.02.18)

- Zuidereinde 262: plaatsen dakkapel (08.02.18)

Kortenhoef
- De Kwakel 40: plaatsen zonnepanelen (09.02.18)

- Kikkerbeet 8: plaatsen dakkapel (14.02.18)

Loosdrecht
- Beukenlaan 50: verplaatsen uitrit (08.02.18)

- Dennenlaan 14: plaatsen dakkapel (13.02.18)

-  Muyeveldse Wetering sectie E 1437: vervangen 

beschoeiing (07.02.18)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 89: plaatsen dakopbouw 

(12.02.18)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 253: plaatsen signing op dak 

(08.02.18)

-  Rading 2a: realiseren twaalf wellness-ruimtes (13.02.18)

-  Rading 2a: plaatsen jacuzzi’s bij twaalf recreatiewonin-

gen (12.02.18)

-  Ruysdaellaan 30: plaatsen twee dakkapellen (18.02.18)

Nederhorst den Berg
-  Dammerweg 112a: aanpassen voor-en zijgevel 

(19.02.18)

-  Jacob van Ruysdaelstraat 6: plaatsen dakkapel 

(02.02.18)

-  Lange Wetering 69: plaatsen pergola (09.02.18)

- Machineweg 11: bouwen mantelzorgwoning (15.02.18)

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)
Breukeleveen
- Herenweg 85: verplaatsen uitweg (08.02.18)

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

kunstwerk (12.02.18)

Loosdrecht
- De Drecht sectie E1628: plaatsen beschoeiing (21.02.18)  

-  Horndijk 23a: herbouwen zeilschool/botenopslag 

(21.02.18)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 106: gebruik loods in afwijking 

van bestemming (20.02.18)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 146: bouwen vier woningen 

(09.02.18)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 237a: omzetten bijgebouw/

botenhuis naar woning (09.02.18)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 288: plaatsen botenhuis en 

aanbrengen beschoeiing (09.02.18)

- Rading 108a: plaatsen dakkapel (16.02.18)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 62a: plaatsen botenhelling (12.02.18)

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 

Loosdrecht
- Bloklaan 26: plaatsen bedrijfsgebouw 

>  Gewijzigde vaststelling be-

stemmingsplan Industrieweg 3, 

Loosdrecht
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-

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

bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 

8 februari 2018 het bestemmingsplan Industrieweg 3, 

Loosdrecht gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan
Het plangebied ziet op het perceel Industrieweg 3 in 

Loosdrecht. Het doel van het bestemmingsplan is de 

bouw van een bedrijfshal en het gebruik daarvan moge-

lijk te maken. De bedrijfshal wordt voor een deel niet in 

de geldende bouwvlek gerealiseerd. Het gebruik komt 

niet voor in de Staat van Bedrijfsactiviteiten. De gemeen-

teraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld 

met betrekking tot de toelichting en de regels.

Inzage
Het  vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij 

behorende stukken liggen vanaf donderdag 1 maart 2018 

gedurende zes weken ter inzage. Het plan kan worden 

ingezien in het gemeentehuis (Fysiek Domein), Rading 

1 te Loosdrecht op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur 

alsmede op de landelijke website van het ministerie van 

VROM (www.ruimtelijkeplannen.nl). Deze website is ook 

bereikbaar via www.wijdemeren.nl/bestemmingsplannen.

Beroep 
Een belanghebbende die bij de gemeenteraad tijdig 

zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan 

kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende 

die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij 

dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van 

terinzageligging 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 door de raad bij de vaststelling 

van het plan aangebrachte wijzigingen.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een 

verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voor-

zitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling 

en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van 

de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroep-

stermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt 

ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet 

in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Meer informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de 

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

>  Kennisgeving Incidentele 

Festiviteiten
Loosdrecht
-  ASC Hilversum Hurricanes, ’t Jagerspaadje 32, op 24 

maart 2018

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Meldingen APV en Bijzondere 

Wetten
Ankeveen
- All Directions!, Stichts End 23 en ijsclubterrein, De 

Passion Ankeveen op 22, 23 en 24 maart 2018

Op een melding is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Voornemen ambtshalve 

uitschrijving uit Basisregistratie 

personen (BRP)

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de wet 

Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht 

hun verhuizing door te geven en inlichtingen te verstrek-

ken. Van onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben wij geen 

aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond van artikel 

2.22 van de wet BRP heeft het college van burgemeester 

en wethouders het voornemen het adres ambtshalve te 

wijzigen in de Basisregistratie.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht 

geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen 

tot “ambtshalve” uitschrijving uit de Basisregistratie te 

publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden 

door toezending aan de belanghebbende.

Het betreft de volgende persoon:

R. Bomans, geb. 13-02-1998 uit te schrijven Land Onbe-

kend per 09-02-2018

>  Beschikking ambtshalve 

uitschrijving uit Basisregistratie 

personen (BRP)

Het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Wijdemeren maakt bekend dat op grond  van 

artikel 2.21 en 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen 

besloten is de bijhouding van de persoonslijst van onder-

staande personen definitief op te schorten:

P.G. Koenders, geb. 20-12-1987 uit te schrijven Land 

Onbekend per 31-10-2017                       

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande 

personen verblijven, neem dan contact op de gemeente 

Wijdemeren via 14035 of mail naar 

burgerzaken@wijdemeren.nl.

>  Verleende vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten
’s-Graveland
-  Maarssen’s Bouwbedrijf BV, Kininelaantje zuidzijde 

/ hoek Zuidereinde, bouwplaatsinrichting op vier 

parkeervakken van 1 maart tot en met 19 oktober 2018 

(21.02.18)

Kortenhoef
-  ’s-Gravelandse Muziekvereniging B.M.O.L., Zuidsingel 

54, Voorjaarsconcert op 24 maart 2018 (22.02.18)

Loosdrecht
-  ASC Hilversum Hurricanes, ’t Jagerspaadje 32, onthef-

fing schenktijden voor 24 maart 2018 (14.02.18)

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. 

Sporten met het jeugdsportfonds
Wil uw kind graag sporten, maar 
weet u niet hoe u dit moet betalen? 
Misschien kan het Jeugdsportfonds 
helpen. 

Het Jeugdsportfonds biedt mogelijkheden 

voor kinderen van 4 t/m 18 jaar die om 

financiële redenen niet lid kunnen worden 

van een sportvereniging. Voor die kinderen 

betaalt het sportfonds de contributie en in 

bepaalde gevallen de sportmaterialen. 

Aanvragen 
Als ouder kunt u niet zelf een aanvraag in-

dienen bij het Jeugdsportfonds. Dit kan al-

leen door een intermediair worden gedaan. 

Een intermediair is een professional die 

betrokken is bij de opvoeding en verzorging 

van uw kind. Denk hierbij aan juffen en 

meesters, jeugdhulpverleners, buurtsport-

coaches, een huisarts of maatschappelijk 

werker.  

Meer informatie
Op www.jeugdsportfonds.nl  staat meer 

informatie over de bijdrage, de hoogte 

van het bedrag, de sportmogelijkheden 

en hoe u een aanvraag kunt indienen. 

Hulp nodig bij het kiezen van een sport? 

Neem dan contact op met de buurt-

sportcoaches van Sportservice ’t Gooi: 

www.teamsportservice.nl/gooi.  

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

Offi  ciële bekendmakingen 28 februari 2018
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Woensdag  februari 10 NIEUWSSTER

ANKEVEEN- Friso van Voorthui-
zen en Frank Senteur uit Anke-
veen staan beide op de lijst van 
De Lokale Partij. Zij werden min 
of meer lokaal bekend als leden 
van de actiegroep WM2020 die 
zich verzet tegen een fusie met 
Hilversum. Nu denken ze dat 
DLP de beste keus is om een fu-
sie tegen te houden.

Door: Herman Stuijver

“Die petitie met bijna 8000 
handtekeningen was een over-
weldigend succes. Het heeft  
ertoe bijgedragen dat politieke 
partijen zich bewust zijn gaan 
worden van de weerstand tegen 
een fusie met Hilversum” opent 
Frank Senteur die nr. 11 staat 
op de lijst van DLP. Nummer 
9, Friso van Voorthuizen, was 
eerder actief als VVD-raadslid 

in Loenen aan de Vecht. Hij 
vertelt dat het vijft al van WM 
2020 zelfs even overwogen 
heeft  om zich als politieke partij 
in de strijd te werpen. “Vergeet 
niet dat al die mensen die ons 
ondersteunen goed zijn voor 12 
van de 19 zetels in de raad.”

“Het is het best om de 
politiek van binnenuit te 
versterken. Het gaat erom 
dat je macht krijgt, onze 
Lokale Partij wil graag in 
het nieuwe college komen 
om dat rampzalige fusie-
plan tegen te houden”

Uiteindelijk koos het tweetal 
voor een plaatselijke partij. “Het 
is het best om de politiek van 
binnenuit te versterken. Het 

gaat erom dat je macht krijgt, 
onze Lokale Partij wil graag in 
het nieuwe college komen om 
dat rampzalige fusieplan tegen 
te houden” vervolgt Friso. De 
heren menen dat hun nieuwe 
partij het meest uitgesproken 
tegen een fusie is. Bovendien 
zijn ze gecharmeerd van de ac-
tieve wijze waarop De Lokale 
Partij dat standpunt heeft  geë-
taleerd. Naast het verzet in de 
gemeenteraad traden Gert Zagt 
c.s. op creatieve wijze naar bui-
ten met een grote replica van 
het Hilversums raadhuis en re-
cent kondigde de partij aan dat 
ze ook bij het Europees Hof in 
Straatsburg op juridische wijze 
de fusie willen blokkeren. Na-
tuurlijk kennen de Ankeveners 
ook de andere speerpunten van 
hun nieuwe partij: niet alles 
volbouwen, actieve betrokken-

heid bij de inwoners en een ge-
degen fi nancieel beleid. 
Nu de verkiezingen vóór het 
formele fusiebesluit zijn, zien 
Frank en Friso 21 maart als 
een unieke kans voor de Wij-
demeerders om zich uit te spre-
ken. “Zie het als een soort re-
ferendum” zegt Frank Senteur. 
“Weet je, de bestuurskracht is 
helemaal niet zwak. Het zijn de 

wethouders die het erbij laten 
zitten. Als wij in B&W zitten, 
zullen we laten zien dat het an-
ders kan” sluit Friso van Voort-
huizen af. 
WM2020 gaat onverdroten 
voort, Friso en Frank blijven op 
afstand adviseren. 

Frank en Friso kiezen voor de politiek

Friso en Frank (rechts)

Van 5 tot en met 18 maart vindt 
in opdracht van de provincie 
Utrecht een verkeersonder-
zoek plaats op de provinciale 
weg N201 tussen Hilversum en 
Schiphol. 

Langs het tracé worden came-
ra’s geplaatst die in kaart bren-
gen waar voertuigen de N201 
oprijden, en waar ze de provin-
ciale weg verlaten. De N201 is 
binnen de provincie Utrecht de 
weg met de meeste vertraging. 

De camera’s registreren voer-
tuigen die de N201 op- en afrij-
den op basis van het kenteken. 
Daarmee is bekend wat de her-
komst en de bestemming is van 
de diverse voertuigen. Bureau 
Trajan voert het onderzoek uit 
en anonimiseert de kentekens 
na verwerking. Naar verwach-
ting zijn de onderzoeksresulta-
ten in mei beschikbaar.
Meer informatie: www.provin-
cie-utrecht.nl/toekomstN201 

Verkeersonderzoek 
Vreelandseweg N201

Vanaf Koningsdag op 27 april 
tot Bevrijdingsdag op 5 mei 
staat er op het Feestweiland 
aan de Nieuw Loosdrechtsedijk 
weer een grote Feesttent. Ruim 
een week lang worden hier 
voor jong en oud feesten en ac-
tiviteiten georganiseerd door 
de vrijwilligers van Stichting 
SLOEP, ondersteund door gulle 
sponsoren. 

Kosten noch moeite worden 
gespaard om het alle Loos-
drechters naar de zin te ma-
ken. Van de kinderoptochten 
en het spellencircuit voor de 
allerkleinsten tot de ouderen-
middag voor dorpsgenoten op 
leeft ijd. Hou de NieuwsSter, de 
website www.stichtingsloep.
nl en de facebookpagina van 
‘Sloepy Loosdrecht’ in de gaten 
voor alle informatie.

Herdenken
Op 4 mei is de jaarlijkse her-
denking bij het oorlogsmo-
nument tegenover het oude 
gemeentehuis. Een bijzonder 
plechtige en indrukwekken-

de bijeenkomst die ieder jaar 
meer bezoekers kent.Het Nati-
onaal Comité 4 en 5 mei doet 
een appel op iedereen om zich 
in te zetten voor de waarde van 
vrijheid onder de noemer ‘Geef 
vrijheid door’. Daarbij hoort 
herdenken van alle slachtoff ers 
die voor onze vrijheid gestor-
ven zijn.

Feest
Natuurlijk komen er weer fan-
tastische feestavonden met 
spetterende optredens. Noteer 
maar vast: 
27 april Oranjeborrel; 28 april 
Feestavond; 2 mei Hollandse 
Avond; 5 mei Feestavond met 

spetterend optreden van Ja-
mento (http://jamento.nl/)

Helpende handen
Stichting SLOEP is een fi jne 
club vrijwilligers die altijd op 
zoek blijft  naar enthousiaste 
mensen die het leuk vinden om 
zich actief in te zetten tijdens de 
prachtige evenementen. Voor 
de komende Feestwijk wordt 
in het bijzonder gezocht naar 
helpende handen bij diverse ac-
tiviteiten. 
Neem contact op met Stichitng 
SLOEP, telefonisch bereikbaar 
op 06-25.23.28.54 of per mail 
via info@stichtingsloep.nl

Feest- en herdenkingsweek 
door SLOEP

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

Onder leiding van gesprekslei-
der Herman Stuijver zullen de 
dames en heren ingaan op de 
toekomst van Wijdemeren en 
talloze andere onderwerpen. 

Uiteraard krijgt 
het publiek ook 
de kans om vra-
gen te stellen of 
te reageren op 
de stellingen. Na 
deze avond moet 
het duidelijk zijn 
welke partij uw 
voorkeur heeft  
bij de gemeenteraadsverkie-
zingen op woensdag 21 maart. 
Grijp die kans om een verant-

woorde keuze te maken.  
Bibliotheek Gooi en meer, 
Tjalk 41, Loosdrecht. 

Groot Verkiezingsdebat 15 maart
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Cultuur
Cultuur is vanzelfsprekend zeer be-
langrijk. Binnen de gemeente is een 
rijke kunstcollectie, vooral schil-
derijen. Wat dat betreft  kennen we 
een rijke historie. Met schilders van 
naam zoals Gabriël, Van Beek, Rit-
sema, Hamers, Van Voorden. Via 
de kunststichting moeten de mooi-
ste werken regelmatig worden ten-
toongesteld. Maar cultuur is meer 
dan dat. Het is ook het rijke mu-
ziekleven met Amicitia, de Vriend-
schapskring, BMOL, onze koren en 
dansgroepen. Natuurlijk ook to-
neelvereniging DSO. Cultuur is ook 
de nalatenschap van de turfstekers, 
de rietsnijders, de polderwerkers. 
Noeste arbeiders. Ook dat is de ba-
sis van onze dorpen. De gemeente 
moet initiatieven die dit koesteren 
stimuleren.

Betrokkenheid
Natuurlijk regelmatig een peiling 
houden onder de inwoners. Via een 
stemronde of een enquête. Boven-
dien vaker duidelijk maken dat er 
bij commissies kan worden inge-
sproken. Maar ook de dorpen in. In-
formatieavonden, raadsvergaderin-
gen in de dorpen. Communicatie is 
het allerbelangrijkste. De ‘gemeente’ 
moet vaker laten weten waar zij mee 
bezig is. Via de pagina’s die er zijn in 
de plaatselijke weekbladen en meer 
via social media.

Subsidies
Initiatieven op allerlei gebied die 
nieuw zijn ondersteunen met een 
subsidie over drie jaar. Ook evene-
menten die zich hebben bewezen 
blijvend ondersteunen om daar-
mee de waardering uit te spreken.  
Daar moet de gemeente haar naam 
aan verbinden. De bieb krijgt niet 
onevenredig veel. Die heeft  zich 
namelijk ontwikkeld van een plek 
waar boeken worden uitgeleend 
tot een ontmoetingsplek waar veel 
meer gebeurt. Op het gebied van 
multimedia, cursussen en speciale 
projecten.

Gemeenschappelijke regelingen
In de gemeenschappelijke regelin-
gen regelen we zaken in gezamen-

lijkheid. Met goede argumenten 
kun je wat bereiken met elkaar. Kijk 
naar het openhouden van de schei-
dingsstations voor het afval. Of het 
Plassenschap waar Wijdemeren een 
belangrijke stem in heeft . Krachten 
worden gebundeld en samen sta je 
sterker. Is het democratische gat er 
omdat je niet altijd je zin krijgt? On-
zin. De invloed is er dus zeker wel.
  
Onderscheidend
Dorpsbelangen spreekt zich als 
enige helder uit voor de zelfstan-
digheid en heeft  dat altijd gedaan. 
Wij gaan uit van onze eigen kracht. 
Hebben als enige partij een enquête 
georganiseerd om de mening van 
de inwoners te peilen. Verder staan 
al onze doelen in het teken van de 
inwoners. Om er maar eens paar te 
noemen; Goede sociale zorg, kwali-
tatief goed onderwijs, woningbouw 
voor jong en oud en natuurlijk 
schoolzwemmen!

Gemeenteraadsverkiezingen 
21 maart 2018

Kunst
Kunst en cultuur zijn essentieel voor de ge-
hele samenleving. Het dient als bron van 
creativiteit en houdt ons een spiegel voor. 
Voor D66 draagt een goede en creatieve 
kunst- en cultuursector bij aan een open en 
verbonden gemeenschap. De gemeente zou 
in onze optiek vooral nieuwe initiatieven tij-
delijk moeten ondersteunen zodat ze daarna 
op eigenkracht verder kunnen

Betrokkenheid
D66 vindt dat inwoners én ondernemers veel 
meer betrokken moeten worden bij besluit-
vorming. En met name voordat besluitvor-
ming plaatsvindt. Wil de gemeente bijv. een 
straat herinrichten; neem dan eerst contact 
op met ondernemers die in die buurt geves-
tigd zijn en omwonenden en vraag hen om 
mee te denken. Benader mensen publieke-
lijk en transparant en niet alleen de bekende 
inwoners. Ook wil D66 dat belanghebben-
den expliciet en vooraf worden uitgenodigd 
zodat ze niet achteraf geconfronteerd wor-
den met raadsbesluiten.
 
Subsidies
D66 is tevreden met het huidige subsidiebe-
leid. Natuurlijk zouden wij op onderdelen 

meer wensen, maar het moet ook betaald 
worden. De OZB in Wijdemeren is zeer 
hoog dus beloofd D66 geen cadeautjes. 
Dorpsbelangen zegt bijvoorbeeld dat ze het 
schoolzwemmen willen invoeren. Maar hoe 
denkt Dorpsbelangen dat te organiseren en 
te betalen? Willen ze alle leerlingen vanaf 
groep 4 verplicht op zwemles sturen? Wil-
len alle ouders dat ook? En hoeveel subsidie 
krijgen de scholen voor de begeleiding, de 
badmeester en de reiskosten? Of moeten de 
ouders overdag vrij nemen voor die taken? 
D66 wil dat niet en wil o.a. de werkdruk van 
docenten juist verlichten. Wat de bibliotheek 
betreft : Ze vervuld een zeer belangrijke so-
ciale, maatschappelijke en culturele functie 
in de dorpen, op onze scholen en in verzor-
gingshuizen. De subsidie is wat ons betreft  
dus terecht.
 
Gemeenschappelijke regelingen
De democratische controle van gemeen-
schappelijke regelingen is te ver te zoeken en 
aangezien ze over veel gemeenschappelijk 
geld gaan is dat kwalijk. Neem de discus-
sie over de 4e PMD -rolemmer. We krijgen 
deze gewoon of we willen of niet. Drie jaar 
geleden hebben wij gevraagd of we daar nog 
iets over konden zeggen, maar de toenma-
lige VVD-wethouder en het huidig college 
hebben het regio-idee volledig ondersteund, 
zonder raadsdiscussie. D66 heeft  uitgespro-
ken ideeën hoe dit te verbeteren en wil mede 
daarom uiteindelijk naar een krachtige Gooi 
en Vecht-gemeente. Maar niet in de komen-
de 4 jaar. Eerst een goed kernenbeleid met 
dorpsraden.
 
Onderscheidend
D66 zorgt voor een goed, open en transpa-
rant bestuur die doet wat ze zegt. D66 kiest 
voor goede en kwalitatieve zorg en wil geen 
bezuinigingen op minima-regelingen. Een 
verschil met deze coalitie (CDA, PvdA/
GrL. en DB): D66 wil wel krachtig inzetten 
op duurzaamheid en wil dat alle nieuw-
bouwprojecten worden aangelegd volgens 
de hoogst mogelijke duurzaamheids-eisen 
waarbij aardgasvrij bouwen het uitganspunt 
is en 0 op de meter het uiteindelijke doel.
D66 vindt dat er teveel bomen zijn gekapt. 
Daarom willen wij  dat- voor iedere door de 
gemeente gekapte boom- een herplant-plicht 
geldt. Verder onderscheiden we ons door de 
direct gekozen burgemeester. Want hoewel 
we zeer tevreden zijn met de heer Ossel wil-
len wij een direct gekozen burgemeester.
 
Tenslotte: D66 is consequent en draait niet. 
Wij zijn tegen een fusie tussen Hilversum en 
Wijdemeren.
 

Op 21 maart, dat mag u niet missen, zijn de gemeenteraads-
verkiezingen. 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 het derde dubbelinterview, tussen 
Joost Boermans van D66 en Jan-Jaap de Kloet van Dorpsbelangen.
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’s- GRAVELAND- De siertuin op 
buitenplaats Gooilust is vanaf 
zaterdag 3 maart weer geo-
pend. Elke dinsdag en zaterdag 
ben je welkom van 13.00 tot 
16.30 uur om een kijkje te ne-
men op deze unieke plek.  

In de vroege lente staan 
sneeuwklokjes, krokussen, 
winterakonieten, nieskruid en 
longkruid al in bloei. Vrijwilli-
ge gastheren en –vrouwen van 
Natuurmonumenten kunnen je 
veel vertellen over de prachtige 
collectie. Achter elke plant en 
elke boom schuilt een bijzon-
der verhaal. 
 
Blaauw
De siertuin is in 1823 aange-
legd. De gefortuneerde landei-
genaren staken hun bezoekers 
de ogen uit met alle rijkdom 
aan exotische bomen en strui-
ken die hier groeiden. Rond 
1900 heeft  de toenmalige ei-
genaar Frans Ernst Blaauw de 
moestuin omgevormd tot een 
vogeltuin en verzamelde hij 
diverse bomen en struiken uit 

alle windstreken. Vanaf 1990 is 
de tuin geleidelijk omgevormd 
naar deeltuinen bestaande uit 
o.a. een kruidentuin, rozentuin, 
traditionele moestuin en een 
moestuin met wilde planten. 
In 2008 is ‘De Bla(a)uwe Tuin’ 
ingericht met – niet verba-
zingwekkend- enkel en alleen 
blauwbloeiende planten, met 
enkele witte accenten ter na-
gedachtenis aan Louise Six, de 
vrouw van Frans Blaauw. 
 
Vrijwilligers 
Met de hulp van een grote 
groep vrijwilligers wordt de 
siertuin onderhouden. Enthou-
siaste gastheren en –vrouwen 
beantwoorden vragen over de 

tuin. De snoeiploeg verzorgt de 
fruitbomen van buitenplaatsen, 
echt werk voor specialisten. De 
tuinploeg zorgt ervoor dat de 
siertuin er tiptop bij staat. 
 
Rondleidingen 
Het is mogelijk om rondgeleid 
te worden door de siertuin. 
De gids kan je alles vertellen 
over de bomen en planten die 
hier groeien. Neem hiervoor 
contact op met beheerkantoor 
Gooi en Vechtstreek via tel 035 
- 699 0000. 
Natuurmonumenten buiten-
plaats Gooilust, Zuidereinde 
47B, 1243 KL ’s-Graveland 
 

Foto: © Natuurmonumenten 

Siertuin Gooilust ontwaakt uit 
winterslaap  

Bestuurlijke Toekomst

Ons doel is een gemeente die haar taken en 

plichten voor de inwoners van Wijdemeren 

goed kan uitvoeren en ervoor zorgt dat de 

dorpen sterk en hetzelfde blijven.

Om dit te kunnen doen, moeten wij accepteren dat 

we dit niet meer als kleine gemeente kunnen.

Wij willen uiteindelijk naar één gemeente toe in de 

regio Gooi en Vecht met als tussenstap een fusie 

met Hilversum. Dit is nodig om zo snel mogelijk 

genoeg kracht te hebben om de gemeentelijke 

taken en plichten goed uit te voeren.
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Op maandag 12 maart is er een 
Politiek Café voor leden van 
Ondernemend Wijdemeren bij 
Restaurant de Otter. 

Na de inloop, met borrel en 
bittergarnituur vanaf 18.00 uur 
en de opening door voorzitter 
Wim Lorjé, zal het verkiezings-
debat vanaf 18.45 uur losbran-
den. Alle politieke partijen 

hebben hun deelname toege-
zegd. Het ruim 1 uur durende 
debat zal door ervaren voorzit-
ter Rob Zieck in goede banen 
worden geleid, al verwachten 
de ondernemers dat hij ook een 
plagerige vraag tussendoor niet 
zal schuwen. Uiteraard zijn de 
ondernemers benieuwd wat de 
partijen voor de ondernemers 
op hun programma’s hebben 

staan. Na afl oop is er een spe-
ciaal keuzemenu à € 17,50 voor 
de gasten, met de keuze uit ge-
bakken kogelbiefstuk, een mo-
tje tonijn van de grill of pikant 
gewokte groenten. 

Restaurant De Otter 
Oud-Loosdrechtsedijk 131
1231 LT Loosdrecht.

Politiek Café voor ondernemers

NEDERHORST DEN BERG- Het 
begon allemaal met een tele-
foontje: “Ik heb nu zo’n mooi 
solo programma, zou ik dat bij 
jullie mogen spelen?” Aan de 
telefoon is de Hongaarse cellist 
Örs Köszeghy. 
Een paar jaar geleden spraken 
we nog Engels, nu gaat het in 
vlekkeloos Nederlands. Zijn 
landgenoot Zoltán Kodály 
schreef misschien wel het eer-
ste grote werk voor cello solo 
na de Suites van Bach, bijna 
200 jaar eerder. De drie-delige 
sonate die bijna een half uur 
duurt omvat allerlei interesses 
die Kodály eerder in zijn carri-
ère was tegengekomen: fl arden 
van Debussy’s muziek, herin-
neringen aan Bartók en natuur-
lijk Hongaarse volksmuziek. In 
de handen van Örs Köszeghy 
komt deze sonate heel mooi tot 

bloei. Een voorproefj e ervan 
vindt u op You Tube. Bijna lo-
gisch is dat Köszeghy zijn con-
cert begint met Bach, de derde 
suite. En tussen de twee mees-
terwerken in hoort u de Aria 
voor cello solo van de Vlaamse 
componist Luc van Hove. Ook 
bij de keuze voor dit werk zul-
len de Hongaarse banden een 
rol hebben gespeeld: Luc van 
Hove bestudeerde uitgebreid 
het werk van Bartók en hield er 
zelfs een vergelijkbare werkwij-
ze aan over: organisch en met 
weinig tonen.
Rasmusicus Örs Köszeghy 
speelde vaker in het Jagthuis, 
o.a. met zijn strijktrio Trio Du-
mas en zijn klarinettrio Trio 
Maneon. Hij is vast lid van Am-
sterdam Sinfonietta en speelt 
prachtig cello. Zoals gebruike-
lijk bij de vrijdagavondconcer-

ten is er voorafgaand aan het 
concert om zeven uur voor de 
eerste 20 belangstellenden ge-
legenheid aan te schuiven aan 
tafel. U krijgt voor 33 euro het 
concert en een heerlijk vegeta-
risch twee-gangen menu voor-
geschoteld.

Concert Örs Köszeghy: vrijdag 
9 maart; aanvang 20.15 uur, 
entree 17,50 euro (tot 25 jaar 10 
euro). Reserveren via de website 
www.jagthuis.nl, per e-mail via 
stal@jagthuis.nl of telefonisch 
0294-252609. De locatie van 
het concert is Het Jagthuis, Mid-
denweg 88, Nederhorst den Berg 
(Horstermeer).

Hongaarse cellist met 
Hongaarse muziek
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Mattheus Passie nu voor het hele gezin

Tournee met Edwin Rutten als verteller
NEDERHORST DEN BERG- Op 
vrijdag 16 maart is om 19.00 
uur de première  van de Mat-
theus Passie in Concert in de 
OLV Hemelvaartkerk in Ne-
derhorst den Berg. Vanwege 
het succes in het vorig seizoen 
brengen zeventien musici, acht 
vocalisten en Edwin Rutten als 
verteller weer het verhaal van 
de Mattheuspassie voor het 
voetlicht voor een nieuwe ge-
neratie Bach-liefhebbers.

De Mattheus Passie voor 
(groot)ouders die hun (klein)
kinderen mee willen nemen 
in de traditie om dit bekende 
Bach-concert te bezoeken in de 
passietijd. Edwin Rutten heeft  
trouw aan de muziek, trouw aan 
Bach en trouw aan het verhaal, 
een versie van dit meesterwerk 
gemaakt. Kinderen vanaf 8 jaar 
en volwassenen beleven tijdens 
deze voorstelling misschien wel 
hun eerste kennismaking met 
de Mattheüs Passie.
De kritieken waren lovend: 
‘Een aanrader’, De Telegraaf; 
‘Mattheüs-Passion, fl ink opge-
frist (…), een prima passiepro-
motor (…), ‘gevorderden’ ko-
men bij Rutten niet minder aan 
hun trekken’, De Gelderlander 

en ‘Heel leuk en leerzaam (…), 
de lichtheid van de door hem-
zelf geschreven tekst’ Leeuwar-
der Courant.

Edwin Rutten
“Ik neem de luisteraar bij de 
hand door het hele stuk”, aldus 
Rutten. “Je maakt kennis met 
de sfeer van de muziek, de in-
strumenten en de stemmen van 
verschillende zangers en koren. 
Te zwaar voor kinderen van 8 
of 9 jaar? Niks daarvan. Ook 
voor volwassenen die alleen 
komen? Nou, wel degelijk.” 

“Je maakt kennis met 
de sfeer van de muziek, 
de instrumenten en de 
stemmen van verschillen-
de zangers en koren. Te 
zwaar voor kinderen van 8 
of 9 jaar? Niks daarvan.”

Hij vertelt op zijn bekende beel-
dende wijze het verhaal aan de 
hand van originele muziekfrag-
menten. Hoofdrolspeler in het 
verhaal van Rutten is natuur-
lijk Christus, hier omgedoopt 
tot JC. Ondertussen verklaart 
hij de rol van profeten, Maria, 
Judas. De ‘Mattheüs’ duurt nor-

maliter twee en een half à drie 
uur. Edwins versie is terugge-
bracht tot een uur en vijft ien 
minuten om de volgende gene-
ratie een eerste introductie tot 
dit zo populaire klassieke werk 
te geven. Na afl oop ontmoet 
Edwin Rutten zijn grote en 
kleine bezoekers, tot de laatste 
weg is: “Ik wil graag weten, wat 
zij ervan vinden.”

Live met solisten
Er wordt live gemusiceerd door 
Camerata Amsterdam en ge-
zongen door solisten Merel 
van Geest, Brigitte van Hagen, 
Marion van den Akker, Flo-
rieke Beelen, Alex Vermeulen, 
Gevorg Aperánts, Jan Willem 
Baljet, Sef Th issen en Joost van 
Tongeren. Regie is in handen 
van Marc Pantus. De Mattheus 
Passie staat onder muzikale 
leiding van Jeroen Weierink. 
Hij maakte eerder, samen met 
Edwin Rutten, het familiecon-
cert ‘Mozart… je zal maar een 
wonderkind’ zijn. Tevens is 
Weierink bekend van de ope-
rette Wien Bleibt Wien en de 
met succes opgevoerde Chark-
ov Staats Opera en Balletten. 
Het concert wordt ondersteund 
door de Harmine Wolters 

Stichting die ook kasteel De 
Nederhorst beheert. 
Mattheus Passie in Concert; 
vrijdag 16 maart; aanvang 
19.00 uur. Meer informatie:  
info@nootsprong.nl; tel. 06 

28234820; Kaartverkoop: kin-
deren tot 16 jr: € 10,-; vanaf 16 
jr: € 15,-; www.nootsprong.nl. 
Of bij Bloembinderij Passifl ora; 
Vaartweg 1, 1394 GL Neder-
horst Den Berg (niet pinnen). 

Op zondag 4 maart om 14.30 
uur speelt het grote Roemeen-
se orkest ‘Ensemble Mihai Scar-
lat’ in het Muziekcentrum van 
de Omroep in Hilversum. 

Het belooft  dit jaar een zeer bij-
zonder concert te worden, aan-
gezien Maestro Mihai Scarlat 
heeft  besloten te stoppen met 
dit buitengewone ensemble dat 
bestaat uit ca. 30 professionele 
musici uit Nederland en Roe-

menië. Het is dus de laatste keer 
dat u dit orkest in het MCO 
kunt beluisteren. Om dit con-
cert nog aantrekkelijker te ma-
ken treedt naast het orkest van 
Mihai Scarlat ook het Roots – 
Youth Folk Company op. Dit is 
een dansgezelschap van jonge 
getalenteerde dansers. 
Tickets en info: http://www.
mcogebouw.nl/agenda/ensem-
ble-mihai-scarlat/
www.  ensemblemihaiscarlat.nl 

Grootste Balkanorkest  
van West-Europa in MCO

NEDERHORST DEN BERG- Foto-
graaf Tom Baetsen uit Neder-
horst den Berg is genomineerd 
voor de prestigieuze PIA d’Or 
talent Award

De foto ‘Never sleep with the 
enemy’ is afk omstig uit zijn 
Film Noir project, een hom-
mage aan de naoorlogse fi lm. 
Eerder werd deze serie al be-
kroond met een Gold Award in 
de Prix de la Photographie Pa-
ris. Tijdens de expositie vorig 
jaar in De Dillewijn, is een foto 
uit deze serie aangekocht voor 
de kunstcollectie van gemeente 
Wijdemeren door St. Kunstbe-
zit ‘s-Graveland. De tien meest 
aansprekende foto’s uit de serie 
zijn op groot formaat te zien in 
Beeldentuin de Zanderij. 

Professional Imaging is de 
grootste vakbeurs op het gebied 
van fotografi e van de Benelux 
en organiseert in samenwer-
king met Master Photograp-
hers Network en Studio34x een 
landelijke wedstrijd met het 
doel beelden van getalenteer-
de fotografen te ontdekken en 
onder de aandacht te brengen 
van het publiek. Het thema is 
dit jaar ‘Respect’. Op 24 maart 
worden uit de 10 genomineer-
den de prijswinnaars bekend 
gemaakt tijdens de Professional 
Imaging Beurs en worden de 
genomineerde foto’s tentoon-
gesteld. 
Zie ook: www.professionalima-
ging.nl/pia-dor; www.xlix.nl; 
www.beeldentuin-dezanderij.
nl. 

Russisch-orthodoxe muziek in Stal-
paertkerk

Fotograaf Tom Baetsen 

Genomineerd voor vakprijs

‘s- GRAVELAND- Op vrijdag 16 
maart ontvangt de Daniël Stal-
paert Stichting het Kamerkoor 
Oktoich dat zich toelegt op de 
Russisch-orthodoxe kerkmu-
ziek. Het belooft een bijzonder 
mooi concert te worden. 

De voorbereidingstijd voor 
Pasen is zowel spiritueel als 
muzikaal een van de mooi-
ste en rijkste periodes uit het 
kerkelijk jaar en heeft  daarom 
vele componisten geïnspireerd 
de hymnen van oude kerkva-
ders op muziek te zetten. De 
gezangen uit de 40-dagen tijd 
hebben vaak een beschouwend, 
naar droefh eid neigend karak-
ter. Maar in deze mineur-tonen 
klinkt hoop op de ontmoeting 
met het licht, aan het einde van 
een lange zwerft ocht van be-
rouw en inkeer. Hoop op het 
hervinden van de oorspronke-
lijke icoon, de ongeschonden 
beeltenis. 

Dorpsgenoten
Dorpsgenoten Marian Wiener 
en Gert Smallenburg zingen 
respectievelijk als sopraan en 
tenor bij dit koor. Gert rijdt al 
zeven jaar een keer per week 
naar de kapel van de OLVG in 

Amsterdam. ”Het is best pit-
tig om mee te kunnen zingen, 
je moet ook auditie doen om 
mee te doen. Ook de taal is een 
uitdaging, maar we krijgen de 
tekst fonetisch op papier. Hoe-
wel er ook Russische leden zijn 
die het per se in het Cyrillisch 
willen zingen.” Het koor heeft  
een uitgebreid repertoire, vanaf 
de Middeleeuwen tot de mo-
derne componisten. Alle liede-
ren worden a capella gezongen, 
wat het geheel een extra dimen-
sie geeft . “Ik vind het magische 
klinken, zo vol emotie. Echt 
prachtig” sluit Gert Smallen-
burg af. 

Oktoich
Kamerkoor Oktoich is in 1996 
opgericht door Aliona Ovsian-
nikova en vierde vorig jaar het 
20-jarig bestaan. Het koor legt 
zich toe op Russisch-orthodoxe 
kerkmuziek en heeft  vele malen 
op binnen- en buitenlandse po-

dia gestaan. Onder andere tij-
dens het Festival Oude Muziek 
(Utrecht, 2004), het Gergiev 
Festival (Rotterdam, 2004), Ta-
nejev Festival (Londen, 2007), 
Grachtenfestival (Amsterdam, 
2009) en het Oestvolskaja Fes-
tival (Amsterdam, 2011). Ok-
toich behoort in Nederland tot 
de top van de amateurkoren en 
wordt geprezen om de prach-
tige expressie, van heel zacht 
tot heel krachtig. Het weet de 
echt Russische vloeiende lij-
nen prachtig te brengen in een 
mooie, warme a capella koor-
klank. Aliona Ovsiannikova, 
geboren in Moskou en opge-
groeid in Amsterdam, studeer-
de kerkmuziek aan de Th eolo-
gische Academie in Leningrad 
(Sint-Petersburg) en was nabij 
die stad vervolgens ook werk-
zaam als dirigent. Naast Ok-
toich leidt zij, sinds 1990, het 
koor van de Russisch-ortho-
doxe kerk in Amsterdam.
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Vijf keer per jaar organiseren 
Marinus en Riet Vermeulen een 
klassiek concert in hun kunst-
galerie. Al jaren komen goede 
tot zeer goede musici allerlei 
klassieke werken ten gehore 
brengen op deze mooie locatie. 
Afgelopen zondag kwam het 
Carezza Kwartet langs.

Door: Niels van der Horst

In 1980 begon Marinus zelf-
standig te opereren als ingeni-
eur. Twaalf jaar later ontwierp 
en bouwde het echtpaar aan 
de Zodde hun woonhuis annex 
kantoor en kunstgalerie. Kunst 
was een gedeelde  hobby van 
Marinus en Riet. Per jaar had-
den ze een aantal wisselende 
kunsttentoonstellingen. Daar-
bij hadden ze vaak ook een 
minuut of tien muziek, toen 
nog voornamelijk jazz. Alleen 
ontbrak het bij het publiek aan 
aandacht voor de muzikanten. 
Marinus geneerde zich daar 
voor en draaide het om. In 
plaats van muziek als aankle-
ding te gebruiken tijdens een 
tentoonstellingsopening, start-
te hij met het geven van klas-
sieke concerten om zijn galerie 
onder de aandacht te brengen. 
Deze reeks van muziekzonda-
gen duurt inmiddels al vijft ien 
jaar. Bijzonder aan het zaaltje is 
dat je erg dicht bij de musici zit. 
Dat geeft  een dimensie die in 
grote en vermaarde concertza-
len onhaalbaar is.
Het Carezza Kwartet bestaat 
uit leden van het Radio Fil-
harmonisch Orkest: Alexander 

van den Tol (viool), Dana Mi-
hailescu (viool), Michiel Eek-
hof (altviool) en Anneke Jans-
sen (cello). Ze begonnen met 
Strijkkwartet opus 13 van Men-
delssohn. In de informatie over 
het concert is te lezen dat een 
jonge Mendelssohn het eerste 
deel van dit stuk schreef kort 
na de dood van Beethoven. In 
de muziek verwijst hij ook naar 
zijn overleden collega. Het is 
een vrij woest stuk waarbij ge-
regeld alle remmen worden los 
gegooid. Het Carezza Kwartet 
wist daar prima raad mee. Er 
zit veel dynamiek in het werk. 
Naast de woeste gedeelten, 
werd je als luisteraar gedragen 
door sprookjesachtige fasen 
om tot slot gegrepen te worden 
door het aanstekelijk uitge-
voerde spannende slotdeel. Het 
Kwartet was inmiddels volledig 
warm gedraaid.

Tweede deel
Na de koffi  e volgden drie idyl-
len van de iets minder bekende 
componist Frank Bridge. Deze 

stukken hadden niet zozeer een 
uitgesproken thematiek maar 
waren meer sferisch van aard. 
Melancholie, dromerigheid 
en vuur karakteriseerden dit 
deel van het concert. Afgeslo-
ten werd met het Tango Ballet 
van Piazzolla. Deze compositie 
leek het Kwartet extra goed te 
liggen. Achteraf bleek dat het 
viertal dit stuk het vaakst had 
gespeeld. De potentie van het 
Carezza Kwartet kwam daar-
mee goed aan het licht. Het was 
een enerverend en afwisselend 
stuk. Uiteraard hoorde je de 
tango voorbij komen maar ook 
waren jazz elementen hoorbaar. 
Ook viel een Stravinsky-achtige 
frase op, meteen gevolgd door 
iets wat deed denken aan mu-
ziek voor een arthouse fi lm. Al 
met al een fraai stuk muziek 
dat een gloedvolle warmte ten-
toonspreidde, afgewisseld met 
ruige repetitieve ritmes. Hier 
was het kwartet duidelijk op 
zijn best.
Meer info: www.vermeulenart.
nl en www.carezza-kwartet.nl 

Carezza Kwartet in Vermeulen 
Art Gallery

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

Op vrijdagochtend 23 februari 
was de afsluiting van het pro-
ject ‘Techniek en duurzaam-
heid’ op de Terpstraschool. 

De afgelopen twee weken zijn 
de klassen bezig geweest rond-
om het thema duurzaamheid. 
In groep 1/2 stond het thema 
de boerderij centraal. Hoe kun 
je energie besparen op een 
boerderij? In groep 3/4 stond 
het thema de kermis centraal. 
Wat kost veel energie? Welke 
energiezuinige spelletjes kun je 
bedenken? Hoe kun je spelen 
zonder energie te gebruiken? In 
groep 5/6 stond de keuken cen-
traal. Hoe kun je energiezuinig 
of duurzaam koken? Denk aan 
het gebruik van de verschillen-
de apparaten. En in groep 7/8 
stond het thema de toekomst 
centraal. Terug en vooruitkij-
ken, wat is er mogelijk op het 
gebied van energie? Welke al-
ternatieven zijn er al een tijdje 

en wat komt eraan? Hoe kun 
je persoonlijk energiegebruik 
verminderen? In alle klassen is 
er uitgebreid gewerkt over de 
verschillende thema’s en zijn ze 
ook alle klassen druk bezig ge-
weest met afval scheiden.
Als afsluiting kwam de Duurza-

me Ontdekbus op school. Hier 
hebben de kinderen met hulp 
van ouders en leerkrachten in 
en rondom de bus proefj es ge-
daan over duurzaamheid. Het 
waren twee leerzame weken 
met een super afsluiting. 

Ontdekbus op de Terpstraschool 

Restaurant

Gespecialiseerd in elke 
“ feest ” gelegenheid

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

www.restaurantfloyds.nl

ANKEVEEN – Op zaterdag 10 
maart is er een Ode aan Mu-
ziekhelden in Forever 27 in 
Theater De Dillewijn te Anke-
veen (aanvang: 20.15 uur).

Het afgelopen seizoen maakte 
Erwin van Ligten grote indruk 
in Ankeveen met zijn waanzin-
nige gitaarspel toen hij optrad 
met Micheline Van Hautem. 
In Forever 27 brengt hij, samen 
met zangeres Beatrice van der 
Poel een ode aan de ’27 Club’: 
musici die allen op 27-jarige 
leeft ijd overleden: Janis Jop-
lin, Jim Morrison, Brian Jones, 
Kurt Cobain, Jimi Hendrix, 
Amy Winehouse, Jeff  Buckley, 
Robert Johnson, e.a.
De muzikanten, die stierven 
op 27- jarige leeft ijd, inspireren 
nog steeds en spreken voor ve-
len tot de verbeelding. Zo ook 
voor Beatrice van der Poel en 
Erwin van Ligten (beide 27+) 
die er voor gekozen hebben 
een programma samen te stel-

len met songs van deze club 27, 
en daarmee de theaters in te 
gaan. Zowel de verhalen achter 
de muzikanten als hun muziek 
zijn geweldige bouwstenen 
voor een inspirerend theater-
concert. Erwin en Beatrice 
interpreteren de songs op een 
eigen manier, waarbij het ka-
rakter en herkenbaarheid van 
het stuk bewaard blijft , maar 
de muziek een extra dimensie 
krijgt door het creatieve bluesy 
gitaarspel van Erwin en de war-
me gloedvolle stem van Beatri-
ce. Forever 27 is een uniek 
concept dat qua bezetting klein 
is, maar muzikaal zeer groots. 
Door de intieme ambiance, de 
verhalen die verteld worden en 
het prachtige subtiele gitaarspel 
en soulvolle zang is Forever 27 
een blijvende herinnering en 
hommage aan de fantastische 
musici die te vroeg afscheid 
namen en daarmee altijd jong 
blijven. Kaarten: € 18,00 via 
www.dedillewijn.nl

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

Ode aan muziekhelden 
in Forever 27
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'Voetbal'

Loosdrecht mocht afgelopen 
zaterdag thuis aantreden te-
gen Almere, de nr. 2 uit de 
competitie. De ploeg die erom 
bekend staat verzorgd en 
goed voetbal te spelen, begon 
zwak aan de competitie maar 
door een knappe serie werd 
de eerste periode gewonnen. 
Nu jagen de Almeerders op 
koploper Victoria. Een lastige 
middag was dan ook de ver-
wachting.

Door: Roy Versluis

De wedstrijd begon iets later 
dan half 3 en al direct werd 
duidelijk dat Loosdrecht de lijn 
van de laatste weken van plan 
was om door te trekken, Al-
mere werd vastgezet en Loos-
drecht bepaalde het tempo in 
de wedstrijd, Almere kwam er 
niet aan te pas en het wachten 
was op de 1-0.  Helaas ontbrak 
het in de eerste helft  vaak aan 
de eindpass, anders had het 
met de rust al 2 of 3-0 kunnen 

staan. Dit was niet het geval, 
Loosdrecht kreeg een aantal 
kansen en Almere deed vlak 
voor rust van zich spreken met 
een bal op de lat. De ruststand 
was 0-0.

Na rust
De tweede helft  hetzelfde spel-
beeld: Loosdrecht bepaalde en 
dicteerde en kwam in de 60e 
minuut dan eindelijk op voor-
sprong door een doelpunt van 
Aboubakr Ouadouhh. Hij pas-
seerde de keeper op prachtige 
wijze en tekende voor de dik 
verdiende 1-0. Loosdrecht was 
los en creëerde kans op kans 
maar helaas verscheen de 2-0 
niet op het scorebord. Tot de 
85e minuut. Na drie schoten 
op liet Bas Seldenrijk de 2-0 
aantekenen. Een bevrijden-
de 2-0, want Almere had de 
handdoek al gegooid.  Enkele 
spelers zeiden zelfs tegen de 
scheidsrechter ‘fl uit maar af ’. 
Die dacht er echter anders over 
en liet nog een 4 tal minuten 

doorspelen. Uit een corner 
scoorde Almere alsnog de aan-
sluitingstreff er: 2-1. Verder zou 
Loosdrecht het toch niet laten 
komen, dacht iedereen. Totdat 
de bal er nog een keer werd in-
gepompt en bij de linksbuiten 
van Almere kwam. Die pas-
seerde zijn man en schoot in 
een alles of niets poging nog 
één keer op doel. De bal werd 
in eerste instantie nog gestopt, 
maar verdween uiteindelijk 
toch nog in de goal: 2-2. Dit 

voelde als een nederlaag, 91 
minuten lang de baas op het 
veld, om na 94 minuten alsnog 
2 punten te verliezen. Het po-
sitieve is dat SVL de weg om-
hoog gevonden lijkt te hebben, 
het moet zich zelf nu nog gaan 
belonen met overwinningen. 

Loosdrecht 91 minuten heer en meester

'Turnen'

De weerberichten wijzen op 
strenge vorst in de laatste 
week van februari. Niet alleen 
’s nachts maar ook overdag. 
Kunnen deze week de schaat-
sen uit het vet? 

Gaat het deze week gebeuren 
op de vaarten en plassen? Op 
weerstation De Arend viel te 
lezen dat vanaf maandag 26 fe-
bruari tot en met donderdag 1 
maart de nachtelijke tempera-
turen oplopen tussen -5 en -8 

vorst. Overdag, van -1 tot -4, 
met een paar uurtjes zon. Op 
de eerste dag van maart zelfs 
helemaal geen zon. IJsgoeroes 
als David Pos en Martin Hei-
neke wezen op de harde wind 
die ervoor zorgt dat het ijs niet 
voldoende aangroeit. Ook is de 
zon overdag te sterk. Denk in 
ieder geval aan de veiligheid, 
met een ijspikker, een mobiel-
tje en warme kleding. Kijk uit 
waar je schaatst. 

Alles klaar voor het schaatsen?

Aboubakr Ouadouhh omspeelt 
de keeper voor de 1-0 

(foto: Piet van Bemmelen)

Zondagochtendwandeling 
na verlies 
Op zondag 4 maart organi-
seert Miranda van den Eijn-
den van Artesia  weer een 
wandeling door het bos en 
over de hei. De wandeling is 
voor iedereen die verlieser-
varing(en) door overlijden 
kent en hier aandacht aan wil 
geven. Hoe kort of lang gele-
den dit verlies ook geweest 
is. We vertrekken in deze 
wintermaanden om 11.00 
uur vanuit Brasserie Zonne-
straal (op landgoed Zonne-
straal), Loosdrechtsebos 15 
te Hilversum. Deze maand 
is het thema ‘rouwen is een 
werkwoord’. Kosten: € 10,00 
(contant).
Aanmelden: info@praktij-
kartesia.nl; of bel naar 06-
23665687. Zie ook www.
praktijkartesia.nl . 

GEDEGEN 
FINANCIEEL 

BELEID
www.delokalepartij.org

 7De Lokale PartijDe Lokale PartijDe Lokale PartijDe Lokale Partij
Met ruim 350 leerlingen pre-
senteerde Marjoleins Dance 
Studio de voorstelling Sterren-
stof in theater Gooiland. 

Tijdens dit kosmische avon-
tuur kon het publiek op afwis-
selende muziek genieten van 
breakdance, klassiek ballet, 
hiphop, streetdance, jazzdance, 
moderne dans, zang en toneel. 
Kortom een show met muziek-
genres en dansstijlen van alle 
tijden en voor elke leeft ijd. Een 
enorm project met veel nachte-
lijke uren, voor Marjolein van 
Haren. Aan alle facetten moet 
gedacht worden, kostuums, 
muziek, choreografi e, techniek, 
rekwisieten, belichting en ga zo 
maar door. 
Een ouder die mij na een show 
berichtte: ‘Mijn dochter vond 

alles geweldig, het werken naar 
de shows toe, de generale repe-
tities, de shows zelf ’. Het is een 
van de hoogtepunten in haar 
leven. 
Het verhaal begint met de oer-
knal. Uit de oerknal ontstaan 
de sterren en daaruit de 4 ele-
menten, lucht, water, aarde en 
vuur. In het begin leven de 4 
elementen vredig naast elkaar, 
maar dan wil elk element zelf 
de wereld regeren en zich niet 
mengen met de andere ele-
menten. De lucht, water, aarde 
en vuur kinderen hebben hier 
moeite mee en willen gewoon 
met elkaar spelen in een vredi-
ge wereld. Nog niet belemmerd 
door vooroordelen zien zij dat 
de elementen elkaar nodig 
hebben en dat het leven beter, 
mooier, rijker is als zij wél sa-

men spelen en samenwerken. 

Achtergrond
Marjoleins Dance Studio be-
staat al sinds 1984 en is geves-
tigd in de studio aan de Melis 
Stokelaan (naast Bethlehem-
kerk) in Hilversum. Dit wordt 

de 15e voorstelling geprodu-
ceerd door Marjolein van Ha-
ren. Voor meer informatie kunt 
u de website bekijken: www.
marjoleinsdancestudio.nl

Fotografi e: Majorie Meinema 

Marjoleins Dance Studio presenteerde Sterrenstof 

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 beel-
dende fi lmmuziek van nu.
Dat mag u niet missen. 

Repair Café
Zaterdag 3 maart is er van 
10.00-13.30 uur weer een 
Repair Café bij Bibliotheek 
Gooi en meer vestiging 
Loosdrecht. De slogan van 
het Repair Café is weggooi-
en? Mooi niet! Hebt u kapot-
te huishoudelijke apparaten 
of een blouse waar de knoop 
vanaf is? En lukt het u niet 
zelf om het te herstellen? Dan 
kunt u terecht bij het Repair 
Café. Onze handige vrijwil-
ligers kunnen u (kosteloos) 
helpen om bijvoorbeeld uw 
huishoudelijke apparaten of 
kledingstuk te helpen repa-
reren. Ook een verzamelpunt 
voor lege cartridges, lege bat-
terijen en spaarlampen. Of 
kleine elektrische apparaten 
die echt niet meer te repare-
ren zijn.
Tjalk 41; 035 – 582 5488. 
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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

Handig met auto’s?  
Kom werken bij 

Vakgarage Richtlijn. 
Bel 0294-252325 of 

kom langs in Nederhorst. 

Nieuwe website of webshop
Ontwerp-Bouw-Onderhoud

hans.doeve@uWzz.nl
06 2476 4655- Loosdrecht

Toekomst in de autotechniek? 
Kom werken bij

Vakgarage Richtlijn.
Bel 0294-252325 of 

kom langs in Nederhorst. 

NOREN Viking, Ballangrud 
mt 43, Atomic Carve skies

lang 1.70. Alles € 35,00 
0294 254657

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.nieuwsster.nl

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.  

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

MEDISCHE DIENSTEN

KERKDIENSTEN

Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
Zo 4 maart: 11.00 uur:  diaken W. Balk 

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

Gereformeerde kerk
Zo 4 maart: 10.00 uur: Ds. H.M. Ploeger  

Beukenhof
Zo 4 maart: Geen dienst

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

Nederlands Gereformeerde kerk
Zo 4 maart: 09.30 uur: Ds. J.D. Smit

STERRETJES

WANNEER TIJD WAT WAAR
za. 03 mrt. 10.00 u. Repair Café Bibliotheek Ldr.
ma. 05 mrt. 19.15 u. Infoavond woningisolatie Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
di. 06 mrt. 20.00 u. Voorlichting glasvezel Nieuw Ldr. Avonturenfabriek
wo. 07 mrt. 10.00 u. Digicafé Belastingaangift e Bibliotheek Ldr.
wo. 07 mrt. 20.00 u. Bijeenkomst Jeugdwet (PvdA/GrL.) Oude School, Kortenhoef
do. 08 mrt. 20.00 u. Gemeenteraad Gemeentehuis, Rading 1. Ldr. 
za. 10 mrt. 20.15 u. Concert ‘Forever 27’, Ode aan helden Dillewijn, Ankeveen
zo. 11 mrt. 14.30 u. VVD Politiek Café met Jeanine Hennis Ottenhome, Zuwe 20, K’hoef
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 
 

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!

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!* 

 

Programma GooiTV
Vanaf 28 februari zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
- TV Magazine met diverse onderwerpen.
-  In Derde Termijn met het verkiezingsdebat tussen GroenLinks/

PvdA en de VVD in Wijdemeren onder leiding van Ruud Bochardt.
- RegioHub: over de campagne ‘30 dagen gezonder’.
-  Het tweewekelijks gesprek met Pieter Broertjes, burgemeester 

van Hilversum.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

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

Schoonmaakbedrijf
VINCENT HAMMING

✓ 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




