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Bent u nog wel 
op tijd? 

NVM aankoop-
expert nodig? 
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Huiswerkbegeleiding 
dichtbij huis? 

In Bibliotheek Gooi 
en meer vestiging 

Loosdrecht!
Er is professionele 

begeleiding aanwezig.

www.bibliotheekgooienmeer.nl
035 - 5825488

OOK UW WONING
VERKOPEN?
Neem vrijblijvend contact
op voor een gratis
waardebepaling en
verkoopadvies

Op dinsdagavond 15 november werd de balans opgemaakt van 
de actie Sparen voor je School van de Jumbo. Bij Jumbo Van de 
Bunt op de nootweg kwamen de vertegenwoordigers van de 
Loosdrechtse scholen verwachtingsvol bijeen. 

SPAREN VOOR 
SCHOOL 

SPAREN VOOR 
SCHOOL 

De afgelopen weken hebben 
klanten aankooppunten 
gekregen bij de kassa met 
het afrekenen van hun bood-
schappen, die zij daarop in 

de spaarbox van de school 
naar keuze konden doen. 
Naar gelang het aantal ge-
spaarde punten ontvingen 
de scholen een bedrag dat zij 

kunnen besteden aan spel- 
en leermaterialen.

De Sparen voor je School 
actie past bij de maatschap-
pelijke doelstellingen van 
de Jumbo. Als familiebedrijf 
en toonaangevende super-
marktketen staat Jumbo 

midden in de samenleving 
en voelen zich mede verant-
woordelijk voor de wereld 
om zich heen.
Namens Jumbo Loosdrecht, 
Jeroen van de Bunt; “Goed 
dat we dit met z’n allen in 
het dorp voor de scholen 
kunnen doen. Het leefde 

echt bij de mensen. Ook via 
sociale media werd er flink 
aandacht aan besteed, en ie-
dereen aangespoord om mee 
te doen.”
Voor de Rehoboth- en de 
Terpstraschool nam Rob Salij 
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Twijfel over uw 
WOZ-waarde? 

Vrijblijvend 
advies nodig? 

ZELF 
OOGSTEN 

POPULAIR
Lees verder op pagina 3

ZELF 
OOGSTEN 

POPULAIR
Wie wil dat nou niet? Groenten op tafel die vers van het 
land komt, alwaar je het zelf hebt zien groeien en eigenhan-
dig geoogst. 

Op de zelfoogsttuin Landin-
Zicht aan de Rading wordt 
van zaaien tot oogsten 
naar biologisch voorbeeld 
gewerkt. Community Sup-

ported Agriculture (Ge-
m e e n s c h a p s l a n d b o u w ) 
ontstond bij een groep 
mensen in Amerika die 
hun bedenkingen kregen 

bij de bespoten groenten in 
de supermarkt die ook niet 
zelden een lange weg had-
den afgelegd. Dit voorbeeld 
vond wereldwijd navol-
ging. Vanuit Loosdrecht en 
omgeving hebben alweer 
90 gezinnen zich aange-
meld om vanaf eind april 
wekelijks ongeveer vijf 
soorten groenten te komen 
oogsten, naar gelang het 
jaargetijde aanbiedt. Als 
eerste zullen straks de raap-
stelen, rabarber en groene 
asperges aan de beurt zijn. 
De bloemkolen, bietjes en 
tuinbonen doen nu al hun 
best in de kassen, zodat zij 

straks naar buiten kunnen 
worden overgezet. Er is nog 
ruimte voor 60 gezinnen 
om te participeren. Je kunt 
dan ongeveer dertig weken 
per jaar oogsten. Ook is 
het mogelijk samen met 

anderen één oogstaandeel, 
of met een groot gezin 
er twee, te nemen. Voor 
kinderen is de tuin in de 
verschillende seizoenen 
een leerzaam proces en 
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op zoek naar leuke eengezinswoningen 
in Loosdrecht en omgeving.
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Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

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

Winterslaap:
Ik heb mijn wekker op eind maart gezet.

Woensdag 8 maart a.s. is er 
weer een middag in het Wijk-
gebouw aan de Eikenlaan, 
aanvang 14.30 uur. 

De heer Snijders uit Ter Aar 
zal deze middag weer een 
van zijn befaamde klank-
beelden tonen. Het thema is 

nog niet bekend. Het belooft 
een mooie middag te wor-
den waarvoor u allen van 
harte bent uitnodigd. Zoals 
gebruikelijk zal de koffie en 
thee weer voor u klaar staan. 
Het organisatieteam ziet uit 
naar uw komst.

Ouderenmiddag

Dinsdagavond 21 februari leek 
het voor voorbijgangers en 
omstanders alsof er flink wat 
mis was bij verzorgingshuis De 
Beukenhof. Niets was minder 
waar. De brandweer was met 
groot materieel en zo’n 14 
brandweerlieden aan het werk, 
echter het betrof een gezamen-
lijke oefening van brandweer 
en de BHV’ers van Inovum, de 
bewoners van de Beukenhof 
waren in alle rust in hun (woon)
kamer. Bewoners en familie 
waren vooraf geïnformeerd. 
Zowel voor de brandweer als 
voor Inovum was de opzet van 
deze oefening uniek en zeer 
leerzaam.

Inovum traint zijn BHV’ers 
(Bedrijfshulpverlening) elke 
maand, deelname is ver-
plicht, deze oefening was de 
eerste keer in samenwerking 
met de brandweer. Er komt 
dan veel op je af. Acht BHV’ers 
deden deze avond mee waar-
van enkelen zelfs voor een 
eerste keer. Iedereen nam zijn 
taak serieus en de concentra-
tie met een beetje spanning 
was voelbaar. Ondanks een 
enkele miscommunicatie of 
onduidelijkheid was iedereen 
goed op de hoogte van zijn of 
haar taak.  
De brandweer heeft elke week 
een oefening, afwisselend 
drie verschillende trainingen. 
Zo is er de theoretische trai-

Inovum en brandweer hielden ‘middelgrote’ brandoefening

ning, dat zijn avonden dat 
de brandweerlieden worden 
bijgeschoold over nieuwe 
ontwikkelingen, gereedschap-
pen of theorieën binnen de 
brandweer. De elementaire 
oefening, waarbij elemen-
taire vaardigheden worden 
getraind. En de inzetoefening; 
een combinatie van theorie 
en de elementaire vaardig-
heden, waarbij ook de effi-
ciënte samenwerking wordt 
geoefend. Brandweermannen 
moeten ‘blind’ op elkaar kun-
nen vertrouwen. 
Deze avond kreeg de training 
de classificering van ‘middel-
brand’. Een standaard proce-
dure bij een dergelijke locatie 
waar mensen moeilijk of niet 
zelfredzaam zijn. Er werden 
twee grote brandweerwagens 
en de kleinere TS2 ingezet, in 

totaal 14 brandweermannen 
waaronder (door vakanties) 
collega’s uit ’s-Graveland. 

Zodra het brandalarm afgaat 
begint het verzamelen van 
informatie en is de brandweer 
in 7-8 minuten op de locatie 
aanwezig. Hoe meer informa-
tie er voor handen is, des te 
efficiënter kan de brandweer 

werken. Als de brandweer 
aankomt moeten zij opgevan-
gen worden door een BHV’er. 
Op een plattegrond van het 
pand wordt gekeken waar de 
brand is en hoe er gekomen 
moet worden. Vragen als ‘Is 
er een aanvalskaart?’ (Deze 
bevat veel relevante informa-
tie), ‘Zijn er gevaarlijke stoffen 
aanwezig?’, ‘Hoeveel slachtof-
fers zijn er?, Is er politie en 
ambulance onderweg? Etc 
Belangrijke basis informatie 
van het pand is ook bij de 
brandweer bekend, een plat-
tegrond van het gebouw en 
gegevens zoals oa waar de 
waterbronnen zich bevinden, 
deze informatie horen de 
BHV’ers ook paraat te hebben.

Dichte zelfgemaakte rook ont-
nam het zicht, meterslange 
slangen werden door de 
gangen uitgerold. Vrijwillige 
‘slachtoffers’ werden in veilig-
heid gebracht en verzorgd en/

of gereanimeerd.
De oefenbegeleider van In-
ovum hield elke handeling 
van de BHV’ers nauwgezet in 
de gaten en spoorde aan tot 
actie of gaf adviezen waar no-
dig. Waarnemers liepen mee 
met de manschappen van de 
brandweer. 
Ondanks de serieuze aard 
van deze officiële oefening, 
werd er ook gelachen deze 
avond. De oefening verliep 
niet gesmeerd maar op basis 
van de informatie die er was, 
is er goed gehandeld. Je kunt 
van te voren immers nooit 
plannen hoe het zal verlopen. 
Na afloop werd er samen en 
onafhankelijk geëvalueerd. 
Punten van verbetering kun-
nen nu worden aangepakt. 
Zowel brandweer als Inovum 
heeft de oefening als zeer 
positief ervaren, zij hebben 
aangegeven vaker samen het 
pand en de situatie ter plekke 
te willen verkennen. 

U kent ze intussen vást wel: het 
Loosdrechtse koor Fun4All. In 
de afgelopen jaren heeft ze een 
indrukwekkend repertoire op-
gebouwd en hard gewerkt aan 
zangtechniek en klankkleur. 
Fun4All is een koor met ruim 
50 leden en is gegroeid tot een 
volwaardig koor.
Op zondag 12 maart verzorgt 
het Loosdrechtse koor Fu-
n4All een concert in het MCO 

te Hilversum, met begeleiding 
van de Vegas Strings. Het 
wordt zeker geen stoffig con-
cert! Hoewel Fun4All nog niet 
veel wil loslaten over het pro-
gramma, weet de redactie dat 
ze het publiek meeneemt op 
reis, kriskras door de verschil-
lende muziekstijlen. Van top 
40 tot en met licht klassieke 
muziek. En zoals altijd zult 
u zien en horen dat de koor-

leden met heel veel enthousi-
asme en overgave zingen. 
Dus laat uw oren verwennen 
bij Fun4All in Concert op zon-
dag 12 maart, aanvang 15.00 
uur. Locatie: MCO Hilversum. 
Voorverkoop kaarten; bij 
kledingwinkel Que Chula op 
de Nootweg in Loosdrecht of 
via www.fun4all.nu en op 12 
maart zelf aan de kassa van 
het MCO

Fun4All in concert 

Nico van der Wolk studeerde 
aan de Amsterdamse Grafische 
School esthetiek. Zijn werk als 
zelfstandig grafisch vormgever 
is prima te combineren met het 
maken van kunst en lesgeven 
daarin. 

Nico zoekt zijn inspiratie in de 
oorspronkelijkheid van land-
schappen. Zijn schilderijen 
zijn vaak heftig, aangrijpend 
en openbaren als ’t ware de 
ziel van de natuur. In zijn 
eigen woorden: ‘Ik probeer 
de verlatenheid en ruigheid 
van het landschap te vangen. 
Lopend over kale heuvels, laag-
hangende wolken als mist om 
je heen. Of op drooggevallen 
stranden met prachtige reflec-
ties van het licht, veenplassen 
met voorbij jagende luchten, 
vlagen zonlicht. Ik schilder 
met acryl, omdat ik hiermee 
de texturen kan vormen, de 
transparante onderschilderin-
gen die dat ruige gevoel van 
het terrein al in zich dragen. 
Het is altijd de zoektocht naar 
de grenzen van het abstracte. 
Mijn schildering volgt de kunst 

Expositie Nico van der Wolk
van het zien, daarnaar handel 
ik. Meteen de essentie raken, 
dat gaat soms bijzonder snel. 
Maar een andere keer laat de 
volgende stap op zich wachten 
en moet ik een nieuwe ingang 
vinden naar het doel dat mij 
voor ogen staat. Strijd dus, met 
als wapens structuur, kleur en 
contrast. Geen voorbedachte 

vormen, mijn realiteit ontstaat 
tijdens het werken’.  Het is ook 
mogelijk lessen te volgen in 
trompe l’oeil- en landschap-
schilderen bij Nico op vrijdag 
en dinsdag van 14.00–16.00 
uur.  www.nicovanderwolk.nl 
Voor openingstijden biblio-
theek zie: www.bibliotheek-
gooienmeer.nl 

Foto van de week

Chaos in de (Beuken)laan
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Tennis Vereniging Loosdrecht, 
gelegen aan de Rading 192 in 
Loosdrecht, doet mee met de 
Rabobank Clubkas Campagne, 
welke is georganiseerd door de 
Rabo regio Gooi en Vechtstreek.
Om de clubkas te spekken moe-
ten de deelnemers zoveel mo-
gelijk stemmen zien te werven 
voor hun club. Maar er is ook 
nog een éxtra bedrag te verdie-
nen, namelijk de originaliteit-
prijs voor de wervingsactie.

De actie van TVL 
Hajee de Vink uit Oud-Loos-
drecht, van Drone-Pro.nl heeft 
de ideeën fantastisch vastge-
legd en er filmisch een mooi 
verhaal van gemaakt. Het is ge-
ent op de inauguratie-rede van 
Donald Trump, een hilarische 
persiflage. Deze film is te be-
kijken op www.youtube.com/
watch?v=idSSko2OFy8&t=58s 
of op de site www.tvloosdrecht.
nl onder de noemer van Rabo-
bank Clubkas Campagne. Echt 
de moeite waard om te kijken!

Het was een hele uitdaging. 
De opnames werden gemaakt 
met het mooiste weer van 
de wereld, echter met 1 ding 
was geen rekening gehouden, 
de baan lag s’morgens nog 
onder de sneeuw. De groen-
mannen van TVL hebben de 
baan geveegd, waardoor de 
toplaag ontdooide maar de 
ondergrond bevroren bleef. 
Resultaat een baggerbende en 
schoenen die er na de opna-
mes niet meer uitzagen, maar 
dat kon de pret voor de TVL’ers 
niet drukken.In totaal deden 
er rond de 90 personen (leden 
met introducés zoals dochter/
zoon/kleinkinderen/vrienden 
en heel veel BSO kinderen) 
mee, het was  een mooi samen-
spel tussen de jongeren en de 
ouderen in de groep. De mid-
dag is gezellig afgesloten met 
een drankje, zakje chips of een 
plakje cake met koffie/thee.

Bekijk de film en stem op Ten-
nis Vereniging Loosdrecht!

‘Rabo Clubkas Campagne’

Stem op TVL

zij vinden het op jonge 
leeftijd al erg leuk om te 
ervaren. Kennis is alles en 
eten doet men immers een 
levenlang. Alle informatie 
over de stichting en een 
eigen aandeel nemen is te 
vinden op de website. 

Wietse Bakker, Remy van 
Baal en Stefan Luif ver-
zorgen en coördineren 
de werkzaamheden op de 
tuin. Zij hebben alledrie 
een biologisch dynami-
sche landbouwopleiding 
aan het Warmonderhof in 
Dronten gevolgd. De filoso-
fie van de opleiding ‘zorg 
en aandacht voor de gewas-
sen en de grond’ hebben zij 
op de tuin van LandinZicht 
in beginsel overgenomen. 
Wietse startte het CSA 
project in ’s-Graveland en 
Remy liep bij hem stage, 
een jaar voor zij samen 
verder gingen, op de tuin 
aan de Rading. Een groep 
van acht vaste vrijwilligers 

helpen wekelijks 1-2 dagde-
len mee. Vele handen ma-
ken licht werk, de gezonde 
dosis frisse lucht en de 
handen in de aarde geeft 
een algeheel gevoel van 
welbevinden. Met slecht 
weer repareren zij aller-
hande dingen binnen. Ook 
vrijwilliger worden? Kom 
vrijblijvend eens kijken, 
Wietse, Remy en Stefan ver-
tellen er graag alles over. 

In de serre of op het ter-
ras van de landgoedwinkel 
kunt u heerlijk koffiedrin-
ken of lunchen. Snuisterij-
en, plantjes, honing, wijn, 
meel of cadeau artikelen, 
als ook zelfgemaakte meu-

Vervolg voorpagina: Zelf oogsten populair
belen zijn in de ruimopge-
zette winkel te koop. In de 
zomer komt de bloemen-
zelfpluktuin weer tot 
bloei, waar zelf de meest 
uitbundige, kleurrijke en 
creatieve boeketten naar 
eigen inzicht kan worden 
geplukt.

Op vrijdag 10 maart is er 
op de tuin een meewerk-
dag voor vrijwilligers van 
NLdoet, maak kennis met 
de tuin en kom gezellig 
helpen! (nldoet.nl)

Zelfoogsttuin LandinZicht 
Rading 1b, 
Tel: 06-25336247 
www.csa-landinzicht.nl

Zondagavond 26 februari om 
19.11 uur spoedde brandweer, 
politie en ambulance naar 
Jachthaven de Uitkijk aan de 
Oud-Loosdrechtsedijk voor 
een scheepsbrand.

Metershoge vlammen sloe-
gen uit een bewoonde 8 
meter lange motorcruiser. 
De eigenaar kon zichzelf 
uit de brandende boot red-
den en werd bij de buren 
opgevangen. De man werd 
met lichte brandwonden 
en een inhalatie trauma 
daarna naar het ziekenhuis 
gebracht. Omstanders meen-
den twee ontploffingen te 
hebben gehoord, waardoor 

Bootbrand 

Foto; Wessel Kok

deze werden veroorzaakt is 
onduidelijk. Een naastgele-
gen boot werd op een veilige 
afstand gelegd. De oorzaak 

van de brand is onbekend ge-
bleven, het vaartuig brandde 
volledig uit.

De shetlanderij De Sijphoeve 
verhuist na jarenlang ge-
steggel en procederen van 
de Nieuw-Loosdrechtsedijk, 
met de pony’s waarop ritjes 
worden gemaakt, naar de 
Rading tegenover nummer 
168. De ruim 1500 handte-
keningen van liefhebbers van 
de shetlanderij konden de 
verhuizing niet voorkomen. 

De fokkerij van IJslandse 
pony’s blijft aan huis op 
de dijk. Eigenaresse Ineke 
de Groot mag het weiland 
bij het vliegveld voor twee 
jaar huren van Lithos. De 
Groot laat een portacabin 
plaatsen voor haar en de 
scholieren die de pony’s 

komen verzorgen en berij-
den. Het tuigage en overige 
benodigdheden worden in 
een te plaatsen container 
geborgen. De ponyritjes 
lijken te zijn gered. Er is 
een omgevingsvergunning 
aangevraagd. 
Bij de gemeente zijn inmid-
dels twee bezwaarschriften 
ertegen ingediend. 
De hoofdreden voor be-
zwaar is dat er in een straal 
van een kilometer, vier 
paardensportbedrijven zit-
ten die aan regels gebonden 
en naar alle professionele 
eisen hun onderneming 
runnen. In de twee brieven 
wordt helder verwoord 
waarom zij grote twijfels 

hebben of dat ook hier zal 
worden gerealiseerd. Het 
niet kunnen voldoen aan 
de basisregels voor het 
houden van een paarden-
houderij zal volgens de be-
zwaarmakers  aanzienlijke 
gevolgen hebben voor het 
milieu, het dierenwelzijn, 
en de veiligheid van de 
ruiters. Doordat de shetlan-
derij niet is aangesloten bij 
een hippische branchever-
eniging zal er geen enkele 
toezicht op deze vereisten 
worden uitgevoerd, volgens 
de briefschrijvers. De ge-
meente werkt hun inziens 
mee aan een onderneming 
die geen bestaansrecht 
heeft.

Shetlanderij met ponyritjes gered

Politiek ingezonden brief

Kies voor normen 
en waarden zegt Groen Links
Groen Links Wijdemeren had in Wijdemeren overal verkiezingsaf-
fiches hangen, maar rond 21 februari waren op de aanplakborden 
in Ankeveen, s-Graveland, Kortenhoef,Loosdrecht en Nederhorst den 
Berg  de Groenlinksaffiches verdwenen of afgescheurd. We moeten 
constateren dat er mensen zijn, die onze normen en waarden van 
respect en verschillende meningen niet respecteren. Elke partij kan 
zijn campagne-affiches op de daartoe bestemde gemeentelijke borden 
plakken. “ Dat is toch dieptriest” zegt Felix Flameling, bestuurslid van 
GroenLinks.  “Je kunt fundamenteel andersdenkend zijn, maar toon 
dat dan door in discussie te gaan, met open vizier en niet op deze 
achterbakse manier.” Groen Linksers kiezen juist voor een aanpak om 
iets gezamenlijk op te lossen, de sociale problemen, de milieuproble-
men, het cabombaprobleem. We leven in zo’n mooi gebied van natuur, 
landbouw en recreatie. Groen is de toekomst, dus laten we bouwen aan 
een groen Wijdemeren, waar natuur, landbouw en recreatie elkaar 
versterken. Sociaal is de toekomst, niet iedereen die het zelf maar moet 
uitzoeken, maar solidariteit en onderling respect.

GroenLinks gaat op zaterdag 11 maart flyeren in de winkelcentra van 
de dorpen Kortenhoef, Nieuw Loosdrecht en Nederhorst den Berg.

Hartelijke groet,
Felix Flameling, Stan Poels, Kees Blase

Oud-Loosdrechter Sjors 
Chamboné is het zat en komt 
in actie. Hij heeft een vlog 
gemaakt over hoe hij over de 
nieuwe fusieplannen van Wij-
demeren met (waarschijnlijk) 
Hilversum denkt. 

Daar zegt hij fel op tegen te 
zijn “Net zoals 41% van de in-
woners van boven de 18 die 
een petitie hiertegen heb-
ben getekend. En nu wordt 
het toch door onze strot 

geduwd. Niet zomaar dat be-
loof ik u”, zegt hij strijdvaar-
dig. Met zijn vlog probeert 
hij reuring in Wijdemeren 
te veroorzaken zodat ze in 
het provinciehuis nog eens 
gaan nadenken. De vlog is te 
vinden op; https://youtube/
OnshAj4RMqA

Sjors R.M. Chamboné
E-mail; SjorsChambone@
gmail.com

Actie tegen fusie
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GRAAG TOT ZIENS A.S. DONDERDAG BIJ U OP HET LINDEPLEIN

Lindeplein

WIJ ZETTEN ONZE PRIJZEN OP ZIJN KOP

versplein

UW KAASBOERTJE
JACKIE VAN RIJSWIJK

Elke donderdag op het Lindeplein

SUPER HOLLANDSE KASBLOEMKOOL

HOLLANDSE KOMKOMMER

BIOLOGISCHE PITLOZE DRUIVEN

ZE ZIJN ER WEER 
HOLLANDSE LAMBADAS

PERSSINAS EXTRA KWALITEIT 

SUPER KWALITEIT 
VOLLE GROND WITLOF

Elke donderdag van 8.00 uur tot 18.00 uur op het Lindeplein

 

Kip lekker schotel

Pasta carbonara

€5,95
voor slechts € 4,95
van € 5,95

Oud Aalburg
  Snijbare oude kaas 
Oude boeren kaas
  Super lekker!

Oude 30+ kaas
  Lekker minder vet
Oude komijn 
  Met kruidnagel 

OUDE KAAS WEKEN....

hele kilo € 9,95

hele kilo € 9,95

hele kilo € 9,95

hele kilo € 9,95

NU 1.98
NU 0.99

HALF KILO 2.49

NU DOOS  3.49

NU 4 KILO 5.98
+ HEEL KILO GRATIS

NU HEEL KILO 1.99

500 gram

500 gram 

DE PLANTENKRAAM

Van Aken bloemen en plantenhandel
Nederhemert-Noord

Iedere donderdag op het plein aan de Lindelaan te Loosdrecht.
Wij verkopen vele soorten planten voor tuin, terras en balkon.

Zinken schaal  doorsnee 30 cm 

Primula diverse kleuren 

 Narcis tete a tete 

met narcissen of bosviooltjes

e 9,99   nu e 8,50

6 voor e 5,-

6 voor e 5,-

  

Lindelaan 102 Loosdrecht     tel. 035-5823223     www.slagerijgerarddenooij.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 8.30 tot 17.30 uur, woensdag gesloten

donderdag en vrijdag 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag 8.00 tot 15.00 uur

4,75 

4,95 

Gevuld filetlapje

vleeswarentrio

weekendaanbieding

ambachtelijke
slagerij

2 stuks

Samen

aanbieding geldig van donderdag t/m donderdag

Varkensfiletlapje gevuld met champignon-, 
chimmichurri- of pepersaus 

100 gram achterham

100 gram gekookte worst

250 gram leverworst
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Wijdemeren
informeren

Wijdemeren op
Instagram

Volg de gemeente en post uw 
mooiste foto’s van Wijdemeren 
onder #mooiWijdemeren. 
Wie weet staat uw foto 
hier dan de volgende keer.

   1 MAART 2017   

Kort

>    Belastingaanslagen
 vertraagd

In tegenstelling tot andere jaren ontvangt 
u de gemeentelijke belastingaanslag niet 
in februari in de brievenbus. Door techni-
sche problemen is de verzending van de 
aanslagen vertraagd. Medio maart wordt 
duidelijk wanneer de aanslagen verzon-
den kunnen worden. De vertraging heeft 
geen gevolgen voor de belastingver-
plichtingen of de belastingaangifte over 
2016. Wanneer hierbij een WOZ-waarde 
nodig is, kunt u de waarde gebruiken die 
vorig jaar is verstrekt.

>    Beroepenfeest

Een vervolgopleiding kiezen is lastig, 
daarom organiseert Gooi On Stage een 
beroepenfeest voor alle vmbo-leerlingen 
in de Gooi en Vechtstreek. Vindt u het 
leuk om tijdens het beroepenfeest en 
een Doe Dag leerlingen te vertellen 
over uw beroep en inzicht te geven in 
uw werkdag? Meld u aan via: www.het-
gooionstage.nl Het beroepenfeest vindt 
plaats op donderdag 9 maart in de Grote 
Kerk in Naarden. 

>    Steunpunt politie

Volgende week sluit het politiebureau 
aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 2. In 
het gemeentehuis wordt per 2 maart 
een politie steunpunt geopend. Wilt u in 
gesprek met de politie of aangifte doen? 
Bel dan 0900-8844 om een afspraak te 
maken. U kunt via dit nummer ook tele-
fonisch aangifte doen. Digitaal aangifte 
doen kan via www.politie.nl. 

>    Landelijke Opschoondag

Op zaterdag 25 maart is het weer 
Landelijke Opschoondag. In de hele 
gemeente willen we met bewoners, 
verenigingen, scholen en bedrijven zo 
veel mogelijk zwerfafval opruimen. Help 
ook mee en lever een bijdrage aan een 
schone wijk en een schoon Wijdemeren. 
Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 17 
maart via j.mur@wijdemeren.nl. of via 
14 035 De gemeente verzorgt de vuilnis-
zakken, prikkers, hesjes etc.

Offi  ciële
bekendmakingen

De gemeentepagina heeft een 
nieuwe vormgeving. Na vier jaar 
was het tijd voor een flinke 
opfrisbeurt. Tegelijkertijd 
presenteren we ook onze 
vernieuwde digitale nieuwsbrief.

De nieuwe gemeentepagina is fris, modern 

en heeft meer kleur gekregen. Foto’s komen 

beter tot hun recht en met kleurvakken 

kunnen we extra aandacht voor bepaalde 

artikelen vragen.   

Metamorfose
De nieuwe vormgeving hebben we door-

getrokken naar onze digitale nieuwsbrief, 

die heeft daarmee een ware metamorfose 

ondergaan. Het is een overzichtelijk en aan-

trekkelijk geheel geworden. De nieuwsbrief 

is bovendien volledig responsive, u kunt haar 

zowel op uw telefoon, desktop als tablet 

lezen.

Nieuwsbrief op maat
Nieuw is ook dat u bij inschrijving voor de 

digitale nieuwsbrief zelf kunt aangeven 

over welke onderwerpen u informatie wilt 

ontvangen, denk bijvoorbeeld aan afval, 

milieu en duurzaamheid, werk en inkomen 

of openbare ruimte. Iedere nieuwsbrief is 

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

D
st
en

hierdoor uniek. U kunt uw voorkeuren altijd 

aanpassen. 

Deel uw mening
We zijn benieuwd of u ook enthousiast 

bent over de nieuwe vormgeving van de 

gemeentepagina en de nieuwsbrief. Deel uw 

mening met ons op Facebook of Twitter of 

mail naar communicatie@wijdemeren.nl.

Schrijf u ook in!
Ontvangt u onze digitale nieuwsbrief nog 

niet? Schrijf u dan in via: 

www.wijdemeren.nl/digitalenieuwsbrief.

Op 15 maart zijn de Tweede 
Kamerverkiezingen. Breng ook 
uw stem uit! 

Op 25 februari zijn de stempassen bezorgd. 

Bewaar deze goed. Zonder stempas kunt 

u namelijk niet stemmen. Zo nodig kunt u 

tot uiterlijk 14 maart, 12.00 uur een vervan-

gende stempas aanvragen bij de afdeling 

burgerzaken. De kandidatenlijsten ontvangt 

u volgende week.

Volmacht geven?
U kunt iemand anders die in Wijdemeren 

stemt machtigen om gelijktijdig ook voor 

u te stemmen. Vul hiervoor de achterkant 

van de stempas in en geef een kopie van 

uw identiteitsbewijs mee.

Meenemen
Als u wilt stemmen moet u naast uw stem-

pas ook een identiteitsbewijs (paspoort, 

identiteitskaart of rijbewijs) meenemen. 

Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar 

verlopen zijn, dus geldig tot 15 maart 2012 

of iedere latere datum.  

Waar en wanneer stemmen?
U mag op alle stembureaus binnen de 

gemeente stemmen. De stembureaus 

zijn geopend van 7:30 tot 21:00 uur. Alle 

stembureaus zijn toegankelijk voor minder 

validen.

•  Hervormde Kerk, Noordereinde 14, 

 ’s-Graveland

•  De Dobber, Meenthof 46, Kortenhoef

•  Veenstaete, Oudergaarde 1

•  Wapen van Ankeveen, Stichts End 41, 

Ankeveen

•  Dirk’s sportcafé, Zuidsingel 56, Kortenhoef

•  Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht

•  De Emtinckhof, Eikenlaan 51, Loosdrecht

•  Oude Pastorie, Nieuw-Loosdrechtsedijk 

169, Loosdrecht

•  Catamaran, Bleekveld 1, Loosdrecht

•  De Kuijer, Jozef Israëlslaan 2, Nederhorst 

den Berg

•  Kantine Voetbalvereniging Nederhorst, 

Platanenlaan 1, Nederhorst den Berg

Tweede Kamerverkiezingen

U ziet  het goed...
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Stoken? Denk aan de buren!

Wijdemeren
informeren

Nieuwkomers welkom

WaakSamen

‘Nieuwkomers Welkom’ heet 
het initiatief van de kerken in 
Kortenhoef en ‘s-Graveland voor 
nieuwe inwoners die hulp nodig 
hebben met de Nederlandse taal. 
Het is het Appelboom-project van 
de maand.

Iedere woensdag tussen 14.00 en 16.00 uur 

helpen zes vrijwilligers nieuwe inwoners met 

de Nederlandse taal. “We lezen samen, doen 

spelletjes en helpen met de inburgeringscur-

sus. Zo hielp ik een jongen van 17 uit Eritrea. 

Zij hebben een compleet ander schrift, een 

andere scholing. Dat is een hele kluif”, vertelt 

vrijwilliger Pim Schuffelen. 

Betrokkenheid inwoners 
versterken
“Voor kinderen is er een speelhoek en we le-

zen voor. Jong en oud is welkom. We willen 

de betrokkenheid tussen nieuwe inwoners 

en Wijdemeerders graag versterken. Zijn 

het je buren? Maak eens een praatje, nodig 

ze uit voor eten. Het belangrijkste is ze op 

te nemen in de gemeenschap. Dan gaat de 

integratie veel sneller. We zijn momenteel 

druk in gesprek met Vluchtelingenwerk om 

onze middag nog beter op de 

behoeften te laten aanslui-

ten”, vertelt Pim. 

Welkom op 
woensdagmiddag
Ken of ben je iemand die hulp 

kan gebruiken? Loop gerust 

binnen, het is gratis. Iedere 

woensdag tussen 14.00 

en 16.00 uur in het Honk 

achter kerk De Graankorrel, 

Zuidereinde 15 in ’s-Grave-

land. 

Ziet u verdacht gedrag? Heeft u last 
van hangjongeren of vermoedt u 
een drugspand in uw wijk? Vanaf 
vandaag is de melding-app 
WaakSamen beschikbaar. 
WaakSamen is een handige 
ondersteuning voor Waaks! 
deelnemers en buurt 
WhatsApp-groepen. 

De app maakt het makkelijker om een mel-

ding op te stellen of een verdachte situatie 

door te geven. U volgt een handig stappen-

plan waarmee een volledige melding met 

de juiste informatie direct bij de betrokken 

instanties, zoals de gemeente of politie, 

wordt afgeleverd. Daarna kunt u de melding 

heel eenvoudig delen in uw eigen buurt 

WhatsApp-groep. Op deze manier is ieder-

een snel van de juiste informatie voorzien.

Download de app! 
De gemeente en politie Wijdemeren moe-

digen het gebruik van WaakSamen aan. 

Door gebruik van de app zijn zij beter op de 

hoogte van de actuele veiligheidssituatie in 

uw wijk. Download de (gratis) app via de App 

store of Playstore.  

Introductiebijeenkomst 
Donderdagavond 30 maart organiseren ge-

meente en politie een introductieavond voor 

de WaakSamen app. U krijgt meer uitleg 

en kunt hem uitproberen tijdens een clinic 

signaleren & observeren. De bijeenkomst 

begint om 19.30 uur op het gemeentehuis 

in Loosdrecht. Meld u vóór 25 maart aan 

via veilig@wijdemeren.nl o.v.v. Introductie 

WaakSamen. 

De open haard of houtkachel; 
heerlijk om voor te zitten, maar 
niet erg goed voor het milieu, voor 
uw eigen gezondheid en die van 
uw buren. 

Houtstook veroorzaakt luchtvervuiling en 

buren kunnen last hebben van de geur. Tien 

tips om overlast te voorkomen:

1.   Stook alleen hout dat minstens twee jaar 

heeft gedroogd. Vochtig hout brandt niet 

goed en dat geeft extra rook en fijnstof. 

2.   Gebruik nooit geverfd of geïmpregneerd 

hout, spaanplaat, papier of karton. Bij de 

verbranding van deze materialen komen 

chemische stoffen vrij. 

3.   Zet de open haard of houtkachel niet aan 

bij windstil of mistig weer. De rook blijft 

dan hangen en veroorzaakt meer lucht-

vervuiling.

4.   Ventileer het huis goed tijdens het sto-

ken. Houd ventilatieroosters altijd open. 

Het vuur trekt dan zuurstof aan en de 

rook kan via de schoorsteen afgevoerd 

worden. 

5.   Smoor het vuur nooit. Het temperen van 

vuur door de zuurstoftoevoer te beper-

ken zorgt ervoor dat hout niet volledig 

verbrandt. 

6.   Zet de luchttoevoer in de kachel hele-

maal open, net als de klep in de schoor-

steen. Dat zorgt voor betere verbranding 

en dus minder schadelijke stoffen.

7.   Controleer of u goed stookt. Een goed 

vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen en 

er komt bijna geen rook uit de schoor-

steen. 

8.   Stook niet iedere dag en zeker niet lan-

ger dan vier uur op één dag. Zo blijft u 

vrienden met de buurt.

9.   Laat één keer per jaar de schoorsteen 

vegen. Hiermee voorkomt u schoor-

steenbranden. 

10.  Denk voor aanschaf na over de ver-

schillende soorten kachels. Bij een 

open haard vervliegt 90 procent van de 

warmte direct via de schoorsteen. Bij 

een houtkachel is dit 20 tot 40 procent. 

Kiest u voor een pelletkachel dan ligt dit 

percentage veel lager, bovendien stoten 

ze minder fijnstof uit. Zorg er ook voor 

dat de kachel de juiste grootte heeft in 

verhouding tot de ruimte die u wilt ver-

warmen.

In gesprek 
Omwonenden kunnen veel last hebben van 

de rook veroorzaakt door houtstook. Bij 

overlast is een goed gesprek altijd het beste 

startpunt. Bespreek met de buren wat u 

waarneemt. Soms kan het probleem al wor-

den opgelost door met andere brandstof of 

op een andere tijd te stoken. 

Meer informatie? 
>  Kijk op www.milieucentraal.nl

Van 17 tot 27 maart voert de 
provincie Utrecht groot onderhoud 
uit aan de Vreelandbrug op de 
N201. Tegelijkertijd wordt op een 
groter traject het asfalt vervangen. 
De werkzaamheden geven veel 
verkeershinder.

Om de werkzaamheden goed en veilig 

te kunnen uitvoeren, wordt de N201 in 

Vreeland afgesloten tussen de kruising 

met de Raadhuislaan en de kruising met de 

Loenenseweg. De wegafsluiting begint op 

vrijdagavond 17 maart, 20:00 uur en duurt 

tot maandagochtend 27 maart, 05:00 uur. 

Ook het vaarverkeer kan in die periode de 

brug niet passeren. De aannemer werkt 

24 uur per dag en ook in de weekenden. 

Omleidingsroutes lopen via de A1, de A9 en 

de A2. 

Vragen?
Neem contact op met 

de provincie Utrecht via 

wegwerkzaamheden@

provincie-utrecht.nl of 

via (030) 258 38 88.

© 2017  Google,

opname: augustus 2015

Groot onderhoud Vreelandbrug (N201)
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>  Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

Ankeveen
-   Hollands End 8: plaatsen kapschuur/buitenlokaal 

(14.02.17)
’s-Graveland
-  Loodijk 24 c: opslag medisch afval (13.02.17)
Kortenhoef
-   Kortenhoefsedijk 99: verbouwen woonboerderij 

(17.02.17)
Loosdrecht
-   Beukenlaan 69: plaatsen dakkapel (17.02.17)
-   Van Dorenwerdestraat 13: herstellen in- en uitrit 

(16.02.17)
-   Nieuw-Loosdrechtsedijk 250 a: bouwen woning 

(16.02.17)
-  Nootweg 95: plaatsen dakkapel (09.02.17)
-   Oud-Loosdrechtsedijk achter nr. 98 : afdekken 

asbestsanering (03.02.17) 
-  Rading 158: bouwen loods (20.02.17)
-   ’t Breukeleveense Meentje 8f: bouwen recreatiewo-

ning (16.02.17)
Nederhorst den Berg
-   Meerlaan 19: realiseren bodemenergiesysteem 

(06.02.17)
-  Wilgenlaan kavel 6: bouwen woning (16.02.17)
-   Wilgenlaan kavel 8: bouwen woning met bijgebouw 

(17.02.17)
-  Wilgenlaan kavel 23: bouwen woning (10.02.17)
Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 
tel. (035) 65 59 557. U kunt geen zienswijze of bezwaar 
maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende 
omgevingsvergunningen 
(reguliere procedure)

Breukeleveen
-   Herenweg 2a, b en c: bouwen drie woningen 

(17.02.17)
-  Herenweg 3: plaatsen beschoeiing (16.02.17)
-  Herenweg 85: bouwen botenhuis (20.02.17)

Loosdrecht
-  Horndijk 27: plaatsen hekwerk (14.02.17)
-   Nieuw-Loosdrechtsedijk 58: bouwen vrijstaande 

woning (17.02.17)
-   Nieuw-Loosdrechtsedijk 105b: plaatsen slechtweer-

voorziening/trekkershut (22.02.17)
-   Oud-Loosdrechtsedijk 113 c B9: vernieuwen be-

schoeiing (15.02.17)
-   Rading nabij nr. 168: tijdelijk beweiden van pony’s 

(16.02.17) 
-   Veendijk 3: bouwen restaurant met bedrijfswoning 

(10.02.17)
Nederhorst den Berg
-   Wilgenlaan kavel 21: bouwen woning en maken 

uitweg (10.02.17)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Geweigerde 
omgevingsvergunningen 
(reguliere procedure)

Loosdrecht
-   Westelijke Drecht sectie E 1494: legaliseren rietbak-

ken (23.02.17)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 
van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Loosdrecht
-   Sectie E 1628: vernieuwen beschoeiing en golfbre-

kers en herstellen steigerwerken 

>   Ontwerpbesluit 
omgevingsvergunningen 
(uitgebreide procedure)

’s-Graveland
-   De Boomgaard 12: revisievergunning voor aanne-

mingsbedrijf met bijbehorende activiteiten 
Voor het indienen van een zienswijze: zie kader.

>  Melding Activiteitenbesluit 
(Milieu)

Loosdrecht
-   ’t Praethuys, Nieuw-Loosdrechtsedijk 215b: voor 

starten bedrijf

Informatie
Tegen het indienen van een melding staat geen 
bezwarenprocedure open. Informatie kan worden 
verkregen bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek telefoon nummer (088) 63 33 000.

>  Kennisgeving als bedoeld in 
artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke 
ordening.

In artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening is 
bepaald dat een bestuursorgaan dat voornemens is om 
op verzoek of uit eigen beweging een bestemmingsplan 
voor te bereiden hiervan kennis geeft.

Om te voldoen aan de kennisgevingsplicht wordt 
bekend gemaakt dat bestemmingsplannen worden 
voorbereid voor:
-  Het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 198;
-  Het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 209;
-  De percelen Nieuw-Loosdrechtsedijk 225-237;
-  Het perceel Oud-Loosdrechtsedijk 89 b;
-  Het perceel Oud-Loosdrechtsedijk 103 b;
-  Het perceel Rading 14;
-  Het perceel Industrieweg 3 te Nieuw-Loodrecht;
-  De jachthaven Kortenhoefsedijk 198
-  Tuinderij Land en Boschzigt, Leeuwenlaan 36

Dit is een vooraankondiging. Hiertegen kunt u geen 
zienswijzen indienen. Ook is het nog niet mogelijk voor 
onafhankelijke instanties om advies uit te brengen.

De plannen zullen naar verwachting in de loop van 2017 
ter inzage worden gelegd als ontwerpbestemmings-
plan. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om een 
zienswijze in te dienen. 
Tot die tijd zijn er geen stukken beschikbaar. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij het 
secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling: 
(035) 65 59 402/403.

>  Kennisgeving MER 
beoordelingstoets
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 
het volgende bekend.

Op 3 februari 2017 heeft Ruimte in advies B.V. namens 
Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. conform 
artikel 7.17 van de Wet milieubeheer een aanmel-
dingsnotitie ingediend in verband met een verandering 
van de inrichting aan de Boomgaard 12 in
 ‘s Graveland. 
De verandering betreft de gedeeltelijke wijziging van de 
bedrijfsactiviteiten.

Volgens het Besluit milieueffectrapportage, moet het 
college vooraf bepalen of voor de beoogde uitbreiding 
een milieueffectrapportage vereist is. Naar aanleiding 
van de aanmeldingsnotitie heeft het college van burge-
meester en wethouders van Wijdemeren op 8 februari 
2017 besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te 
worden opgesteld.

Ter inzage
Het besluit, de aanmeldnotitie en de bijbehorende 
stukken liggen voor een ieder gedurende zes weken 

ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente 
Wijdemeren, Rading 1 in Loosdrecht op werkdagen 
tijdens openingstijden.

Bezwaar 
Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet 
bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als 
een voorbereidingsbesluit, waartegen geen bezwaar 
of beroep open staat tenzij het de belanghebbende, 
los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn 
belang treft. 

Anderen kunnen hun bezwaren tegen dit beoordelings-
besluit t.z.t. kenbaar maken in de procedure van het 
uiteindelijke besluit, te weten de omgevingsvergunning 
volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(WABO). Deze zullen dan bij de beoordeling van de 
zienswijzen worden betrokken. 

Vragen
Heeft u vragen over de procedure dan kunt u contact 
opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi 
en Vechtstreek via telefoonnummer: (088) 63 33 000 of 
e-mail: info@ofgv.nl. 
Kenmerk: HZ_MER_BT-55320

>  Kennisgeving incidentele 
festiviteiten

Kortenhoef
-   Dirk’s Sport Café en Sporthal De Fuik, Zuidsingel 

54-56, op 22 april 2017
Loosdrecht
-   Bar Bistro ’t Bruggetje, Oud Loosdrechtsedijk 52, op 

12 maart 2017
Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 
toepassing.

>  Meldingen APV en 
Bijzondere Wetten

Alle kernen
-   J. Marx (Team Benefietsers), collecte fietsactie voor 

AMREF Flying Doctors van 3 tot en met 8 juli 2017
Op een melding is geen bezwaarprocedure van toepas-
sing.

>  Tijdelijke Verkeersmaatregel

Kortenhoef
In verband met het houden van de jaarlijkse kermis te 
Kortenhoef zal de Parklaan van maandag 3 tot en met 
maandag 10 april 2017 voor het verkeer zijn afgesloten. 
Deze afsluiting geldt niet voor het bestemmingsverkeer 
voor de Van Heumenhof en de Anton Smeerdijkgaarde. 
Het is hierbij echter niet toegestaan auto’s te parkeren 
op de Parklaan. Fietsen moeten op de Parklaan worden 
geplaatst tegen de daarvoor bestemde hekken. 

>  Verkeersbesluit

Brandweerkazerne Loosdrecht, Oud-Loosdrechtsedijk 
4: aanwijzing 7 gereserveerde parkeerplaatsen ten 
behoeve van de brandweer. (01.03.17) 

U kunt de verkeersbesluiten inzien op 
www.officielebekendmakingen.nl.
U kunt – als belanghebbende – gedurende zes weken 
vanaf vandaag een bezwaarschrift indienen bij burge-
meester en wethouders. 

>  Verwijderen afval rond 
koetshuis Landgoed Eikenrode

De eigenaar van het landgoed Eikenrode is, samen met 
de gemeente en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, 
bezig om een plan te ontwikkelen voor de herbouw/
restauratie van het koetshuis met orangerie. Om te kun-
nen bepalen welke delen van het bestaande bouwwerk 
kunnen worden gerestaureerd, moet de stabiliteit ervan 
door een constructeur worden bepaald. Hiervoor is het 
noodzakelijk dat het afval dat zich in en om het bouw-
werk bevindt, wordt verwijderd. 

In maart zal een sloopbedrijf het afval dat los op de 
bodem in en om het bouwwerk ligt verwijderen. Het 
bouwwerk zelf wordt niet gesloopt.

>  Regeling commissie 
naamgeving

Op 7 februari 2017 heeft het college van burgemeester 
en wethouders de “regeling commissie naamgeving 
gemeente Wijdemeren 2017” vastgesteld. Deze regeling 
treedt in werking op de dag na die van bekendmaking. 
De regeling regelt dat het college een commissie naam-
geving (voorheen straatnamencommissie) instelt, die 
hen over naamgeving van de openbare ruimte binnen 
de gemeente Wijdemeren adviseert. (08.02.17)

U kunt binnen zes weken na de verzenddatum een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester 
en wethouders.

Offi  ciële bekendmakingen 1 maart 2017

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 
verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 
DA Utrecht).

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren. Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Afspraaktijden: Dagelijks van 8.30 - 12.30 uur, extra afspraaktijden burgerzaken: maandag 16.30 - 19.30 uur, woensdag tot 15.00 uur

Bouwen en wonen

Festiviteiten

Verkeer

Overig
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LAMME

Vertrouwd dichtbij voor:

WWW.VAKGARAGELAMME.NL
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 167 - LOOSDRECHT

TELEFOON: 035 - 582 62 32
INFO@VAKGARAGELAMME.NL

• APK      • Airco service
• Onderhoud   • Banden service + opslag
• Reparatie    • Verkoop occasions

Vertrouwd dichtbij voor:

• APK
• Onderhoud
• Reparatie

• Airco service
• Banden service + opslag
• Verkoop occasions

WWW.VAKGARAGELAMME.NL

NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 167 - LOOSDRECHT
TELEFOON: 035 - 582 62 32

INFO@VAKGARAGELAMME.NL

Tijdens de Landelijke Ster-
renkijkdagen openen de ster-
renwachten in Nederland hun 
deuren om iedereen de gele-
genheid te geven eens door 
een telescoop naar objecten 
aan de hemel te kijken. 

Voor onze regio is het de 
Sterrenwacht Gooi en Vecht-
streek in ’s-Graveland die 
op vrijdag 3 en zaterdag 4 
maart haar telescopen heeft 
klaarstaan voor het publiek.

Eénmaal per jaar organi-
seren alle sterrenwachten 
van Nederland tegelijkertijd 
een aantal sterrenkijkavon-
den voor het publiek. Deze 
Landelijke Sterrenkijkdagen 
vinden dit jaar plaats op 3 
en 4 maart en zijn een ideale 
gelegenheid voor iedereen 
die benieuwd is hoe hemel-
objecten zoals de Maan, de 
Orionnevel of de sterren-
hoop de Plejaden er door een 
telescoop uitzien.

‘3 en 4 maart’

Sterrenkijkdagen in ‘s-Graveland

In onze regio is de Sterren-
wacht Gooi en Vechtstreek 
geopend tijdens de Lande-
lijke Sterrenkijkdagen. Deze 
nieuwe sterrenwacht bestaat 
sinds 2015 en bevindt zich 
bij het Bezoekerscentrum 
van Natuurmonumenten 
in ’s-Graveland. De sterren-
wacht is op vrijdagavond 3 
en zaterdagavond 4 maart 
van 20:00 tot 22:00 uur ge-
opend.
 
De Sterrenwacht Gooi en 
Vechtstreek heeft een twee-
tal grote, permanent opge-

stelde telescopen. Daarnaast 
worden er ook nog een aan-
tal kleinere telescopen opge-
steld zodat iedereen ruim-
schoots de gelegenheid heeft 
om te kijken. Er worden 
diverse presentaties gegeven 
en er zijn boeken en sterren-
kaarten te koop. Bij slecht 
weer gaan de presentaties 
gewoon door, maar kan het 
sterrenkijken wellicht niet 
mogelijk zijn. 

Kijk voor meer informatie 
op de website http://www.
sterrenwacht-gv.nl.

Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Graag willen 
Lia Moote, Piet Ambachtsheer 
en Cor Koster namens de ge-
zamenlijke ouderenbonden 
nog eens uitleggen waarom 
bouw van 12 seniorenwonin-
gen op het Ankeveensepad 
in Nederhorst den Berg echt 
noodzaak is. 

Ter introductie laat Cor Kos-
ter een grafiek zien uit de Re-
gionale Woonvisie. “Kijk, het 
is zo klaar als een klontje. 
Tot 2040 blijven in Wijde-
meren verschillende bevol-
kingsgroepen op hetzelfde 
peil of nemen iets af. Echter, 
de groep 75+ schiet omhoog. 
Die zal verdriedubbelen. 
Daarmee is de noodzaak van 
seniorenwoningbouw onte-
genzeggelijk aangetoond.” 
Lia Moote vult direct aan: 
“Het gaat er niet om dat er 
wellicht alternatieve plek-
ken zijn, het is geen keuze of 
we die eventueel ook kunnen 
gebruiken. Het is noodzaak 
om in elke kern betaalbare 
woningen neer te zetten. Het 
is niet ‘of dat plan of dit’. Het 
is overduidelijk ‘en, en’. Het 
is echt een prachtplan met 
mooie woningen.” Op een 
oppervlakte van 75 m2 zijn 
gelijkvloers alle voorzienin-
gen. Geheel ingericht naar 
de nieuwste maatstaven, 
met 2 parkeerplaatsen naast 

‘Betaalbare seniorenwoningen Ankeveensepad 
echt noodzakelijk’

het huisje. 
Daarnaast wijst ze op het 
feit dat er andere plekken 
in de dorpen worden ge-
noemd, maar die zullen zeer 
waarschijnlijk niet gebruikt 
worden voor sociale bouw. 
“Voor een sociale woning is 
de grondwaarde maximaal 
 25.000. Daarboven is het 
onmogelijk om te realiseren. 
Welnu, op veel andere plek-
ken willen eigenaren veel 
hogere opbrengst. Nou, dan 
kun je een betaalbare huur 
wel vergeten.”
“Als de politiek consequent 
zijn eigen ambities op het 
gebied van woningbouw wil 
uitvoeren, dan moeten ze de 
rug rechten en dit plan vol-

ledig ondersteunen. Dit is 
een unieke kans op sociale 
woningbouw” stelt Cor Kos-
ter duidelijk. 

Natuurwaarde
Als er iemand deze locatie 
aan het Ankeveensepad wel 
kent, is het Piet Ambachts-
heer. Hij groeide op in de 
beeldbepalende molen even 
voorbij het schapenweitje. 
“Dat mensen dat weiland 
zien als natuurgebied kan 
ik begrijpen. Maar als je vijf-
tig meter voorbij de bunker 
wandelt, kun je volop genie-
ten. Ik ken elke voetstap op 
dit terrein, door de bouw 
van die 12 woningen wordt 
het genot echt niet minder.”

Daarnaast kan de invulling 
van dit plan een forse stap 
betekenen in de doorstro-

ming, omdat oudere Bergse 
inwoners die een sociale 
huurwoning achterlaten de 
voorrang krijgen. Dan kun-
nen anderen daarvan pro-
fiteren en ook zij laten wel-
licht een pand achter. Deze 
drieslag kan zomaar een 
verschuiving van 30 plekken 
in het krappe huurbestand 
tot gevolg hebben. 

Ondanks de felle weerstand 
blijven Lia Moote, Piet Am-
bachtsheer en Cor Koster po-
sitief. Ze rekenen op de steun 
van de plaatselijke poli-
tici die sociale woningbouw 
hoog in het vaandel hebben. 
“Wie een levend dorp wil, zal 
nieuwe ontwikkelingen niet 
afremmen, maar juist steu-
nen” hoopt het drietal. 

WEEKENDAANBIEDING
(DON,VRIJ,ZAT)

SLAGROOMSCHNITT
van  9,15

NU VOOR  6,95
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Een mooie tuin begint bij een 
goed ontwerp om het daarna 
met kwalitatieve materialen 
tot leven te laten komen. Ar-
jan van Woudenberg en Mat-
thijs Koster sloegen vier jaar 
geleden de handen ineen. Wat 
Matthijs ontwerpt (Studio 
Durf) maakt Arjan (Hovenier). 
Studio Durf ontwerpt alles tot 
in detail voor het buitenleven, 
van een geheel tuinontwerp 
tot aan de tuinmeubels en het 
wijnglas op tafel toe. Arjan 
voert alles met perfectionis-
me uit. Die twee specialismen 
met elkaar in een intensieve 
samenwerking vormt hun 
kracht. 

Matthijs is chaotisch zoals 
een creatieveling kan zijn 
en Arjan is georganiseerd, 
kenmerkend voor uitvoe-
renden. Met de hand tekent 
Matthijs in 3D een veel meer 
tot de verbeelding sprekend 
ontwerp. Arjan; “Zijn teke-
ningen leven echt.”
Het start met een kennis-

‘Toenemende groene bekendheid door groeiende samenwerking’ 

Arjan van Woudenberg Hoveniers en Studio Durf

makingsgesprek waarin 
Matthijs zich thuis bij de 
mensen oriënteert. Hoe is de 
ruimte, wat zijn de wensen 
en de smaak van de mensen?  
Rekening houdende met de 
zoninval, waterafvoer en 
snel of langzaam groeiende 
beplanting, moet alles straks 
kloppen en in evenwicht 
zijn. 
Het liefst werkt Matthijs met 
een totaalconcept.  Als  het 
ontwerp en de bijbehorende 
plannen zijn goedgekeurd 

gaat Arjan aan de slag.  Maar 
Matthijs komt nog graag ge-
regeld tijdens de uitvoering 
ter plekke kijken hoe de te-
kening realiteit wordt, en hij 
krijgt dan ook gewoon vieze 
handen. Matthijs; “Arjan 
is goed in plannen en weet 
voor elk probleem een op-
lossing te vinden. Hij heeft 
ontzettend veel vakkennis. 
Tegenwoordig zijn bijvoor-
beeld keramische tegels 
erg populair, maar die zijn 
ook doordat ze erg dun zijn 

Utrecht en Amsterdam. De 
overlast voor de buurt tijdens 
de werkzaamheden wordt 
zoveel mogelijk beperkt en 
het dagelijkse ritme van de 
bewoners moet gewoon door 
kunnen gaan. 
Matthijs; “Het moet een 
echte meerwaarde zijn wat 
we doen, we betegelen geen 
hele tuinen. We proberen de 
klant in het gehele proces te 
ontzorgen. Voor ons is het 
pas geslaagd als de klant 
helemaal verguld is met het 
resultaat.” 
De beide mannen kunnen 
geen groter compliment ont-
vangen als de opdrachtgever 
zegt; “De tuin lijkt inderdaad 
wel twee maal zo groot” of 
“Het is nog mooier geworden 
dan we hadden gehoopt.”
 
Studio Durf/Matthijs Koster; 
06-40232240, www.studio-
durf.nl 
Arjan van Woudenberg Ho-
veniers; 06-29041257 www.
arjanvanwoudenberg.nl

kwetsbaar, Arjan weet overal 
de juiste type fundering te 
leggen.” 

Een tuin van Van Wouden-
berg en Koster is te herken-
nen aan de functionaliteit, 
originaliteit en duurzaam-
heid, waarin beschikbare 
ruimte optimaal is benut en 
vrijwel altijd een boom staat. 
Arjan; “Belangrijk uitgangs-
punt voor ons is hoe mensen 
hun tuin beleven, zijn er 
bijvoorbeeld associaties met 
geuren en kleuren of bij het 
horen van ruisende grassen 
of stromend water. En hoe 
zijn de omstandigheden; 
zijn er kleine kinderen die 
vrijuit in de tuin moeten 
kunnen spelen of is men nog 
goed ter been?” 
Het hoogseizoen in de groen-
branche loopt van maart 
tot en met november. Het 
werkgebied van dit veel ge-
vraagde duo is groot, veelal 
in het gooi, maar reikt ook 
uit naar Haarlem, Nijkerk, 

Shiatsu, acupunctuur, cupping 
en moxa zijn oosterse thera-
pieën die Winnie Hendriksen 
sinds 2013 in haar praktijk aan 
huis beoefend. Steeds meer 
mensen vinden de weg naar De 
Stromende bron, een naam die 
het uitgangspunt van de prak-
tijk goed weergeeft. 

Na werkzaam te zijn geweest 
met geestelijke en lichamelijk 
gehandicapten in Engeland 
en veel voor haar werk te heb-
ben gereisd, richtte Winnie 
zich, na een lang opleidings-
traject, met veel toewijding 
volledig op haar praktijk. Na 
de Chinese acupunctuur spe-
cialiseert ze zich nu in de Ja-
panse techniek, die gebruikt 
maakt van een uitgebreidere 
anamnese (diagnose) en fij-
nere naaldjes. Het gamma 
aan geneeswijzen en toepas-
singen maakt dat Winnie een 
volwaardige praktijk aan de 
eikenlaan heeft.

Shiatsu is het in balans 
brengen van verschillende 
energieën in het lichaam. 
Een energetische balans is de 
basis voor een gezond licha-
melijk en geestelijk welzijn. 
Een shiatsu behandeling kan 
preventief de gezondheid 
bevorderen en zeer ontspan-
nend en weldadig worden 
ervaren. Daarnaast wordt met 
shiatsu therapie veel verschil-
lende klachten behandeld. De 

Acupunctuur en Shiatsupraktijk ‘De stromende bron’

oorsprong van deze oosterse 
therapie ligt in Japan, het is 
een manuele behandeling die 
uitgaat van de zelfhelende 
kracht van het lichaam. Om 
het zelfhelende vermogen te 
stimuleren worden de banen 
(meridianen) van zenuwen 
en spieren vrijgemaakt van 
aanwezige blokkades of 
storingen. Er wordt bij deze 
geneeswijze gekeken naar het 
gehele functioneren van het 
lichaam. De behandelde per-
soon draagt bij een shiatsu-be-
handeling makkelijk zittende 
kleding.
De acupunctuur maakt ge-
bruik van naaldjes die blok-
kades in de energiebanen 
van het lichaam opheffen, 
het doet geen pijn en heeft 
al generaties lang veel leed 
verholpen.
Moxa is een wat onbekendere 

doch eeuwenoude techniek 
waarbij staven van bijvoet-
kruid boven de huid worden 
gebrand, hierbij dringt de 
warmte en werkbare bestand-
delen van het kruid in de 
huid. Een effectieve methode 
om stagnaties op te heffen 
of koude uit het lichaam te 
halen. 
Ook cupping wordt toegepast 
om stagnaties op te heffen in 
de spieren en de huid. Hierbij 
worden kleine vacuüm stolp-
jes op de huid geplaatst. Een 
techniek die koude en wind 
uit het lichaam haalt. Het kan 
zeer effectief zijn bij begin-
nende griep.

Winnie komt een grote ver-
scheidenheid aan gezond-
heidsklachten in haar prak-
tijk tegen, zo behandelde ze 
recent met succes klachten bij 

burn out, hoofdpijn, adem-
halingsproblemen, maag-
darmklachten, slapeloosheid 
en overgangsklachten, en een 
frozen shoulder knapte door 
haar kundige behandelingen 
op. Ook zijn de behandelin-
gen veelal succesvol in te zet-
ten bij allergien, gewrichts-
problemen en stress.
De praktijk is een aangename 
lichte ruimte die van alle 
comfort is voorzien. Naast dat 
er een hoge behandelbank 
staat, ligt er op de grond 
een dubbeldikke (voor extra 
comfort) futon, een mat van 

katoen, waarop alle houdin-
gen en grepen vrij kunnen 
worden toegepast. Het ruikt 
er prettig fris met een zweem 
van bloesems, mede de 
zachte pianomuziek geeft de 
praktijk een ontspannende 
atmosfeer.

De Stromende bron is aange-
sloten bij branchevereniging 
N.O.A.G, Natuurgeneeskun-
dig therapeut en straks de 
N.V.T. Kijk voor meer informa-
tie, vergoedingen door verze-
keringen en contact op www.
winniehendriksen.nl

Arjan & Matthijs

Cursus Uitkomen 
met Inkomen
Heb je een eigen inkomen en 
wil je je geldzaken op orde 
krijgen en houden? Als je al 
langere tijd een eigen huis-
houden runt en bereid bent 
met je financiële situatie aan 
de slag te gaan, is deze cursus 
wat voor jou. 

Hoe ga je om met post orde-
nen en een maandbegroting 
maken, soorten uitgaven 
onderscheiden en verzeke-
ringen, jaarplanning, sterke 
kanten in het huishoudgeld, 
sociale druk en assertiviteit. 
Je leert beter om te gaan 
met geld door er zelf en met 
anderen aan te werken. Zie 

voor meer informatie: www.
versawelzijn.nl/amw.
 
De cursus bestaat uit 6 bij-
eenkomsten van twee uur en 
wordt gegeven is op maan-
dagmiddag van 13.00-15.00 
uur in wijkcentrum SCAN, 
Majoor Kampstraat 3 te Naar-
den. De eerste bijeenkomst op 
27 maart 2017. De cursus is 
gratis voor inwoners van Gooi 
en Vechtstreek.
 Iedereen uit de regio Gooi 
en Vechtstreek kan zich 
vanaf heden voor deze cur-
sus aanmelden via de mail: 
groepswerk@versawelzijn.nl, 
of telefonisch (035) 683 01 54.
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Vanaf woensdag 1 maart star-
ten de baggerwerkzaamheden 
op het Zuidereinde in ’s- Gra-
veland. Het gaat hier om slo-
ten tussen het fietspad en de 
buitenplaatsen. 

Het kan zijn dat men hier 
hinder van ondervindt om-
dat het fietspad op sommige 
plaatsen niet begaanbaar 
is. Fietsers worden daarom 
deels over de rijbaan ge-
leid. Verkeersregelaars zijn 
aanwezig om het verkeer te 
leiden. De werkzaamheden 
duren ongeveer een week.

Op diepte brengen van sloten
Natuurmonumenten voert 
de baggerwerkzaamheden 
uit in opdracht van Water-
net. Het baggeren van de 
sloot is nodig om deze op 

diepte te brengen, zodat 
de waterbergingscapaciteit 
wordt vergroot. De bagger 
wordt afgevoerd naar een 
daarvoor bestemd verwer-
kingsdepot. De werkzaam-
heden worden uitgevoerd 
in nauw overleg met een 
ecoloog. Er wordt zo gewerkt 
dat dieren een ontsnappings-
route hebben. Andere dieren 
die niet zo snel verplaatsen 
zoals zwanenmosselen wor-
den uit het water gehaald en 
na de werkzaamheden weer 
teruggeplaatst. Onze excuses 
voor het ongemak.

Centraal Kantoor 
Afdeling Communicatie
Noordereinde 60 ’s-Grave-
land T; 035-6559933 
www.natuurmonumenten.
nl

Baggerwerkzaamheden 
Zuidereinde

Het Alzheimer Café Hilversum 
Wijdemeren is een trefpunt 
voor mensen met dementie, 
hun partners, familieleden en 
vrienden. 

Naast de onderlinge contac-
ten en gesprekken staat er 
ook iedere keer een thema 
centraal, wat door een des-
kundige inleider wordt ver-
zorgd. Voor informatie en 
vragen zijn er deskundigen 
aanwezig, alsook een uitge-
breide informatietafel. 

Het thema deze keer; Omgaan 
met Gedragsverandering    
Bij mensen met dementie 
kunnen we allerlei gedrags- 
en stemmingsveranderingen 
zien. Dit kan door de demen-
tie ontstaan of bijvoorbeeld 
door de manier waarop de 
omgeving van de persoon 

met dementie omgaat met 
de ziekte. Voorbeelden zijn; 
tegendraads zijn, boosheid, 
achterdocht, lusteloosheid 
of ontremming. Of het ge-
drag een probleem is wisselt 
en hangt sterk af van de 
draagkracht van de mantel-
zorger. Gastspreker: Eugenie 
van Eerden, psycholoog 
Amaris

Op woensdag 8 maart van 
19.30–21.00 uur (zaal open 
vanaf 19.00 uur).
In het Wijkcentrum de Koe-
pel, Kapittelweg 399a, Hil-
versum (parkeren, entree en 
het eerste kopje koffie/thee 
zijn gratis)

Informatie: alzheimercafe.
hilversum@gmail.com 
Tel: 06-20951875   

‘Woensdag 8 maart’

Alzheimer Cafe

WIJDEMEREN- Caravanbezit-
ters, het seizoen breekt weer 
aan, de caravan kan weer van 
stal, maar de caravan heeft wel 
een jaar lang stil gestaan in een 
schuur of loods. De auto geeft u 
jaarlijks een onderhoudsbeurt 
en dat is voor de caravan ook 
noodzakelijk. 
Zijn remmen niet vast gaan 
zitten of zijn de banden niet 
uitgedroogd. Is de gasinstal-

latie nog wel in orde?
Veronderstel dat u onderweg 
naar uw vakantiebestemming 
een klapband krijgt of de rem-
men lopen vast of als u op de 
camping komt en ontdekt dat 
de elektra niet in orde is, dan 
denkt u bij uzelf: ‘had ik het 
maar laten controleren’. A.s. 
zaterdag 15 april kan dat. Dan 
kunt u uw caravan laten con-
troleren bij Veilig Verkeer afd. 

Wijdemeren samen met ga-
rage Neef, Cannenburgerweg 
1 Ankeveen. Voor leden van 
VVN is het gratis en voor niet- 
leden 10 euro U kunt zich 
aanmelden bij B. Dorlandt; tel 
035-6561860 of 06-51697015 
en e-mail; b.dorlandt1@kpn-
planet.nl. 

Caravancontrole door Veilig Verkeer  

Ondanks het feit dat kniear-
trose de meest voorkomende 
gewrichtsaandoening is - er 
zijn 594.000 Nederlanders 
met knieartrose - was er nog 
geen goede online plek te 
vinden met volledige en be-
trouwbare informatie. 
Dat is met de start van het 
nieuwe online platform 
knieartroseonline.nl voorbij. 
Alles over klachten, behan-
delingen, bewegen, voeding 
maar ook de persoonlijke 

blogs van mensen met ar-
trose voorzien in een grote 
en groeiende behoefte.
De verwachting is dat het aantal 
personen met artrose tot 2030 
met bijna 40% zal toenemen. 
Elk jaar krijgen ongeveer 34.000 
vrouwen en 22.000 mannen in 
Nederland artrose in de knie. Bij 
artrose in de knie is er sprake 
van kraakbeenslijtage. Pijn in je 
knie, altijd aanwezig of alleen 
als je beweegt kan wijzen op ar-
trose. Bijkomende klachten kun-

nen zijn dat je knie ook ’s nachts 
pijn doet en dat hij kraakt bij 
beweging. Knieartrose patiën-
ten gaan minder bewegen door 
de enorme pijn die ze ervaren 
en kunnen in een depressie 
raken of andere psychische 
klachten krijgen doordat ze 
minder ondernemen en vaker 
thuis blijven zitten. Artrose is 
een chronische aandoening die 
meestal langzaam erger wordt. 
Vaak is het proces dan al lang 
aan de gang voordat de klach-

Nieuw platform meest voorkomende gewrichtsaandoening in NL

Het nieuwe team van restau-
rant De Otter in Oud-Loos-
drecht heeft woord gehouden. 
Zondag 26 februari was na en-
kele jaren van weggeweest de 
Jazz weer als vanouds terug. In 
een bomvol restaurant De Ot-
ter nam Jzzzzzp de opening van 
hopelijk een nieuwe succes-
volle reeks OtterJazz voor hun 
rekening. Het was een feest, 
muziek, vrolijke interpretaties 
en swingen, de atmosfeer sid-
derde weer boven Loosdrecht.

Ruim twintig jaar geleden 
was het eerste optreden van 
live jazz in De Otter. Vanaf 
2001 is musicus/muzqiekpro-
grammeur Menno Veenen-
daal gevraagd om de OtterJazz 
te programmeren. Vele grote 
namen uit de Nederlandse 
jazzwereld wisten daarna het 
podium te vinden. Het beken-
de gezellige jazzpodium werd 
een waar begrip ook buiten 
Loosdrecht. 

Menno; "Jazz is te gek, als je 
maar met de tijd durft mee 
te gaan. Het imago van oubol-
lige jazz stoffen we daarom in 
De Otter graag af met diverse 
stijlen variërend van Jump 
’n Jive, Blues, Boogie, Bebop, 
Latin-jazz, en van Funky jazz 
tot Soul. Naast de oude getrou-
wen als Living Legend Ruud 
Jacobs (niet weg te denken 
uit de Otter) wil ik ook jong 
aanstormend talent een po-
dium bieden, waarbij tevens 
NU-jazz aan bod zal komen. 
En uiteraard zal ik ook reke-
ning blijven houden met wat 

OtterJazz weer swinglevend
ik noem ‘een knipoog naar 
entertainment’. Ik hoefde 
niet lang na te denken om de 
OtterJazz weer op te pakken.”
Het eerstvolgende optreden 
zal plaats vinden op zondag 
12 maart. Vanaf 16.00 uur 

treedt het kwartet van de mu-
zikale duizendpoot, saxofo-
nist, componist, theaterman 
Clous van Mechelen op met 
zangeres Marjoleine Leene. 
De Otter is weer swinglevend!

Politiek ingezonden brief

Dorpsbelangen 
wil duidelijkheid
DorpsBelangen streeft  in Wijdemeren naar duidelijkheid boven 
alles en zeker in de discussie over een dreigende fusie met Hilver-
sum.  Wij vechten voor een zelfstandig Wijdemeren in een tijd 
waarin anderen ons een rad voor de ogen proberen te draaien.

Joost Boermans van D66 zegt dat hij via een referendum een fusie 
wil voorkomen. Maar zijn partij  denkt daar op provinciaal en 
landelijk niveau duidelijk anders over. 
Welk D66-geluid moeten wij hier in Wijdemeren geloven?
D66-er Jack van der Hoek, gedeputeerde in Noord-Holland, werkt 
fanatiek aan een herindeling. Ook landelijk D66-kopstuk Alexan-
der Pechtold heeft al vaker geroepen dat het aantal gemeenten 
moet worden gehalveerd. Zonder referendum overigens.
Wie verkondigt het D66-geluid?  
Mag Boermans wel zo doorgaan van zijn eigen partij? Om daar 
achter te komen heeft DorpsBelangen D66-leider Alexander 
Pechtold uitgenodigd om in Wijdemeren uit te leggen hoe het 
werkelijk zit met zijn partij. 
Wij willen dat hij tekst en uitleg geeft over de échte koers van 
D66 als het om fuseren van gemeenten gaat.
Want een fusie opleggen is uit den boze voor DorpsBelangen zeker 
als al meermalen is gebleken, dat de inwoners van Wijdemeren 
faliekant tegen het opgeven van de zelfstandigheid zijn.
De uitnodiging aan Alexander Pechtold is verstuurd, we zijn 
benieuwd naar de reactie van de Democraat.

ten zich openbaren. Kraakbeen 
dat eenmaal weg is, komt niet 
meer terug.

Bloggers met artrose
Op knieartroseonline.nl wor-
den de klachten goed duidelijk 
omschreven in tekst en met vi-
deo. Ook alle bestaande behan-
delingen zoals fysiotherapie, 
injecties, braces, medicijnen en 
opereren worden toegelicht. Het 
platform houdt nieuwe ontwik-
kelingen op het gebied van be-
handelingen goed in de gaten. 
Zo blijft de community altijd op 
de hoogte van de actuele stand 
van zaken rondom knieartrose. 

Maar ook tips over bewegen en 
voeding zijn er te vinden. Opval-
lend zijn de verhalen van drie 
bloggers met knieartrose: Mo, 
Anne-Miek en Tonnie. Ze vertel-
len over wat ze dagelijks mee-
maken en zijn openhartig in 
hoe ze omgaan met deze chro-
nische aandoening. Met deze 
blogs wil het platform vrouwen 
met knieartrose met elkaar ver-
binden. Ook op Facebook is een 
community pagina knieartrose 
online van start gegaan die in 
een paar weken al ruim 1.400 
volgers kreeg.
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Bollen ICT
Service aan huis voor

12,50 euro per kwartier.
Voor hulp bij PC, Mac, 

smartphones en tablets.
 www.bollenict.nl
Bel 06 – 51 993 153

KERKDIENSTEN

NIEUW-LOOSDRECHT
RK Pauluskapel 
5 maart  11.00 uur: onbekend

Hervormde Gemeente
5 maart 10.00 uur: Ds. M. Roelofse
 18.30 uur: Ds. W. Markus

Gereformeerde Kerk
5 maart 10.00 uur: Mw. Ds. H.M. Ploeger

OUD-LOOSDRECHT
Nederlands Hervormde Gemeente 
5 maart 09.30 uur: Ds. A. van Duinen
 18.30 uur: Gezamenlijke dienst
  in Sijpekerk

Nederlands Gereformeerde Kerk
5 maart 09.30 uur: Ds. B. J. Eikelboom

AGENDA

MEDISCHE DIENSTEN
Huisartsen De huisartsenpraktijk Loosdrecht is open op werk-
dagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.  Mensen kunnen worden gezien op 
afspraak.  Buiten kantooruren is de dienstdoend huisarts te bereiken 
op de huisartsenpost in Gooi-Noord.
Afspraken maken           8-17 uur             5889060
Huisbezoek aanvragen    8-11 uur             5889060
Receptenlijn                  24 uur               5889060
Spoedlijn                      8-17 uur            5889060 toets 1
Uitslagen opvragen         8-17 uur            5889060
Telefonisch advies          8-17 uur             5889060
Buiten de kantoortijden en in 
weekend, avond, nacht en feestdagen  
Huisartsenpost Gooi en Vechtstreek 0900-9359 
Versa Welzijn:
Ouderen adviseurs en maatschappelijk werk  035 - 5821695
Mantelzorgondersteuning                             035 - 6970050
Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht
Apotheek  Nw. Loosdrechtsedijk 28, tel. 582 65 50.  
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur,  zaterdag,  zon- en feestdagen 
gesloten. Apotheek spoedtelefoon tel. (035) 533 06 07. 
Thuiszorg Inovum:  voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijde-
meren en Hilversum, tel. 035-5888200. Verzorging, verpleging, 
begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten, fysiotherapie en 
andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek 
Eén telefoonnr.  voor alle diensten, 
7 dagen per week, tel. (035) 6 924 924. Ook bij spoed buiten kan-
tooruren!  Kraamzorg: (035) 6 924 922. Thuiszorgwinkel Ziekenhuis 
Hilversum 6 924 692  (ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21,  
za. 13.30-16.30 uur). 
Vivium Zorggroep Eén telefoonnr.  voor al uw zorgdiensten, 
tel. (035) 6924924. Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het 
huishouden, Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
Diëtisten DPS Dieetkunde, Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht
t.085-2100575, info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl 
Amaris Thuis locatie Zuiderheide Voor al uw thuiszorg in de regio 
Hilversum en Loosdrecht (met of zonder indicatie), 
bel 035-6254150 of 06-12740786. www.amaristhuis.nl
Buurtzorg Loosdrecht e.o., thuiszorg voor verpleging, 
verzorging en ondersteunende begeleiding in Loosdrecht e.o.            
Tel. 06-23670078, loosdrechteo@buurtzorgnederland.com 
Tandartsen   Buiten praktijkuren, tel. 0900 - 1515
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212, Tel. 088 753 1753
Spoedeisende Hulp (EHBO): 24 uur per dag/7 dagen per week. 
Dierenarts  Acacialaan 2a, tel. 582 44  93

TE HUUR 
Garagebox 21 m2

Info: Pijnaker beheer bv
0653265336

HONDENTRIMSALON 
LOOSDRECHT 

FANCYPETS
Wellness voor uw huisdier

rading 50 Loosdrecht
06-28786091

www.fancypets.nl

CORNELIS 
VREEDENBURGH: 

Liefhebber zoekt voor zijn 
verzameling,  schilderijen 
van de schilder Cornelis 
Vreedenburgh. Bezit u 

een werk en overweegt u 
dat te verkopen ? Neemt u 
dan contact op met Hans 

Heintz via 
h.heintz@upcmail.nl 

of via 0681509088.

Restaurant

Gespecialiseerd in elke 
“ feest ” gelegenheid

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

www.restaurantfloyds.nl

Vrijdag 3 maart
Het 2de Wijdemeers dictee
Start 20.00u/5, Opgeven bij;
Email; jagerkui@xs4all.nl of 
Tel. 06-15582425
SCC Blijklaan 1 Nederhorst

Maandag 6 maart
Workshop in de bieb; 
Digitale Belastingaangifte 
Particulieren/van 14-16 u
bibliotheekgooienmeer.nl

Woensdag 8 maart
Ouderenmiddag om 14.30 u
Koffie/thee en gezelligheid!
Wijkgebouw op de Eikenlaan

Zaterdag 11 maart
Spelletjesmiddag + traktatie
van de Zonnebloem
Grand Café Emtinckhof
Van 14.00-16.00 uur/5pp

Zondag 12 maart
Fun4All in concert/ Een reis 
door diverse muziekstijlen
In MCO te H’sum/om 15 uur
www.fun4all.nu

Maandag 13 maart
Slechtziend? Krijg gratis 
advies en informatie van de 
Koninklijke Visio in de bieb
Van 14-16 uur/visio.org

Woensdag 15 maart
Lezing Macedonië 
‘De Parel van de Balkan’
Kursus Project/20.00-21.30 u
3-Luik, acacialaan 2/8pp
 
Vrijdag 17 maart
Concert Nieuw Leven & 
Friends ‘De la Musique Pour 
Tout Le Monde’ om 20.00 u
In de Sijpekerk/entree gratis

Zaterdag 8 April
Paasmarkt Vliegveld
Noodweg 43/ Van 14-19 u 
Gratis parkeren en toegang
Kraam; rc-productions.nl

Zaterdag 15 april
Caravan controle door VVN
bij Garage Neef Ankeveen
Opgeven; T:035-6561860 
b.dorlandt1@kpnplanet.nl 

✓ Verversen van de olie
✓ Vervangen van het oliefilter
✓ 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

*brocante*antiek*retro* 

Elke 1e zaterdag 
v/d maand

loodsverkoop 
van 11-17 uur.

Natuurlijk ook op afspraak.

Koninginneweg 66, K’hoef.
Like ons op Facebook voor 

moois-uit-de-loods, 
of  kijk op

www.inboedelsenzo.nl 

voor info & woningontruiming

telefoon 06-20.777.535.
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Van Riebeeckweg 45
1212 EH  Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

Opslag nodig . . .
035 582 59 56

Tijdelijk te weinig ruimte voor uw spullen? Huur dan 
een opslag-unit bij Mini Opslag Loosdrecht.  Bij ons 
staan uw spullen schoon, droog, geventileerd én 
beveiligd opgeslagen.  Zo kort of lang als u maar wilt. 
Zeven dagen per week open van 07.00 tot 19.00. Ons 
pand vindt u recht tegenover het Nieuwbouwproject 
Erve Knorr
 Mooier kunnen wij het niet maken!  

Oude Molenmeent 4, 1231BD Loosdrecht
info@mini-opslag-loosdrecht.nl, 035 582 59 56
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Zorgeloos en gemakkelijk
een vakantie boeken

T: 035-5822103 / 06-21208441 / Alice
T: 035-7508679 / 06-55367994 / José

E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/alicejose

Alice & José
persoonlijk reisadviseur

De club van 
professionele reisadviseurs

   

 
  

   

 

   

 

  

  

  

  

The Travel Club is een club van profes-
sionele reisadviseurs verspreid door 
heel Nederland.

U ontvangt van hen deskundig advies op 
het tijdstip en de locatie die u schikt. Deze 
unieke service is vanzelfsprekend voor The 
Travel Club en kost u niets extra’s. Geen 
wachttijden, 100% privacy en altijd een 
vast contactpersoon voor al uw reis- en 
vakantiewensen.

• De luxe van uw eigen persoonlijke 
reisbureau

• Optimale bestemming en productkennis
• Van standaard pakketreizen tot reizen op 

maat
• Reisadvies per mail, telefoon of op 

afspraak bij u thuis
• Prijs- en reisvergelijkingen
• Volledig onafhankelijk en objectief
• Boekbare website
• Garantie van ANVR en SGR

Neem voor meer informatie contact op met 
uw reisadviseur of kijk op onze website

Zorgeloos en gemakkelijk een vakantie boeken!

zonvakanties  wintersport  stedentrips  cruises
luxe reizen      familievakanties      all-inclusive
verre reizen    huwelijksreizen    actieve reizen
rondreizen     couples-only      reizen op maat
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The Travel Club is een club van profes-
sionele reisadviseurs verspreid door 
heel Nederland.

U ontvangt van hen deskundig advies op 
het tijdstip en de locatie die u schikt. Deze 
unieke service is vanzelfsprekend voor The 
Travel Club en kost u niets extra’s. Geen 
wachttijden, 100% privacy en altijd een 
vast contactpersoon voor al uw reis- en 
vakantiewensen.

• De luxe van uw eigen persoonlijke 
reisbureau

• Optimale bestemming en productkennis
• Van standaard pakketreizen tot reizen op 

maat
• Reisadvies per mail, telefoon of op 

afspraak bij u thuis
• Prijs- en reisvergelijkingen
• Volledig onafhankelijk en objectief
• Boekbare website
• Garantie van ANVR en SGR

Neem voor meer informatie contact op met 
uw reisadviseur of kijk op onze website

Zorgeloos en gemakkelijk een vakantie boeken!
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rondreizen     couples-only      reizen op maat
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06 23 88 25 93
schoonmaakbedrijf.hamming@gmail.com

Schoonmaakbedrijf
VINCENT HAMMING

Schoenmakerij Loosdrecht

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Schoenmakerij Loosdrecht

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Stomerij &

OOK REPARATIE VOOR AL UW SCHOENEN

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
Openingstijden: s’maandags gesloten Dinsdag t/m vrijdag 09:00 tot 18:00, Zaterdag 09:00 tot 16:00

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!* 

 

Claudia Snouck

Schoonheidsspecialiste bij u thuis, 65+

035-5822882 / 06-23460588     www.claudiasnouck.nl    KvK: 52385167

Voor een ontspannen behandeling in uw eigen omgeving?

En die ongewenste haartjes weg?

Ik help u graag verder! 
 

Tevens salon in de Beukenhof.

Advertentie 2.indd   1 20-4-2016   22:02:14

Voor Een 
Onvergetelijke 
Muzikale Reis 

Over De Wereld

Nieuw Leven 
& Friends

17 maart 
20:00 uur 
Sijpekerk

Uw advertentie in

de Nieuwsster?
denieuwsster.nl

www.tenherkel.nl


