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Sint zeer welkom in
Loosdrecht
Door: Herman Stuijver

Uw makelaar sinds 1979 !

Sint leek nog meer dan andere
jaren welkom in Loosdrecht.
Bij het aanmeren van de Pakjesboot bij jachthaven Wetterwille zag je alleen maar blije
gezichten van honderden kinderen, ouders en grootouders.
Hier geen stress over botsende
actiegroepen en rechtszaken.
Een waterig zonnetje verjoeg
de kou, het was een feest voor
iedereen, jong en oud. Ook
voor de tientallen echte gitzwarte Pieten in vele variaties,
van kroonbaret tot stijl haar en

JA

van een rokje tot de klassieke
plofbroek. Die genoten ook
zichtbaar.
Vooraf werd het publiek weer
opgewarmd door een flitsend
optreden van een dansgroep
van dansstudio Fit By Rox,
met Roxanne Cools herself als
leading lady. Waarbij de Praatpiet schijnbaar moeiteloos aantoonde dat hij ook nog kan zingen. Het thema anno 2018 was
het versierde kussensloop. Immers met een comfortabel kussen slaap je beter in deze spannende Sintertijd. Alleen had de

ik wil...

(VER)KOPEN

Bij ons bent u aan het juiste adres !

makelaars

T 035 582 53 33
veermanmakelaars.nl

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

voorraadpiet nu veel meer pepernoten moeten inslaan, want
zo’n kussensloop is niet gauw
gevuld. Even leek de aankomst
in de soep te lopen, door een
afzetlint tussen twee steigers.
Alleen de Suppieten van IkSUP
konden eronder door. Echter,
door kordaat optreden van de
burgervader was dat snel verholpen. Freek Ossel gaf simpelweg de opdracht ‘Weg lint’ en
het geschiedde. Terwijl St.-Nicolaas werd welkom geheten,
verspreidde de Pietenbrigade
zich over het haventerrein om
de kinderen te ontmoeten. Met
pepernoten en een selfie uiteraard. Ook de pakjes werden rap
vervoerd naar de reusachtige
Scania Road Train van Hendrik van Loenen, een machtig
gezicht.
St.-Nicolaas had tijdens de lange bootreis blijkbaar voldoende
energie opgedaan, want ondanks z’n hoge leeftijd nam hij
alle tijd om werkelijk elk kind

een handje te schudden. Nabij de Oud Loosdrechtsedijk
speelde een forse Zwartepietenbende het ene na het andere
swingende Pietenlied. Je kon
moeilijk stil blijven staan, in
lekker up tempo. Ondertussen
werd de jeugd ook vermaakt
door een Ballonnenpiet die van
alles in elkaar draaide. Na een
uurtje was de Goedheiligman
klaar bij het water en stapte
hij kwiek in de open koets. Op

weg naar Nieuw Loosdrecht en
het Lindeplein. De verkeersregelaars van de SLOEP zorgden
voor een soepele verkeersstroom over de dijk. Een compliment aan hen door de Sint
was op z’n plaats, evenals voor
alle SLOEP- vrijwilligers die er
slaagden om er een geweldige
aankomst van te maken. Aankleding, geluid, muziek, presentatie, veiligheid, alles leek
goed georganiseerd.

Daar wordt aan de
deur geklopt!
(Als aan- of verkoopmakelaar
checken wij meer dan u
denkt…)

Lindelaan 101
1231 CK Loosdrecht
T 035 – 582 42 81
E info@vuister.com
I www.vuister.com
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Gezamenlijke aanpak ziekteverzuim scholieren
REGIO - Sinds de start van dit
schooljaar wordt in de regio
Gooi en Vechtstreek ziekteverzuim bij leerlingen in het voortgezet onderwijs opgepakt volgens de M@ZL-methode.
M@ZL staat voor Medische
Advisering van de Ziekgemelde
Leerling en is een gezamenlijke
aanpak van scholen, jeugdartsen, leerplichtambtenaren en
andere betrokkenen om scho-

lieren met ziekteverzuim tijdig te signaleren en te kunnen
begeleiden. Het gaat dan om
zorgwekkend ziekteverzuim:
vier ziekmeldingen in twaalf
weken of zeven aaneengesloten
schooldagen ziek.
Bij kinderen die vaak of lang
ziek zijn spelen verschillende
oorzaken een rol, denk hierbij
aan: langdurige ziekte, psychosociale redenen of leefstijl- en

motivatieproblematiek. Met de
M@ZL- methodiek gaan scholen bij ziekteverzuim al in een
vroeg stadium met ouders en
leerling in gesprek. Niet vanuit
controle, maar vanuit gedeelde
zorg.
Als er vanuit school geen passend aanbod gedaan kan worden om het ziekteverzuim
terug te dringen, of als er medische expertise nodig is, verwijst
zij door naar een jeugdarts van

Belangstelling voor hulpmiddelen
Afgelopen vrijdag was de MiniBeurs met grote mogelijkheden waar organisator Evert
Mouw zo lang naar had uitgekeken. In de hal van woonzorgcentrum De Emtinckhof was
het tussen 10.30 en 14.00 uur
een komen en gaan van bezoekers. Diverse bedrijven presenteerden hulpmiddelen voor

het lezen en andere oplossingen bij het ouder worden.
De mini beurs met vijf stands
richtte zich vooral op slechtzienden. Belangstellend luisteren ouderen naar de uitleg
van een deskundige over de
Webbox. Dat is een multi-mediaplayer waarmee u gesproken

leesmateriaal kunt beluisteren:
het nieuws, kranten, tijdschriften, tv-ondertitels, boeken, enz.
Evert is ambassadeur van het
bedrijf. Hij houdt nauwlettend
in de gaten of alles op rolletjes
verloopt. En passant laat hij
ook nog een interview horen
van het Horizon-magazine op
de Webbox. Interviewer Chrit

Jeugd en Gezin. Die bespreekt
en onderzoekt de gezondheidsklachten en de reden van het
ziekteverzuim. Samen met de
leerling en ouders wordt dan
de gewenste begeleiding en
zorg afgestemd. Als de school
geen passend onderwijs kan
aanbieden, kan Qinas – het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs het Gooi – erbij
betrokken worden. Wanneer
het ziekteverzuim onnodig
Wilshaus heeft een prachtige
radiostem.
Ook Low Vision was aanwezig
met de Orcan, een revolutionair leeshulpmiddel (cameraa
tje) dat op iedere bril past. Je
richt je op een tekst en je hoort
een stem. Prachtig, vonden
ook Lia Moote en Cor Koster,
zij zijn de bekend als vertegenwoordigers van de ouderenbonden. Inovum leverde een

voortduurt, vraagt de school
aan de leerplichtambtenaar van
het Regionaal Bureau Leerlingzaken om mee te denken. Wetenschappelijk onderzoek heeft
aangetoond dat M@ZL een
effectieve interventie is om de
ziekteverzuimomvang van leerlingen te laten afnemen.

bijdrage aan de mini-beurs met
de Dementheek, met tal van
voorzieningen die je helpen als
je geheugen wat minder wordt.
Tot slot zij nog vermeld dat
Everts vriend Bas Barendregt
uit Oostvoorne van de partij
was. Die is specialist van de
eenvoudige hulpmiddelen die
vooral gericht zijn op meer verlichting.

Dia- avond Historische Kring groot succes
In de gereformeerde Kerk in
Nieuw Loosdrecht hield de HKL
op 16 november haar jaarlijkse
dia avond met het thema ‘Boeren, burgers en buitenlui’.

Loosdrecht
StomerijSchoenmakerij
& Schoenmakerij
Loosdrecht

Sleutel-service
Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

klaar terwijl u wacht

KOSTUUM € 15,00 - DEKBED vanaf € 17.00
Stoomgoed kan eventueel in 24 uur klaar zijn. Bij ons kunnen gordijnen ook worden gereinigd.
Ook wasgoed, lakenpakketten en dekbedovertrekken worden gedaan.

Kledingreparatie:

Adres: Rading 146
Broek korter maken voor maar
(Naast Boni Supermarkt)
Tel: 035-5828684
OOK REPARATIE VOOR AL UW SCHOENEN

€ 8,50

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

Waar een wil is, is een weg.
Helaas zijn er op mijn weg wegwerkzaamheden.

Op voortreffelijke wijze vertelde Arie de Kloet een boeiend
verhaal aan de hand van vele
door hem geselecteerde historische foto’s uit het archief van
de HKL. De ruim 150 aanwezigen, die niet uitsluitend uit
Loosdrecht kwamen, maakten
desgevraagd veel van de gele-

genheid gebruik aanvullende
gegevens aan te reiken over
onbekende plaatsen of personen op de oude foto’s. Een klein
meisje op een fiets naast een
T-Ford, geschikt voor veevervoer, bleek zelfs de moeder van
een van de aanwezige dames te
zijn. Op een oude familiefoto
kon de informatie van Arie die
van de nazaat zelfs overtreffen.
Bekende en onbekende personen en zo typisch Loosdrechtse
plekjes passeerden de revue. De
romantische oude tijden wer-

den afgewisseld met het toen
gebruikelijke harde werken en
de ongemakken van vroeger.
Tijdens de pauze heeft de HKL
enige nieuwe leden mogen noteren.
Gezien het lange applaus voor
Arie na afloop heeft het publiek
genoten van deze gezellige
avond.
Namens een dankbaar bestuur en
vrijwilligers, Ernst Haselhoff Lich
Kasteleijn.

ambachtelijke
slagerij
De uitslag van de prijsvraag is bekend!
 Het gewicht
van de boterhamworst was 4152 gram 

Aanbieding van deze week:

Herfstrollade (voor 4 personen)

Varkensrollade met paddenstoeltapenade en rauwe ham
per stuk

9,95

100 gram achterham
100 gram boterhamworst
Bakje filet American

5,95

Vleeswarentrio

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

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag
Lindelaan 102 Loosdrecht tel. 035-5823223 www.slagerijgerarddenooij.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 8.30 tot 17.30 uur, woensdag gesloten
donderdag en vrijdag 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag 8.00 tot 15.00 uur.

NIEUWSSTER

Woensdag 21 november 2018

Pers overstelpt met 8 onderwerpen
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- De stilte van
de zijde van het gemeentebestuur leek inderdaad een stilte
voor de storm, want na weken
van minder besluiten werd de
plaatselijke pers (Gooi- en Eemlander en dit blad) tijdens het
wekelijkse persgesprek overstelpt met maar liefst 8 onderwerpen die binnenkort aan de
orde komen in de Wijdemeerse
politiek. Drie wethouders en de
burgemeester zaten barstensvol goede voornemens.
1. Wethouder Rosalie van Rijn
kondigde het dorpenbeleid aan,
een actieplan in drie stappen
om in 8 maanden een besluit te
nemen hoe het verder moet met
de vijf Wijdemeerse dorpen. Er
komt zelfs een coördinator ‘dorpenbeleid’ die binnenkort al begint met ‘verbinden’.
2. Haar tweede plan gaat over
de cultuur, de wethouder wil de
lokale cultuur een extra impuls
geven. Ze is van plan een Kunst-

en Cultuurweek te organiseren,
volgens een model dat zij in Ommen heeft gezien.
3. Trots presenteerde wethouder
Joost Boermans de Duurzaamheidsagenda, een stapeltje voorstellen van 10 pagina’s op pad
naar een duurzame leefomgeving in 2021. Hoewel ‘duurzaam’
het meest uitgekauwde woord is
van dit jaar, gaat het wel over vier
belangrijke thema’s: CO2- reductie & energietransitie, groen, water & klimaatadaptatie, grondstoffen & circulariteit, mobiliteit.
4. Verder wachten B&W nog
steeds op het nieuwe landelijk
beleid t.a.v. gemeentelijke fusies.
In de tussentijd heeft wethouder Boermans het bureau ‘Buitenhekplus’ gecontracteerd. Die
gaat het toekomstbeeld van één
gemeente Gooi & Vecht vormgeven. Plus dat ze het bestuur zullen adviseren in een zienswijze
tegen de provincie Noord-Holland dat wenst dat Wijdemeren
en Hilversum samengaan.

5. Maar liefst 265 bomen moeten
worden gekapt als gevolg van de
essentaksterfte. Plus dat er ongeveer 1700 bomen gesnoeid of
geknot moeten worden. De herplantplicht is voor 75%.
6. Burgemeester Freek Ossel
komt met een Meerjaren Veiligheidsplan (tot 2022). Het zijn
over het algemeen positieve
cijfers, alleen de diefstallen bij
bedrijven en winkels zijn toegenomen met resp. 13% en 20%.
Het streefgetal is 15% minder
criminaliteit over 4 jaar en een
hoger waarderingscijfer (van 7,6
naar 8).
7. De Waarderingskamer gaf de
Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp, Wijdemeren,
(BSWW) een goed rapport. Van
2 sterren naar 4 wat ‘goed’ betekent. Daar was voorzitter Ossel
uiteraard blij mee.
8. Hierop aansluitend kondigde
financieel wethouder Jan Klink
aan dat de BSWW wordt opgeheven op 1 januari 2020. Vanaf

Belastingen SWW krijgt vier sterren
WIJDEMEREN - De Waarderingskamer heeft geoordeeld
dat de uitvoering van de werkzaamheden voor de Wet WOZ
door Belastingen SWW goed
verloopt. Aan deze beoordeling zijn vier sterren verbonden. Daarmee stijgt de waardering van ‘moet op onderdelen
verbeterd worden’ (2 sterren)
tot ‘goed’ (4 sterren).

De Waarderingskamer complimenteert Belastingen SWW
met de kwaliteitsimpuls die de
organisatie afgelopen periode
heeft gegeven aan de uitvoering van de werkzaamheden.
De toekomst ligt niet meer bij
Belastingen SWW. De gemeenschappelijke regeling wordt
naar verwachting op 31 december 2019 opgeheven. De drie

gemeenten brengen hun belastingtaken in de loop van 2019
onder bij nieuwe partners.
Voorzitter Ossel: “Aan de ene
kant is het jammer dat Belastingen SWW stopt, nu de uitvoering verbetert. Aan de andere kant hebben wij gezorgd
voor een goede basis voor de
gemeentelijke belastingen in de
toekomst. Als we met alle om-

Gemeente kapt 265 bomen
WIJDEMEREN- Recent heeft de
gemeente de bomen in Nederhorst den Berg en Oud-Loosdrecht gecontroleerd. Hieruit
bleek dat er ongeveer 1700 bomen gesnoeid of geknot moeten worden. Ook is het nodig
om circa 265 bomen te verwijderen. Het gaat om bomen die
afsterven, dood zijn, aangetast
zijn door boomziekten zoals
essentaksterfte en in enkele
gevallen om het tegengaan
van overlast.

De essentaksterfte is dit jaar
een belangrijke oorzaak voor
het kappen van bomen. Deze
uit Azië afkomstige schimmelziekte zorgt in heel Nederland,
en ook in Wijdemeren, voor
veel aantasting. Zowel in Kortenhoef, Nederhorst den Berg
als Loosdrecht zijn er locaties
waar rijen en groepen essen
worden verwijderd en vervangen door bomen die minder
ziektegevoelig én klimaatbestendig zijn. In 75% van de ge-

vallen komen er weer bomen
voor terug, waar mogelijk in
dezelfde buurt.
Inloopbijeenkomsten
Op locaties waar meerdere
bomen gekapt worden, krijgen omwonenden vooraf een
brief met informatie. Ook zijn
er inloopbijeenkomsten in de
kernen voordat de kapwerkzaamheden starten. Worden er
meerdere bomen in een straat
gekapt? Dan ontvangen omwo-

die datum zal Wijdemeren de
belasting samen met Hilversum
gaan innen. Een jaar eerder zal
de uitvoering van BAG/ BGT
ook bij Hilversum worden ondergebracht, evenals de financiële administratie. BAG en
BGT gaan over basisgegevens
adressen en gebouwen en over
grootschalige topografie. De
wethouder benadrukte dat deze
‘gastheerschappen’
geenszins
een voorloper zijn van een fusie
met onze buren. Alle regelingen kunnen zonder problemen
‘ontvlochten’ worden. Overigens
kost een en ander een hoop geld.
Belastingsamenwerking: 395.000
incidenteel en structureel 534.00
jaarlijks. Ontmanteling huidige
BSWW: € 60.000,-. Samenwerking BAG/ BGT: 84.000 incidenteel en structureel 200.000
jaarlijks.
Alle plannen moeten nog door
de gemeenteraad worden goedgekeurd.

standigheden rekening houden, zou Belastingen SWW op
de lange termijn geen bestaansrecht hebben. Weesp fuseert
met Amsterdam en van Wijdemeren wordt verwacht dat
zij fuseert met, in ieder geval,
Hilversum. Dan kunnen wij die
stap beter meteen zetten.”

nende een uitnodiging om mee
te denken over de soort en locatie van de herplant. De snoeien onderhoudswerkzaamheden zijn inmiddels gestart.
Voor de kapwerkzaamheden
lopen vergunningprocedures.
De kapwerkzaamheden starten
na de jaarwisseling. Inwoners
kunnen precies volgen wanneer en waar er bomen gekapt
worden op www.wijdemeren.
nl/onderhoudbomen.

Geen 2,4% maar 3,66% OZB- verhoging
Door: Herman Stuijver
In een scherpe analyse signaleert Gooi- en Eemlander
collega Ronald Frisart dat de
inwoners van Wijdemeren in
2019 niet 2,4% meer OZB gaan
betalen, maar 3,66%. Dit is de
verklaring: in december 2017
waarschuwde de vorige wet-

houder financiën, Jan-Jaap de
Kloet, dat de OZB- opbrengst
wel eens kon tegenvallen. De
voorspelde waardestijging was
minder hoog dan ingeschat, dat
scheelde 77.000 euro. Die tegenvaller is door Jan Klink, de
huidige financiële man, gerepareerd. Bovenop op het inflatiepercentage van 2,4% wordt nog

eens 1,26% extra in rekening
gebracht bij de OZB- betalers.

de Nieuwsster

Ook op
Facebook
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Emtinckstaete nu echt energiezuiniger
Na vijf maanden zijn de werkzaamheden aan het appartementengebouw Emtinckstaete nu helemaal afgerond. Het
pand is voor de komende tien
jaar weer helemaal up- to-date.
Tijdens de vergadering van de
VVE Emtinckstaete op 14 november jl. werd de coördinator, medebewoner en op alle
fronten begeleider van deze
klus, de heer Huub Saalmink,
in het zonnetje gezet.
De voorbereidingen waren
al zo weldoordacht. De uitvoering deed daar niet voor

GRATIS BEZORGSERVICE
IN NIEUW LOOSDRECHT!*
Kleuren:

PMS: Reflex Blue / 123 C
CMYK:
:

dichterbij dan u denkt...
Logo kleur

Maertensplein 98b
3738 GR Maartensdijk
Tel.: 0346 - 210 605
Fax: 0346 - 218 176

Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur

* levering op dinsdag en vrijdag
Logo kleur diap

onder. Heel veel tijd, energie,
geduld en inspanningen heeft
hij zich getroost om alles gladjes te laten verlopen. Dat is op
álle fronten gelukt. Afspraken
met aannemers en leveranciers werden keurig nagekomen. Niet in het minst, omdat
de heer Saalmink ze hiertoe
aanspoorde. Uiteraard is er
overlast geweest door de activiteiten in en om de appartementen. Wie mooi wil zijn, moet
pijn lijden, nietwaar. Toch werd
de hinder tot een minimum beperkt en daar waar nodig was

de heer Saalmink bereid even
de helpende hand te bieden
bij het ‘verbouwklaar’ maken
of bij het opruimen van een
van zijn buren. De dank van
de appartementseigenaren is
dan ook heel groot en niet in
geld uit te drukken. Zijn echtgenote, die hem al die tijd heeft
moeten missen, werd ook niet
vergeten. Om de afronding van
de verbouwing te vieren was
er een afsluitende borrel. Daar
werd nog menigmaal een welgemeend ‘dank je wel Huub’ te
horen.

Multidisciplinaire oefening technische
hulpverlening
men. Al met al voldoende werk
voor de massaal toegestroomde
hulpdiensten. De oefening was
voor de oefenleider onderdeel
van het examen voor de opleiding ‘Specialist Oefenen en
Opleiden’. Hij was aan het eind
van de avond geslaagd voor zijn
praktijkexamen.
De oefenleider en de hulpdiensten en de Veiligheidsregio
kijken terug op een geslaagde
oefening.

Restaurant
1e en 2e kerstdag geopend
Gespecialiseerd
in elke
Zie ons kerstmenu op de website
“ www.restaurantfloyds.nl
feest ” gelegenheid
Voor meer informatie of uw reservering
Noodweg 35 • 1213 PW Hilversum • tel. 035-5771267
www.restaurantfloyds.nl

Weekendaanbieding
(vrij,zat)

Pietentaartje

Gevuld met witte
chocolademouse (6 pers.)

€ 10,95

REGIO - In Veiligheidsregio
Gooi en Vechtstreek worden
regelmatig multidisciplinaire
oefeningen gehouden om de
samenwerking tussen de hulpverleningsinstanties te versterken.

oversloeg naar het gebouw. Tot
overmaat van ramp was er een
fietser door de bus geschept
en onder de bus terecht geko-

Op donderdagavond 15 november was dat ook het geval
op Oefencentrum Crailo. Hier
werd een multidisciplinaire pelotonsoefening op het gebied
van technische hulpverlening
gehouden. Tijdens deze oefening werd een brandweerpeloton, bestaande uit vier tankautospuiten en bijbehorende
leiding niet alleen geoefend
maar ook beoordeeld. Naast
vier brandweerposten uit de
regio namen ook Politie, Bevolkingszorg, de Gezamenlijke Meldkamer Naarden en de
RAV (Ambulancedienst) deel
aan de oefening. Om de oefening zo echt mogelijk te laten
zijn was er vooraf veel aandacht
aan het scenario en de enscenering besteed. Zo deden er meer
dan dertig figuranten mee onder wie enkele Lotus-slachtoffers.

14 november was het Wereld
Diabetesdag. Er zijn 1,2 miljoen mensen met diabetes
type- 1 en 2 in Nederland en
wekelijks komen daar 1.200
nieuwe mensen bij. Daarnaast
lopen 750.000 mensen een
groot risico op diabetes type2 en 250.000 mensen hebben
het al maar weten dit nog niet.
Belangrijk dus om diabetes
onder de aandacht te brengen
bij patiënten die een verhoogd
risico lijken te hebben.

Het scenario was gericht op
een verkeersongeval waarbij
drie auto’s en een touringcar op
elkaar waren gereden. Een van
de auto’s kwam tot stilstand
tegen een gebouw en vloog
in brand waardoor de brand

Foto: Judith van Dijkhuizen

Diabetes en mondzorg

Mensen met diabetes zijn gevoeliger voor ontstekingen en
infecties. Dus ook voor ontstekingen aan het tandvlees en
kaakbot. Dit kan zelfs leiden tot
het verlies van tanden en kiezen. Problemen in de mond bij
diabetes, zoals een droge mond
en een slechtere doorbloeding
waardoor bloedvaten beschadigen in het tandvlees, kunnen worden veroorzaakt door
een te hoge bloedsuikerspiegel. En door de vermindering
van speeksel krijgen gaatjes en
tandvleesontstekingen meer
kans.
Hoe gezonder de mond, hoe

beter de bloedsuikerspiegel van
de diabetespatiënt te reguleren
is. Waardoor er dus minder
medicatie nodig is. Omgekeerd werkt het hetzelfde, is
een diabetespatiënt niet goed
ingesteld, dan zal de behandeling van tandvleesontstekingen
minder goed aanslaan. Het is
dus belangrijk dat er bij de behandeling naar de gehele mens
en zijn gezondheid gekeken
wordt.
Met een simpele mondgezondheidscheck kan gekeken worden of u een tandvleesontsteking heeft. De mondhygiënist
kan je helpen de mond gezond
te houden. Bezoek de mondhygiënist, ook als je nog geen
klachten ervaart, om grotere
problemen te voorkomen. Je
hebt hiervoor geen verwijzing
nodig. Zie ook: www.uwmondhygienist.nl
Anita Vonhoff, mondhygiënist

Wijdemeren
informeren
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Ondernemersverkiezing
Mats Smit van Smit’s Delicious uit
Nederhorst den Berg is startend ondernemer van het jaar! Hij ontving de
Wijdemeerse Ondernemer van het
jaar-wisselbokaal, een lidmaatschap van
Ondernemend Wijdemeren en een training/masterclass naar keuze ter waarde
van 2500 euro. Van harte gefeliciteerd!

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

Officiële
bekendmakingen

#mooiwijdemeren
@franck_yogaddicted
/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Collectieve zorgverzekering

Heeft u een minimuminkomen? Wist u
dat u via de gemeente mee kan doen
aan de Collectieve Zorgverzekering voor
Minima (CZM) van Zilveren Kruis Achmea?
Bij deelname is een aanvullende verzekering verplicht. De gemeente betaalt
mee aan uw aanvullende verzekering
waardoor de premie per persoon lager
wordt. Kijk op www.wijdemeren.nl/zorgverzekering of bel met 14 035 voor meer
informatie.

Denk en praat mee:
word lid van het burgerpanel
Bent u een kritische inwoner
en vindt u het belangrijk om uw
stem te laten horen? Word dan
lid van het digitale burgerpanel
Wijdemeren. U ontvangt dan een
paar keer per jaar een korte
enquête met vragen over actuele
thema’s of onderwerpen.
Als gemeente betrekken we onze inwoners
graag bij het maken en uitvoeren van
plannen. Uw mening is een belangrijke

bron van informatie voor ons waar we rekening mee kunnen houden.

Verschillende onderwerpen
De onderwerpen zijn heel verschillend.
Momenteel onderzoeken we bijvoorbeeld
de mogelijkheden voor het uitbreiden van
de dienstverlening met een bezorgservice en in 2019 zijn er peilingen over de
gemeentelijke communicatiemiddelen en
over het ontwikkelen van het dorpenbeleid.

Aanmelden?
Inwoners van 18 jaar en ouder kunnen
zich aanmelden voor het burgerpanel. Zij
krijgen drie tot zes keer per jaar een online
vragenlijst toegestuurd. Per keer kost het
ongeveer tien minuten om de vragenlijst in
te vullen. De belangrijkste resultaten
ontvangt u per e-mail. Door mee te werken
aan deze peilingen, geeft u de uitkomst en
onze adviezen kleur. Aanmelden kan via:
www.burgerpanelwijdemeren.nl.

>

>

Bedank hem of haar
met een mantelzorgwaardering!
Aanvragen kan nog tot 30 november:
www.wijdemeren.nl/mantelzorgwaardering

Verzilverlening

Bent u met pensioen en denkt u na over
later? En heeft u een eigen woning?
Dan is de verzilverlening misschien iets
voor u. Met de lening van minimaal 2500
en maximaal 30.000 euro, kunt u
bijvoorbeeld aanpassingen in uw huis
doen om langer thuis te blijven wonen.
U lost tijdens de looptijd niet af en
betaalt geen rente. Zie voor aanvragen:
www.wijdemeren.nl/verzilverlening.
>

Krijgt u zorg van familie,
vrienden of buren?

Project Nedervecht

Maandag 26 november verwijdert aannemer Reimert Bouw en Infra de
onderbegroeiing en bomen die
vergunningsvrij gekapt mogen worden
rondom het tenniscomplex aan de
Platanenlaan in Nederhorst den Berg.
Het complex maakt plaats voor
nieuwbouw en is onderdeel van project
Nedervecht. Omwonenden zijn hierover
geïnformeerd.

Eén gemeente Gooi en Vecht

De gemeente heeft adviesbureau
BuitenhekPlus ingehuurd om de wens
van Wijdemeren om te komen tot één
krachtige gemeente Gooi en Vecht te
ondersteunen. Begin juni liet de provincie weten de herindelingsprocedures in
de regio te verlengen. Dit in afwachting
van het landelijk beleidskader over de
rol van provincies bij gemeentelijke
herindeling. Plan van de provincie is
om eerst Hilversum-Wijdemeren en
Huizen-Blaricum-Laren te laten
fuseren en later een grote fusie van alle
gemeenten in de regio. De gemeente
Wijdemeren is tegen de fusie met alleen
Hilversum.
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Buro Sport in Kortenhoef
Stichting Buro Sport is een informatiebureau en
ontmoetingsruimte in Kortenhoef waar je kunt
sporten. Het is de ‘appel van de maand’.

We geven je advies en verwijzen eventueel naar
verenigingen in de buurt. Ook geven we voorlichting over
o.a. voeding, lichaamsverzorging en trainingsopbouw.”

Raimon Knip, initiatiefnemer: “Bij ons kun je op een rustige
laagdrempelige manier sporten. Ook kunnen verenigingen
gebruikmaken van onze ruimte. ODIS en de 5Dorpen doen
dat bijvoorbeeld.”

Iedere dag sporten

Informatiebureau
“Weet je nog niet precies wat je voor sport wilt doen?

Er kan iedere dag gesport worden. Doe bijvoorbeeld mee
aan proeflessen aerobics, pilates, kracht- of conditietraining.
Buro Sport zit aan de achterkant van Sporthal De Fuik.
Meer weten? Kijk op www.stichtingburosport.nl.
Op www.deappelboom.nl vind je meer informatie over
initiatieven en vrijwiliigerswerk in jouw buurt.

Boomonderhoud
Sinds oktober is de gemeente bezig met snoeien onderhoudswerkzaamheden aan bomen
in de gemeente. Het meeste onderhoud is in
Nederhorst den Berg en Oud-Loosdrecht.
Ieder jaar checken boominspecteurs of de bomen in de
gemeente nog gezond zijn en veilig staan. Uit deze
controle bleek dat ongeveer 1750 bomen gesnoeid of
geknot moeten worden. Ongeveer 265 bomen moeten
verwijderd worden omdat zij afsterven of al dood zijn,
aangetast zijn door boomziekten als de essentaksterfte en
heel soms door buitengewone overlast.

Herplanten en meedenken
De kapwerkzaamheden starten in januari, hiervoor lopen nu
vergunningsprocedures. In 75% van de gevallen komen er
weer bomen voor terug, als het kan meer. Omwonenden
worden per brief geïnformeerd. Er zijn inloopbijeenkomsten
op locaties waar meer bomen worden gekapt. Ook kan er
meegedacht worden over de soort en locatie van nieuwe
bomen.

Werkzaamheden volgen
Volg wanneer en waar er bomen gekapt worden via
www.wijdemeren.nl/onderhoudbomen of onze social
mediakanalen. Voor vragen kunt u terecht bij
bomen@wijdemeren.nl.

Officiële bekendmakingen
Loosdrecht

- Cannenburgerweg 11d: plaatsen twee dakkapellen
(09.11.18)

- De Kreek 19: plaatsen hekwerk (05.11.18)
- De Kreek 21: bouwen garage en botenloods (14.11.2018)
- Eiland De Meent: vernieuwen steigers (13.11.18)
- Nootweg 24a: plaatsen dakkapel (07.11.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 113c W7: vervangen damwand
(14.11.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 228: herinrichten twee eilanden
(06.11.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 234: plaatsen damwand (08.11.18)
- Rading 194: kappen 50 bomen (05.11.18)

- Herenweg 20a: bouwen woonhuis (08.11.18)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

Ankeveen
Breukeleveen
’s-Graveland

- Noordereinde 271: plaatsen beschoeiing (02.11.18)

Kortenhoef

- Moleneind 2a: bouwen vier waterwoningen (07.11.18)
- Oranjeweg 74: wijzigen constructie (01.11.18)

Loosdrecht

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 146c: bouwen woning
(09.11.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 148: wijzigen gevel (08.11.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 158a: tijdelijk plaatsen
stacaravan (01.11.18)
- Oude Meentweg 10: bouwen bedrijfsverzamelgebouw
(13.11.18)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.

> Van rechtswege verleende
omgevingsvergunning

Loosdrecht
- Beukenlaan 59: maken uitweg (07.11.18)

>

Verlenging beslistermijn

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

’s-Graveland

Breukeleveen
- Cannenburgerweg 12-14: wijzigen brandcompartiment
(08.11.2018)
- Herenweg 47a: plaatsen erfafscheiding (07.11.18)

’s-Graveland

- Leeuwenlaan 12: verbouwen landhuis (08.11.18)

Kortenhoef

- Kortenhoefsedijk 71: realiseren bed & breakfast (13.11.18)
- Kortenhoefsedijk 95: vernieuwen beschoeiing (08.11.18)

veranderen van bedrijfsvoering.

Informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met de
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek via
telefoonnummer (088) 63 33 000. U kunt nog geen
bezwaar maken tegen een melding

Festiviteiten
> Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Loosdrecht
- ASC Hilversum Hurricanes, ’t Jagerspaadje 32,
ontheffing schenktijden 24 november 2018 (07.11.18)
U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij
Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die het
besluit genomen heeft.

- Zuidereinde 78: vernieuwen kozijnen

Kortenhoef

- Meenthof 17a: plaatsen logo en led strips

Loosdrecht
> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
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- Nieuw-Loosdrechtsedijk 209: maken inrit

Nederhorst den Berg

- Kerkstraat 22: maken overkapping
- Middenweg 13: plaatsen mantelzorgwoning
- Overmeerseweg 29: bouwen dakkapel

Melding Activiteitenbesluit
(Milieu)
>

Kennisgeving Incidentele
festiviteiten
>

Loosdrecht
- Restaurant AIM, Veendijk 1A, 24, 25 en 26 december
2018
- ASC Hilversum Hurricanes, ’t Jagerspaadje 32,
24 november 2018
Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

’s-Graveland
- Maatschappij Kemp-Portengen, Franse Kampweg 2:

> Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Nederhorst den Berg
- Stichting Evenementen BRC, start en finish ter hoogte
van Overmeerseweg 39, Spiegelplasloop 17 maart
2019
U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken
vanaf vandaag inzien in het gemeentehuis (bij Team
Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebbenden kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk indienen.
Wanneer u dat tijdig doet, kunnen uw bedenkingen nog
meegewogen worden in de besluitvorming.

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 de administratie van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

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 het in werking
treden van een besluit 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 de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035. Het indienen van een
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

Beroep indienen

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

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) .
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Veel plezier bij Circus Rehobotini

Door: Herman Stuijver
Nu eens geen saaie tafels of spellingslessen, maar vorige week
dinsdag was het circus spelen op de Rehobothschool. ’s Ochtends
oefenen met Theatermakerij Storm, ’s middags een spetterende
voorstelling van Circus Rehobotini.

Terwijl alle groepen een plekje
zoeken in sporthal Eikenrode
laten de artiesten van Storm alvast wat kunsten zien. Jantelle,
Niels, Floris en Anne jongleren
vaardig en tonen enkele acrobatische toeren. De kinderen
leren in no time ritmisch mee
te klappen op de bewegingen.
Waarmee duidelijk wordt dat
deze theatermakers zich vooral
richten op een combinatie van
muziek, dans en acrobatiek.
Nadat ‘gordijnopeners’ Jozien
en Noah het knalgele gordijn
openen, ontvouwt zich een
wervelende show, strak geregisseerd en met voor elk wat wils.
De olifanten van groep 1-2B beheersen niet alleen de motoriek
van deze slurfdieren, ze kun-

Kerstlichtjestocht Loosdrecht
LOOSDRECHT - Zaterdagavond
15 december wordt voor de
4e keer de ‘Kerstlichtjestocht’
georganiseerd in Loosdrecht.
De tocht start in de Sijpekerk,
Nieuw Loosdrechtsedijk 171.
Hier kunt u starten tussen
16.30 en 20.15 uur. Vooraf inschrijven voor een bepaald
tijdblok is noodzakelijk via
www.kerstlichtjestocht-loosdrecht.nl.
Een verteller gaat met u mee op
pad. De toegang is gratis maar

neemt u wat geld mee voor
een vrijwillige bijdrage en/of
drankje. Neem gerust een eigen lichtje/lampion mee voor
de wandeling. Tegen een geringe vergoeding is een lampion/
lichtje te koop vóór aanvang
van de tocht. Aansluitend kunt
u aan uw Kerstbeleving beginnen die ongeveer 1 uur en drie
kwartier duurt.
Tijdens de Kerstlichtjestocht
waant u zich even terug in de
tijd dat het kindje Jezus werd

geboren. Op de route wandelt u
onder andere langs de timmerwerkplaats van Jozef, komt u
in de herberg, loopt u door het
dorp, langs muziekgroepen,
koning Herodes, de soldaten,
diverse koren, engelenzang, de
wijzen, de bedelaars, herders,
etc; allemaal op zoek naar het
Kind van Bethlehem. Dit alles
vindt plaats in de kasteeltuin
van Sypesteyn. Als u denkt: “ik
ben de vorige keer al geweest”
… kom dit jaar dan zeker weer!

nen ook pannenkoeken bakken. Dan gaat groep 4 bomen
omhakken en ze laten daarbij
zien dat ze over een goed evenwicht beschikken. Ze kunnen
koorddansen, over een loopkogel balanceren en diverse
handstandjes uitvoeren. Voor
de zekerheid doet leeuwentemmer Floris bij groep 1-2A de
hokken op slot. Na de rek- en
strekoefeningen op de krukjes
vergeet de sufferd de hokken
weer te sluiten. Dan pakken de
grommende leeuwen hun kans.
Zonder schmink en gekke pakken toch voor clown spelen, is
knap. Dat konden de kinderen
van groep 5 prima, met gekke
bekken en te grote schoenen.
Zelfs in slaap vallen was komisch. Groep 6-7 komt op met
sjaals, knotsen, ringen en ballen. Het lijkt een chaos, maar al

snel laten de kinderen zien dat
ze het een beetje geleerd hebben. ‘Jong geleerd oud gedaan’
brult de spreekstalmeester door
de microfoon. Dat geldt voor
het hele circus. Want de kinderen uit groep 3 vormen een restaurant, waarin ze de juf willen
bedienen met borden vol eten.
Maar het zijn Chinese borden
op stokjes die alle kanten opdraaien, een fraai schouwspel.
Vervolgens showen de 7e en
8e groepers op Griekse sirtaki-klanken wat je allemaal kunt
doen met diabolo’s en flowersticks, allemaal keurig in de
maat. De acrobaten uit groep
6 sluiten de circusvoorstelling
af met allerlei toeren met veel
zijwaartse rollen, koprollen en
menselijke torens. Terecht was
directeur Rob Salij na afloop
lyrisch over wat hij had gezien.

De tocht is anders qua route,
iets langer, verrassend opgesteld, diverse dieren, nieuwe taferelen en een prachtig slotstuk.
Achter de schermen werken dit
jaar een recordaantal vrijwilligers mee: meer dan 200. Zo
kunt u genieten van o.a. Nieuw
Leven; Praise Loosdrecht; Muziektheater Spotlight; Snowe
Koor; Kamerkoor Revoce en
vele anderen. De gezamenlijke
kerken van Loosdrecht zullen u
een onvergetelijke avond aanbieden. Alle verder (praktische)
informatie is te vinden op www.
kerstlichtjestocht-loosdrecht.nl

Tentoonstelling De Stijl in
de Beukenhof

Aangrijpende muziekfilm in Theater De Dillewijn
ANKEVEEN- Na ‘La La Land’
draait in De Dillewijn op zondag 25 november opnieuw
een film van regisseur Damien
Chazelle, Whiplash. Aanvang:
15.30 uur. Kaarten à € 7,- via
www.dedillewijn.nl.
We zien de jonge Andrew
Neyman, een ambitieuze jaz-

zdrummer, die, achtervolgd
door de mislukte carrière van
zijn vader, die schrijver was, ervan droomt om de absolute top
te bereiken. Vastbesloten om
niet in de voetsporen van zijn
vader te treden, oefent hij op
het conservatorium dagelijks
tot zijn handen bloeden. Dan
stapt op een avond muziekle-

raar Terence Fletcher binnen,
de meest gevreesde docent van
het conservatorium. Wie er
ook maar een noot naast zit,
wordt de huid vol gescholden.
Want het kan altijd beter en dat
wil hij uit zijn studenten halen,
desnoods door stoelen en bekkens naar ze te gooien. Deze
voortreffelijke film is spannend

7

en aangrijpend en neemt je direct mee in zijn eigen wereldje
zodat je vanaf de eerste seconden in de film wordt gezogen.
Whiplash overtuigt van het
begin tot het lang uitgesponnen, emotioneel verpletterende
einde.

De Cliëntenraad en Partnergroep nodigt alle omwonenden
en belangstellenden uit voor
een tentoonstelling van De
Stijl-kunstenaars in de hal van
De Beukenhof. Komt u tijdens
de openingstijden van Café de
Beuk, dinsdagen, zaterdagen of
zondagen van 15.00 tot 17.00
uur, dan kunt u ook direct een
affiche aanschaffen voor uzelf
of om cadeau te doen. Met deze
derde tentoonstelling geven
wij de Beukenhofbewoners een
plaats midden in de samenleving. De expositie is mogelijk
gemaakt dankzij medewerking
van Griffioen Grafiek uit Hilversum.

Mats Smit ‘Ondernemer van het jaar’
WIJDEMEREN - Mats Smit van
Smit’s Delicious uit Nederhorst
den Berg mag zich een jaar
lang startende ondernemer
van het jaar noemen. Hij ontving de Wijdemeerse Ondernemer van het Jaarwisselbokaal,
een lidmaatschap van Ondernemend Wijdemeren en een
training/masterclass naar keuze ter waarde van 2500 euro.
1039 mensen brachten hun
stem uit. Daarvan gingen 524
stemmen naar de winnaar
Mats Smit.
Ondernemersvereniging Ondernemend Wijdemeren en de
gemeente hadden van deze eerste verkiezing werk gemaakt.

In een niet zo vol restaurant
Docks werd een netwerkborrel
opgetuigd met ervaren ondernemers die tips & tricks overbrachten voor het midden- en
kleinbedrijf. Brandweerman
Maarten Steinkamp die tussendoor ook nog eigenaar is van
Jamin en Multivlaai, trad op als
spreekstalmeester. Zijn adagium was dat je eigenlijk elke dag
moet denken als een starter.
“Ondernemen is een weg, geen
doel. Je moet geen problemen
wegmoffelen, maar direct hulp
zoeken. Je moet doorgaan waar
anderen stoppen” zei Steenkamp. Een TED- talk (Technology, Entertainment, Design)
van Frans ten Berge moest he-

laas afgeraffeld worden vanwege de planning. Jammer, want
deze mede-eigenaar van de
Beekman Group had veel zinnige teksten. Hij duidde op een
paar kernzaken: de mens centraal, hoe kwetsbaar een imago
kan zijn en het belang van snel
reageren.
Er werden in
totaal 32 startende ondernemers aangemeld. Waaruit een
jury drie finalisten selecteerde. Die presenteerden zich
nogmaals op het podium in
Docks. Vincent van Heijst van
de Thermgroep draagt door
samenwerking van installatiebedrijven bij aan energiebesparende maatregelen. Roald

Wentink van Steigerverlichting heeft een oplossing voor
het aanmeren in het donker
met energiezuinige verlichte
bolders op steigers. Mats Smit
maakt bonbons die in smaak,
vorm en textuur verschillen
van de traditionele chocoladewaren. Hij produceert vanuit
de keuken exclusief voor 15
restaurants in het hogere segment. Zijn droom is ooit een
chocoladefabriek te bouwen,
naast zijn eigen bungalow.
De prijs werd overhandigd
door wethouder economisch
zaken Jan Klink: “Mats Smit
maakt heerlijk ambachtelijke
bonbons, die er ook nog eens

mooi uit zien. Ik ben onder de
indruk van zijn enthousiasme
en gedrevenheid. Wat mij betreft de terechte winnaar van
de eerste ondernemersverkiezing van Wijdemeren!” Waar
OW- voorzitter Wim Lorjé
aan toevoegde dat Wijdemeren
bezit over goede ondernemers
met weinig faillissementen in
de crisistijd, waarvan er 250 lid
zijn van Ondernemend Wijdemeren.
Deze verkiezing is het begin
van een jaarlijkse serie. De volgende keer komt een andere categorie ondernemers aan bod.

8

NIEUWSSTER

Woensdag 21 november 2018

10 jaar Lions Bridgetoernooi ‘Bridge aan de Dijk’
Voor het 10e achtereenvolgende jaar organiseert Lions Club
Loosdrecht e.o. het evenement
‘Bridge aan de Dijk’ op zaterdag
2 februari 2019. De opbrengst
van dit toernooi is elk jaar voor
een goed doel. Het doel voor
2019 is de Stichting Aangepast
Tennis Komt ‘ie.
In de vorm van een kroegentocht langs verschillende locaties van de Oud-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht spelen de
paren 24 spellen in 6 rondes. De
start is om 10:45 uur.

Stichting Komt ‘ie
Bij Komt ‘ie kunnen sporters
met een verstandelijke beperking en ook revaliderende tennissers op hun eigen niveau
tennissen. Dit is niet mogelijk
bij een reguliere tennisvereniging, omdat daar het niveau te
hoog en het spel te snel is. De
leden van Komt ‘ie wonen vaak
nog thuis of in een beschermde woonomgeving. Aangepast
tennissen bij Komt ‘ie geeft de
tennissers de mogelijkheid om
in een sociaal veilige omgeving

te trainen en mee te doen aan
onderlinge wedstrijdjes.
Inschrijven bridgetoernooi
Deelname aan het toernooi kost
€ 67,50 per paar. In dit bedrag
zit inbegrepen een kopje koffie
of thee bij de start op de eerste
locatie, een eenvoudige lunch
op de locatie van de 3e ronde en
borrelhapjes bij de prijsuitreiking bij KWVL ‘de Vereeniging’
aan de Oud- Loosdrechtsedijk
151-153.
Aanmelden kan nu al via de
website www.loosdrecht.lions.

nl. Deelname is uitsluitend
mogelijk per paar. Inschrijving
vindt plaats op basis van volgorde van betaling en is definitief
na ontvangst van het inschrijfformulier en de betaling op
rekeningnummer: NL78RABO033.69.37.075 t.n.v. Lionsclub Loosdrecht e.o, met vermelding van de achternamen
van het bridgepaar.
Over Lions Club Loosdrecht e.o.
LC Loosdrecht is een damesclub en is opgericht in 1992. De
huidige leden komen uit Loos-

drecht, Hilversum, Nederhorst
den Berg, Loenen, Breukelen,
Tienhoven en Maarssen. Om
het wereldwijde motto van de
Lions Club ‘We serve’ inhoud te
geven kiest LC Loosdrecht elk
jaar een goed doel om geld in
te zamelen. De club organiseert
hiervoor o.a. het jaarlijks terugkerende evenement ‘Bridge aan
de Dijk’. Naast fondsenwerving
organiseert de club ook activiteiten die geen geld opleveren,
maar wel het motto van de club
ondersteunen.

Kasteel Sypesteyn, het
kasteel van Sinterklaas
Hij komt, hij komt…met veel
cadeaus, snoepgoed en Pieten
naar Kasteel Sypesteyn. Op zaterdag 1 december a.s. is kasteel Sypesteyn geopend voor
een exclusieve Meet & Greet
met Sinterklaas en zijn Pieten.
Mis deze unieke kans niet om
de Sint en zijn Pieten van dichtbij mee te maken in de allermooiste kamer van het kasteel.
Tijdens dit exclusieve bezoek
probeert Sinterklaas ieder kind
persoonlijk aandacht te geven
en leest hij voor uit het grote
boek. Omdat het aantal plaat-

sen beperkt is, is het aan te raden tijdig te reserveren. Dit om
teleurstelling te voorkomen.
Komen er meer familieleden of
vrienden mee, geen probleem,
het terras is geopend voor koffie, thee, chocolademelk en
Sinterklaas lekkernijen.
Aanvangstijden van de Meet &
Greet 12:30, 13:15, 14:15, 15:00
uur; € 10,00 per kind, incl. 1
begeleider en een cadeautje;
Reserveren via Fratz en Twwo
Kinderfeestjes info@fratzentwwo.nl; 06-13825823; Kasteel
Sypesteyn, Nieuw-Loosdrechtsedijk 150, Loosdrecht

Energietransitie: knopen doorhakken en samenwerken
KORTENHOEF – De Wijdemeerse PvdA-GroenLinks en
ChristenUnie organiseren op
donderdagavond 22 november een thema-avond over de
energietransitie. De sprekers
zijn Michel Klein, fractievoorzitter van de ChristenUnie
Noord-Holland, Marc Maassen, programmacoördinator
energietransitie & circulaire
economie bij de Regio Gooi
en Vechtstreek en Anne-Marie
Poorthuis, initiatiefnemer van
de Energiecoöperatie Wijdemeren. Wethouder ‘duurzaamheid’ Joost Boermans verzorgt
het slotwoord.
De energietransitie is een van

de belangrijkste maatschappelijke thema’s van dit moment.
Michel Klein: “De wereld heeft
in Parijs afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal twee graden.
In Nederland wordt nu aan
verschillende ‘klimaattafels’ gesproken over de invulling van
deze ambities tot 2030. Bij elkaar moeten de plannen zorgen
voor 49% CO2-reductie.’’
Voor Marc Maassen is samenwerking het sleutelwoord: “In
de Gooi- en Vechtstreek werken gemeenten, woningcorporaties, net- en waterbeheerders
en energiecoöperaties samen
aan de energietransitie. De fo-

Workshop Hartcoherentie:
“Grip op Stress”
Vrijdag 30/11 13:00 uur

www.neurotherapie.nl

cus ligt onder andere op het
verduurzamen van de gebouwde omgeving en het ontwikkelen van wijkaanpakken. Doel is
een klimaat en energie-neutrale regio in 2050.’’
Anne-Marie Poorthuis zet zich
lokaal in om het bewustzijn onder bewoners te vergroten. ,,De
energietransitie is een van de
belangrijkste maatschappelijke
thema’s van dit moment. Een
thema dat iedereen aangaat.
Als bewoners hebben wij het
initiatief genomen tot het oprichten van een Energiecoöperatie Wijdemeren. We werken
aan energiebewustzijn, energiebesparing en energieopwek-

king.’’
Haar ambitie is om met alle
bewoners, inclusief ondernemers, scholen, organisaties en
overheid, een bijdrage te leveren aan de energietransitie in
Wijdemeren. Zo organiseert de
energiecoöperatie informatiebijeenkomsten in de verschillende kernen. Ook koppelt ze
energiecoaches aan bewoners
en start projecten voor collectieve energieopwekking.

dijk 145 in Kortenhoef. Inloop
met koffie en thee vanaf 19.45
uur, aanvang van de avond
20.00 uur. Esther Kaper is de
gespreksleider en er is ruimte
voor het stellen van vragen.

ADVERTEREN?
NIEUWSSTER.
NL

Welkom
De thema-avond Energietransitie wordt op donderdag
22 november gehouden in de
Oude School, Kortenhoefse-

Hardlooproute Corversbos open
Niet alleen onze sportieve redacteur Saskia Luijer rent er
vaak, vele inwoners van Kortenhoef en ‘s- Graveland doen
het Corversbos aan. Dat wordt
nu nog leuker.
Pas geleden is er een nieuwe
hardlooproute geopend. De 5
kilometer lange ronde is ontwikkeld door Natuurmonu-

menten en Stichting Zevenheuvelenloop. Het startpunt ligt
bij de parkeerplaats aan de Beresteinseweg in ’s-Graveland.
Blauwe bordjes wijzen de weg
door het bos. Bijzonder is dat
het idee van deze route komt
van deelnemers aan drie grote
loopwedstrijden in Nederland.
Ze doneerden indirect ook een
deel.

NieuwsSter
Ook op
Facebook,
met honderden
views, likes, enz.
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‘Voetbal’

Loosdrecht onderuit tegen FC De Bilt
Door: Michel Kamer
Afgelopen zaterdag heeft
Loosdrecht in alweer de 8e
speelronde zijn meerdere
moeten erkennen tegen De
Bilt. Ondanks dat er, met dank
aan de De Bilt-goalie, eventjes een stunt in leek te zitten
voor de oranjehemden ging
de ploeg van Versluis met 3-2
onderuit.
Na 5 minuten kende Loosdrecht een valse start toen een
voorzet vanaf rechts feilloos
door de spits van De Bilt werd
binnengekopt. Met een goede kopkans uit een corner van
Chamiel Hok a Hin en een
spectaculaire halve omhaal van
Tom Frinsel ging Loosdrecht

op zoek naar de gelijkmaker en
liet het bij vlagen prima combinatiespel zien. De Bilt, met
nog kans op een periodetitel,
bleef uitermate gevaarlijk en
dwong keeper Branco Bins tot
actie en raakte tot driemaal toe
het houtwerk. Na 38 minuten
was het wel raak, nadat de Bilt
vanuit een uitgespeelde aanval
van dichtbij scoorde. Vlak voor
rust bracht Khalid El Jebli de
spanning terug in de wedstrijd.
Edwin Klok zette hem met een
prachtig boogballetje voor de
keeper en van binnen de zestien
schoot de vleugelspeler overtuigend de bal via de onderkant
lat tegen de touwen. Jordi Stins
leek vlak voor het rustsignaal
zelfs te gaan gelijkmaken. maar
schoot na een snelle uitbraak op

de keeper.
2e helft
Begin tweede helft viel de gelijkmaker alsnog. De keeper
van De Bilt dacht een vrije trap
mee te krijgen en legde de bal
doodleuk op de grond. Mo
Ardaghal stond op een paar
meter, had beter geluisterd en
toch echt geen fluitsignaal gehoord en kon met een simpel
tikje de 2-2 langs de onfortuinlijke keeper schuiven. Met extra
aanvalsimpulsen van de ingebrachte Abou rook Loosdrecht
zijn kansen en dacht de Bilt
extra pijn te kunnen doen. De
thuisploeg bleef echter prima
voetballen en met een prachtige
vrijetrap smoorden ze dat plan
in de kiem. De linksbuiten van

Jordy Stins ontwijkt een tackle (foto: Piet van Bemmelen)
De Bilt knalde een verraderlijk
dalende bal achter Branco. In de
slotfase probeerde Loosdrecht
met een man meer na een rode
kaart voor natrappen de bal in
het strafschopgebied te pompen, maar de eindstand bleef
3-2. Volgende week wederom

een uitwedstrijd, ditmaal tegen
Benschop waar Loosdrecht een
mooi weerzien wacht met voormalig trainer Emanuel Sluis en
sprintkanon Coen Horb.

‘Schaken’

Spannende strijd om 1e plaats schoolschaken
Door: Herman Stuijver
LOOSDRECHT- Het is nog
niet bekend wie zich ‘Schoolschaakkampioen Wijdemeren’
mag noemen, want de Warin
en de Curtevenne-1 eindigden
met een gelijk aantal punten.
In de gemeenschapsruimte van
de Sterrenwachter was het vorige week woensdag een drukte van belang, alle teams van 4
personen speelden daar naast
elkaar aan een lange tafel. Niet
verdeeld over meerdere lokalen, omdat het aantal deelnemende teams veel minder was
dan andere jaren. Anno 2018
waren er slechts 9 deelnemende
teams van vijf scholen (meestal
16, 17 teams). Wedstrijdleider
Patrick Kreuning zegt dat er

minder animo op de scholen
is om iets met schaken te doen.
Opvallend was dat de drie scholen die wel schaaklessen geven
in de top-3 eindigden. Dat zijn
de Warinschool waar Johan
Verburg al jaren goed werk verricht, de Curtevenne waar de
Schaakvereniging Wijdemeren
de kinderen begeleidt en de
St. Antonius waar Patrick zelf
schaakles geeft.
Voordat Kreuning het 14e Wijdemeerse Schoolschaaktoernooi opent, vertelt hij dat de
spelers zelf moeten bepalen of
je schaakmat staat, het einde
van de partij. Dat valt niet altijd mee. Eenmaal begonnen,
keert de rust weer. Er wordt
heel verschillend gespeeld,
soms fanatiek, soms een beetje sloom, maar de spanning is

Supergewone mensen gezocht
REGIO - In heel Nederland is
een tekort aan pleegouders.
Hierdoor is onvoldoende opvang voor kinderen die (tijdelijk) niet bij hun eigen ouders
kunnen wonen. In Gooi en
Vechtstreek zoeken we zoveel
mogelijk pleegouders om deze
kinderen een veilige thuisbasis
te bieden.
Interesse om pleegouder te
worden? Wilt u meer weten
over pleegzorg? Tijdens de informatieavond op donderdag
29 november staan pleegouders, pleegkinderen en aanbieders van pleegzorg klaar om

vragen te beantwoorden. De
bijeenkomst vindt plaats op 29
november van 19.30 tot 21.00
in het Regiokantoor aan de
Burgemeester de Bordesstraat
80 in Bussum (naast de brandweer). Wilt u ook bij de bijeenkomst aanwezig zijn, meld u
dan aan via www.pleegoudergv.
nl of stuur direct een mail naar
pleegouder@regiogv.nl.

groot. Zodra er een winnaar is,
steken de kinderen de hand op,
waarop Patrick langs komt om
dat te noteren. Sommige potjes
gaan razendsnel, Jack verslaat
Che in 3 zetten met een herdersmat. Maar soms wordt er
ook heel lang nagedacht, dan
komt iedereen kijken. Voorzeggen of aanwijzen is verboden.
Na 10 minuten speel je tegen
een ander team. Trots vertelt
Patrick Kreuning dat er spiksplinternieuwe schaakstukken
zijn ingekocht. De oude heeft-ie
gedoneerd aan het Max Euwe
Centrum dat veel materiaal recyclet tot gadgets e.d. Ook wil
hij de sponsors bedanken: Oogmerk Briljant, Garage Arjen
Schouwstra en vader, De Arend
Weerstation en uitgeverij, W. de
Jongh rijwielhandel, The Kids

Galerieconcert bij
Vermeulen Art Gallery
Zondagmiddag om 15.00 uur
speelt het Matchbox kwartet
muziek van Borodin, Tsjaikovski en de Beatles.
De bezetting is: Gerdie Deul,
eerste viool, Adriaan Mol,
tweede viool, Maarten Deul,
altviool en Frederiek van Maren Bentz van de Berg, cello.
Het programma heeft een gezellige pauze, na afloop nog
een vrijblijvende nazit. Entree
15 Euro. Reserveren op: 035
5821730 of info@vermeulenart.nl.Het concert wordt uitgevoerd bij Vermeulen Art Gallery, De Zodde 20; Loosdrecht.

kindercasting en Smallenburg
verf en behang.
Over twee weken gaan de Warin en de Curtevenne op het
schaakbord uitvechten wie de
beste is en wie er naar de regionale finales mag

Uitslag
1/2. Warinschool/Curtevenne-1; 3. Curtevenne- 4; 4. St.
Antonius; 5. Jozefschool -1; 6.
Sterrenwachter; 7. Curtevenne3; 8. Jozefschool -2; 9. Curtevenne -2.

Programma GooiTV
Vanaf 21 november zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
In In Derde Termijn praat Ruud Bochardt over het jongerenteam
van het Regionaal Buro Leerlingzaken. Twee voortijdige schoolverlaters komen ook aan het woord. - In TV Magazine is onder andere
aandacht voor de Sinterklaasintocht, ProMusica en Roze Hakjes,
een actie om borstkanker te bestrijden.
- Sjoerd Stoop praat met de burgemeester van Gooise Meren.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN
(1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl
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Yvar Steketee, 24 jaar met plezier adviseren
Door: Herman Stuijver
KORTENHOEF- Deze maand
viert Yvar Steketee met zijn
team dat Oogmerk Briljant
24 jaar bestaat. In winkelcentrum De Meenthof staat het
bed buiten al klaar, want op
24 november is de zaak 24 uur
open. Waarom 24 jaar? Ach, we
hadden gewoon nu zin in een
feestje, zegt de ondernemer
die nog dagelijks met plezier
klanten adviseert over de juiste bril of andere producten die
met zien en horen te maken
hebben.
Van jongs af aan werkt Yvar al
in de optiek. Zijn ouders hadden een brillenzaak in Spakenburg. “Toch ben ik niet in een
keurslijf gedwongen om hiermee verder te gaan. Eerder integendeel. Maar die combinatie
van een bepaald vakmanschap
en het ondernemen vond ik
boeiend.” Na de opleiding Optometrie en diverse werkplekken startte Steketee in 1994 een
winkel aan de Kerklaan 1. Drie
jaar later kon hij terecht in het
huidige pand op de Meenthof.
“Het is een mooie locatie met
veel licht en ruimte, centraal
gelegen, dit past prima bij ons.”
Opvallend is de zorg waarmee
de winkel is ingericht, met
fraaie stylering, passende kleuren, comfortabel meubilair en
nu met een etalage vol Sinterklazen en Pieten waar de kinderen zich aan vergapen. “Dat
sluit wel aan bij mijn visie. Ik
vind het enorm belangrijk dat
de klanten het naar hun zin

R

hebben. Je moet je thuis voelen
in een winkel.” Door de jaren
is wel duidelijk geworden dat
Oogmerk Briljant uit de hele
regio klanten weet te binden.
“We onderscheiden ons door
kwaliteit, al klinkt dat een beetje clichématig, maar dat is echt
zo! We doen goede metingen,
we hebben een hoge kwaliteit
aan glazen, coatings, enzovoort. En het allerbelangrijkste
is dat we de klant serieus nemen. We nemen alle tijd voor
een goed gesprek. Verreweg de
meeste klanten snappen dat,
we hoeven ons ook niet meer
te verweren tegen die grote ketens” weet Yvar. Die eraan toevoegt dat zijn bedrijf de laatste
jaren ook wat goedkopere merken verkoopt.
Creatieve marketing
Wie regelmatig in dit blad bladert, ziet dat Oogmerk Briljant
veel reclame maakt. “Communicatie is zo belangrijk. Je
moet jezelf ook constant laten
zien. Wij vragen nooit aandacht met onze prijzen, maar
met waar we wel goed in zijn.
Ik vind het een uitdaging om
steeds met nieuwe acties bezig
te zijn.” Waarna Yvar Steketee
verklapt dat hij zich graag verdiept in marketingstrategie,
daar is hij uren mee bezig. “Samen met een bureau ontwikkel
ik ideeën, wisselen we teksten
uit en bedenken we passende
vormen. Dat vind ik lekker creatief en ik denk dat het werkt.
Design is ook heel belangrijk
in deze business.” Naast de
oogzorg kunt u bij Oogmerk

RESTAURANT Robberse Eiland
LUNCHTOPPERS: TIENTJESKAART
Carpaccio van ossenhaas

10

3-luik van garnaal: garnalencocktail,
loempia en een garnalenkroket

10

Geitenkaassalade
Gerookte zalm & bitterballen van
kreeft

10

Kreeftensoep met Hollandse garnalen
garnituur

10

2 gebakken sliptongen met verse friet

10

Kipsaté met pindasaus, atjar,
kroepoek en friet

10

BQ: Best Quality Wagyu Burger met
friet

10

Mosselpannetje, sausjes en verse friet

10

Gebakken scholfilet met friet

10

www.restaurant-robberse-eiland.nl | 0620302208

Geldig in november 2018 van 11.00 – 16.00 uur

Briljant ook advies krijgen over
gehoorapparatuur. “Wij bieden
oor- en oogzorg aan. Dat laatste
is een extra service, voor vaak
dezelfde doelgroep. Het is interessant om te zien dat de laatste
jaren de oordopjes heel innovatief zijn.”
Toekomst
“Toen ik 24 jaar geleden begon,
zeiden tal van deskundigen
dat een specialistische winkel
als deze niet zou kunnen bestaan in een dorp. Hoogstens
een eenmanszaak, nu werken
we met z’n vijven. Ik krijg nog
steeds een kick als iemand mijn
winkel verlaat met een beter
zicht. Het gaat nu heerlijk. Ik
hoop nog jaren zo door te gaan,
met een goed contact met de
klanten. Daar ben ik dankbaar
voor.”
www.24uurwakker.nl
Van vrijdag 23 november 12.00
uur tot zaterdag 24 november

24 uur wakker. Houd uw ogen
open! Kortingen oplopend tot
75%, met tal van bijzondere acties. Taart om 00.00 uur, een dj
een etmaal lang, een verrastas

van de Verraspiet, enzovoort.
Zie: www.24uurwakker.nl

Het woordenboek van de kaartspeler
Door: Herman Stuijver
KORTENHOEF- Dat is een slag
van malle Bram, een onderdoortje, een zwarte mere, een
mariage en een stekertje. Het
zijn allemaal uitdrukkingen en
kaarttermen die de niet-ingewijde vreemd in de oren zullen
klinken. De ervaren kaartspeler
weet echter meestal wel wat
er met deze plastische beeldspraak wordt bedoeld. Kortenhoever Rien van den Broek
schreef samen met Ad Kerstens
een boek over het bekende
kaartjargon in Nederland,
Vlaanderen en Zuid-Afrika:
‘Van aaszak tot zwabber, Woordenboek van de kaartspeler’.
“Tja, daar zijn we toch wel een
jaar of drie mee bezig geweest”
opent Rien van den Broek. “Het
heeft ook enorm veel research
gekost, ik schat dat we zo’n 150
bronnen hebben geraadpleegd.”
Daarnaast zijn Van den Broek
en Kerstens veel op onderzoek
geweest. Ze bezochten talloze
dorpscafés, clubgebouwen, verenigingslokalen en vele andere
plekken in Nederland en België
waar mannen en vrouwen nog
dagelijks de kaarten schudden.
Ad en Rien luisterden goed en
keerden huiswaarts met volle
blocnotes. Tot zijn verrassing
constateerde Rien van den
Broek dat hoewel het kaarten
al eeuwen tot de volkscultuur
behoort, er nog geen populair boek over dit onderwerp
is geschreven. “Het is echt een
novum, een nieuw terrein” ver-

volgt Van den Broek “Er is een
mevrouw uit Gent die een wetenschappelijk onderzoek heeft
gedaan naar kaarttermen in
West-Vlaanderen, dat is alles.”
Je slag slaan
Een groot aantal kaarttermen,
spreekwoorden en uitdrukkingen zoals zijn kaarten tegen de
borst houden, iemand een slag
voor zijn, iemand voor joker
zetten of zijn laatste troef uitspelen hebben bovendien in
de loop der tijd ook de Nederlandse woordenschat verrijkt.
Het is de auteurs gelukt een
zo compleet mogelijke inventarisatie van de in Nederland,
Vlaanderen en Zuid-Afrika bekende kaarttermen te realiseren en daarmee ook een indruk
te geven van het kaartspel als
onderdeel van de volkscultuur
in de desbetreffende gebieden.
De terminologie van bridgespel
en die van het poker werden
buiten beschouwing gelaten,
aangezien het hier in overgrote
meerderheid Engelstalige termen en uitdrukkingen betreft.
Het is niet alleen een leuk boek
voor de kaartspeler maar ook
interessant voor de taalliefhebber en voor iedereen die belangstelling heeft voor het culturele erfgoed van Nederland,
Vlaanderen en Zuid-Afrika.
Dr. M.A. van den Broek (*1936)
was als germanist verbonden
aan de Letterenfaculteit van de
Vrije Universiteit Amsterdam.
Hij is spreekwoordenonderzoeker en publiceert regelmatig over allerlei taalverschijn-

selen. Ad Kerstens (*1947)
was docent Nederlands in het
voortgezet onderwijs en jarenlang voorzitter/secretaris van
de commissie Communicatie
Nederlands van de Associatie
voor Praktijkexamens.
Van aaszak tot zwabber, Woordenboek van de kaartspeler; uitgeverij
Eburon, Delft; 154 pag.; € 18,-;
ISBN: 978-94-6301-216-4.

Foto: Jetske Timmer
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& energietranOp reis naar een duurzame leefomgeving CO2-reductie
sitie
Door: Herman Stuijver
WIJDEMERENWethouder
Joost Boermans presenteerde
zijn
Duurzaamheidsagenda
waarin plannen en voornemens tot eind 2020 staan. De
wethouder ziet het ‘als een reis
die inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers
en overheid met elkaar moeten
afleggen’.
Het stuk kent vier subthema’s:
CO2-reductie & energietransitie; Groen, water & klimaatadaptatie; Grondstoffen en Circulariteit; Mobiliteit.

Eerste tiny woonboat op de plas
Leuk nieuws via NH Nieuws.
Niet alleen komen er tiny houses aan de Rading, op de voormalige gemeentewerf, ook
op de plassen kun je voortaan
overnachten in een Tiny Houseboat.
Dick Luitjes uit Nijkerk bouwt
ze en leverde het eerste varende
mini-huisje af bij een ondernemer, die ze verhuurt aan toeristen. De tiny woonboat is niet
voor permanente bewoning.
Het nieuwe fenomeen wordt
gezien als een boot die je overal
mag aanleggen. In tegenstelling tot een woonboot. Daarmee omzeilt deze ondernemer
het probleem van ligplaatsen,

waarvoor nauwelijks nieuwe
vergunningen worden verleend
om wildgroei tegen te gaan. Je
neemt als het ware je hele huis
mee, met veel luxe: een douche,
wc, keuken, zonne-energie, cv,

een dakterras en vier slaaplekken. Het is best prijzig, de simpelste versie is al vanaf 40.000
euro.
Foto: NH Nieuws

Something old, something new bij ‘t KOOR!
HILVERSUM- Zaterdagavond
wordt een unieke avond voor
de bijna 80 leden van ’t KOOR!
Het is het eerste grote concert
met hun nieuwe dirigent Vladimir Pairel. Het programma
heet ‘Something old, something
new’ vanwege de mix van eerder gezongen stukken en nieuwe liederen. Het koor dat voor
een groot deel bestaat uit Wijdemeerse zangers en zangeressen,
zal optreden in het MCO, studio
1 aan de Heuvellaan te Hilversum, aanvang 20.00 uur. Ook de
Big Bad Bruce Band o.l.v. Bruce
Skinner zal 12 swingende nummers ten gehore brengen. Plus
drie stukken samen met het
koor.
Ruim een week voor de opvoering oefenen band en koor samen. Met de Russische dirigent
Pairel, de eveneens Russische
pianiste Ludmila de KlerkTokareva en de Amerikaanse
bandleider Skinner belooft het
een spannende internationale
ontmoeting te worden. Vladi-

mir Pairel volgde een conservatoriumopleiding in Moldavië
en was zeer populair in Rusland
met de band ‘Zemleane’. Nu is
hij al weer jaren actief in Nederland, eerst als violist, nu als
koorleider van diverse gospelen popkoren. De repetitie begint met het eindeloos inzingen
door de sopranen en alten op
‘Aaahaa’, later op andere klanken als ‘toetieto’. Niet op de automatische piloot, dat zit er bij
deze dirigent niet in. Die vraagt
100% aandacht en inzet. De 14
mannen hoeven even niet mee
te doen, die hebben net een extra training met Vladimir achter
de rug. Als de Bruce Band met
zangeres Yvonne Soff het Mambo Italiano inzet, mag het koor
aansluiten met een luidkeels
‘Hey mambo’. Bij Eres Tu manifesteert Vladimir Pairel zich als
de gepassioneerde dirigent waar
de koorleden mee dwepen. Hij
geeft aanwijzingen met z’n hele
lichaam, brede armbewegingen, een gelaatsuitdrukking die

varieert van afkeer tot genot
en ook soepel mee bewegende
heupen. De combinatie tussen
zang en blazers komt nog niet
geheel uit de verf. Kort overleg
met Bruce, het gaat al beter. Bij
het volgende nummer laten de
zangers en zangeressen zich als
makke schapen ondersneeuwen
door de koperen klanken. Vladimir vraagt vertwijfeld: ‘Lieve
jongens en meisjes, wat is er met
jullie? Meer power, doe alsof je
35 jaar jonger bent. Agressief
articuleren, levenslust uitstralen alstublieft’. Zijn smeekbede
heeft effect. ‘t KOOR! gaat als
één man staan, meer energie.
Vladimir Pairel zwaait, geeft
een knipoog naar de sopranen
en straalt als ‘A Night Like This’
klinkt als een klok.
Het kan haast niet anders, het
komende concert wordt een
mooie muzikale avond. U bent
van harte welkom! Zie ook:
www.tkoor.nl

Aansluiten op de Regionale
Energie Strategie; warmteplan met isolatiemaatregelen;
experimenteren met financieringsconstructies om energietransitie te kunnen betalen;
ondersteunen Energiecoöperatie Wijdemeren en de energiecoaches; vergroenen vergunningen- en evenementenbeleid;
overleggen over collectieve opwekking; verduurzamen openbare gebouwen stimuleren;
vervangen openbare verlichting door led; nieuwe bouwprojecten volledig aardgasloos.
Groen, water & klimaatadaptatie
Operatie Steenbreek verlengen
door bewoners te stimuleren
verhard oppervlak te vervangen door planten e.d.; gratis
boom voor de toekomst bij verwijderen stenen; waterberging
inpassen in buurten; regentonnenactie bij gescheiden riool;
prijsvraag ‘groene initiatieven’;
bij groenbeheer gemeente elektrisch gereedschap; bomenbeleid evalueren; ondersteunen
groene buurtplannen (Appelboom); samen met regio kijken naar groene afvalstromen
voor biovezels; onderzoek naar
warmtewinning uit de plassen.
Grondstoffen en Circulariteit
Bij inkoopacties van gemeente
altijd eisen dat het circulair is,

in 2010 circulair 10%, in 2023
100%; Van Afval naar Grondstof met regio; in overleg met
GAD
publieksvriendelijke
openingstijden milieustraat;
zwerfafval bestrijden; educatieprogramma zwerfafval; middenstand stimuleren minimaal
verpakkingsmateriaal en weggooien voedsel.
Mobiliteit
Fietsen en OV stimuleren door
fietsnetwerk en stallingen; gemeentehuis breidt overdekte
fietsenstalling uit; oplaadpunten voor e-bikes; aanschaf twee
e-bikes voor dienstvervoer;
dienstauto’s geleidelijk vervangen door elektrische; meer
snelle oplaadpalen; elektrisch
varen stimuleren; Dag van het
Elektrisch Varen ook in 2019;
onderzoek naar transferia voor
parkeren recreanten.
Slot
Dit was ongeveer alles uit de
11 pagina’s van de Duurzaamheidsagenda. ‘Wat gaan we
doen’ staat in de notitie, hier
in kort bestek verwoord. Naast
uiteraard maatregelen, plannen
die nu al worden uitgevoerd
(‘Wat doen we nu’).
Wethouder Boermans streeft
naar een breed platform dat
periodiek samenkomt waar
met de gemeente oplossingen
worden besproken. Hij roept
inwoners op mee te doen.

De ballade van de herfst
De wind roert zich over de velden en hei,
Zachtjes deinen de dennen en andere bomen zich vrij.
Het wordt herfst alles gaat verkleuren
De bladeren vallen als een spiraal op de grond,
Kleuren van oker, goud/oranje, roestbruin de herfst maakt
alles bont.
Een door de najaar zon gestreelde natuur,
Waar ook het licht schijnt op menig uur.
De Zon en het licht winnen het van de grijsheid,
Het is de bonte gouden herfst die zich voor ons uitspreidt.
Zoek een beetje geluk in de natuur,
Het veranderen van de seizoenen is nog altijd zo puur.
Op de paden in het veld of bos,
Ligt een kleurrijk tapijt van bladeren en mos.
Ervaar in de natuur de vrijheid en romantiek,
Luister naar de stilte en hoor allerlei muziek.
Kijk om je heen het geeft een louterend gevoel,
Ervaar de stilte in de natuur als een heilzaam doel.
Als je zo’n tocht maakt, wens dat de weg lang mag zijn,
Vol avonturen en herfst zonneschijn.
De zon toont zich in de herfst vaak omfloerst,
De oude bomen spreiden hun treur armen liefdevol boven
ons uit
In een kostbare stilte zo zuiver als glas,
Stel je voor dat er geen mooie natuur meer was
En als je soms niet weet waar jouw pad heengaat,
Dan is elk pad de goede kant.
Zo wens ik ieder een Gouden Herfst- variant.
Een groet, Nely
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NIEUWSSTER

Woensdag 21 november 2018

STERRETJES
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Gezocht, nette en betrouwbare interieurverzorgster
m/v, voor ca 5 uur per
week, Nw Loosdrechtsedijk
06 53 450 440

TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE
95 m2, overheaddeur 4m
toilet, in Loosdrecht
06-54932240
Bijles Biologie, wiskunde,
rekenen 06-10650819
www.bijlesloosdrecht.com
susanhageschadd@gmail.com

KOPIJ
AANLEVEREN:
REDACTIE@DUNNEBIER.NL

MEDISCHE DIENSTEN

NieuwsSter
Ook op
Facebook,
met honderden
views, likes, enz.

Wings For Aid
in Concert
Vrijdag 30-11
Korp. Van Oudheusdenkazerne
Voor kaarten zie:
wingsforaid.org/concert

of voor info:
06-22455513

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

ADVERTEREN?
WWW.DENIEUWSSTER.NL

Aanlevering Kopij:
redactie@dunnebier.nl
Aanlevering Advertenties:
advertentie@dunnebier.nl
Advertenties Info & prijzen,
Tel. 0294 25 62 00,
advertentie@dunnebier.nl
Redactie: Herman Stuijver
h.stuijver@hetnet.nl
Kijk voor meer informatie op:
www.denieuwsster.nl

Activiteiten agenda
WANNEER TIJD

WAT

WAAR

do. 22 nov.
do. 22 nov.
do. 22 nov.
do. 22 nov.
23/24 nov.
vr. 23 nov.
vr. 23 nov.
za. 24 nov.
za. 24 nov.
za. 24 nov.
za. 24 nov.
za. 24 nov.
zo. 25 nov.
zo. 25 nov.
zo. 25 nov.
wo. 28 nov.
do. 29 nov.
vr. 30 nov.
za. 1 dec.
zo. 2 dec.
vr. 4 dec.
do. 13 dec.
za. 15 dec.
vr. 21 dec.

Burenmaaltijd
Thema-avond Energietransitie
Karin Luijten (kookboeken)
Concert Navarra Kwartet
24 uur Oogmerk Briljant
Opening IJshal Nederhorst
ALV IJsclub ‘Onderling Genoegen’
ASV Petanque Clubtoernooi
Aankomst Sinterklaas Kortenhoef
Open middag Historische Kring (16 u.)
Wintermarkt
Aankomst Sinterklaas Ankeveen
Galerieconcert Vermeulen Art
Film: Whiplash
Concert Vespucci Kwartet
Commissie Ruimte en Economie
Commissie Bestuur en Middelen
Muziektheater ‘Spijkers II’
Meet & Greet met Sint
D3D Jamsessie
ALV IJsclub Loosdrecht
Gemeenteraad
Kerstlichtjestocht
Lichtjesmarkt Ankeveen

Grand Café Emtinckhof, Ldr.
Oude School, Kortenhoef
Bibliotheek, Tjalk 41, Loosdr.
Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
De Meenthof, Kortenhoef
Blijklaan, NdB.
Kraaiennest,Krt.hoefsedijk145
Piet Koster Plein, Ankeveen
Emmaweg/ Oranjeweg,K’hoef
Kerklaan 89, Kortenhoef.
3-Luik, Lindeplein. Loosdrecht
St. Martinuskerk, Ankeveen
Zodde 20, Loosdrecht
Dillewijn, Ankeveen
Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
Rading 1, Loosdrecht
Rading 1, Loosdrecht
Dillewijn, Ankeveen
Sypesteyn, Nw. Ldr. dijk 150
De Drie Dorpen, Ankeveen
Kantine SVL, Rading 1, Ldr.
Rading 1, Loosdrecht
Sijpekerk, Nw. Ldr.dijk 171
Marktplein Ankeveen

12.00 u.
20.00 u.
20.00 u.
20.15 u.
12.00 u.
19.00 u.
20.00 u.
11.00 u.
12.00 u.
13.00 u.
13.00 u.
13.45 u.
15.00 u.
15.30 u.
15.30 u.
20.00 u.
20.00 u.
20.15 u.
12.30 u
15.00 u.
20.00 u.
20.00 u.
16.30 u.
18.00 u.

Huisartsen
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
Frans Halslaan 7 		
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 Thuiszorg en Wonen
085 - 621 40 40
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht
(met of zonder indicatie), klantcentrum@amaris.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

KERKDIENSTEN
Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
Zo. 25 november: 11.00 uur: W. Balk.
Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
Zo. 25 november: 10.00 uur: Ds. M. Roelofse.				
18.30 uur: Ds. M. Roelofse.
Gereformeerde kerk
Zo. 25 november: 10.00 uur: Ds. H.M. Ploeger.
Beukenhof
Zo. 25 november: Geen dienst.

oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
Zo. 25 november: 9.30 uur: Ds. A. van Duinen.
18.30 uur: Gezamelijke dienst Sijpekerk.
Nederlands Gereformeerde kerk
Zo. 25 november: 10.00 uur: Ds. A. Siebenga.

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

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

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

