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Veel minder bagger in 
de plassen

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT- Het fraaie club-
huis van zeilvereniging De Vrij-
buiter was goed gevuld. Veel 
belanghebbenden waren be-
nieuwd hoe het staat met het 
‘baggeren’ de komende jaren. Er 
waren interessante technische 
verhalen over toepassingsgebie-
den, fluffy slib, luwtestructuren 
en dynamisch slibmodel. Het 
grote nieuws was dat er ‘slechts’ 
750.000 kuub in de plassen ligt, 
in tegenstelling tot de 2,1 mil-
joen waarvan eerder werd uitge-
gaan. 

Wethouder Jan-Jaap de Kloet 
herhaalde nog eens dat het bag-
geren een essentieel onderdeel 
is van het Gebiedsakkoord Oos-
telijke Vechtplassen, waarbij 21 
partijen de komende 30 jaar 

maar liefst 77 miljoen spenderen 
aan mooiere Loosdrechtse plas-
sen. “Over een jaar zijn we bezig 
met een groot baggerproject. Dat 
wil iedereen graag.” 
Kwaliteit en kwantiteit 
Vanaf april 2018 heeft ingeni-
eursbureau Tauw 3035 boringen 
gedaan om de kwaliteit en de 
hoeveelheid bagger per plek vast 
te stellen. Dat gebeurde op alle 
plassen, ook de Stille Plas en de 
Vuntusplas. Uit het onderzoek 
kwam naar voren dat er veel 
minder bagger is dan gemeld in 
2017. Geen 2,1 miljoen kuub, 
doch ± 750.000 m3. En dat is 
een betrouwbare inschatting, zei 
de onderzoeker. Ook was men 
tevreden over de kwaliteit van 
de bagger. Die wisselt per deel-
gebied, maar is vrijwel overal vol-
doende om te gebruiken. Op een 
overzichtskaart viel af te lezen 

aan de hand van kleuren waar 
de bagger lag en welke kwaliteit, 
verdeeld over verschillende klas-
sen. Dat is belangrijk, want de 
bagger moet grotendeels worden 
gestort in het gebied zelf. Of als 
legakker, of als nieuw natuurei-
land of in een depot op een wei-
land. Waarbij het uitgangspunt is 
dat het ‘toepassen’ van bagger op 
een nieuwe locatie die minimaal 
dezelfde of een betere kwaliteit 
heeft dan de waterbodem ter 
plaatse. Dat is een lastige puzzel 
voor de uitvoerders. Alles af-
voeren met vrachtwagens is zeer 
omslachtig en veel te kostbaar. Er 
zijn al plekken die in aanmerking 
komen. Recreatieondernemers 
en omwonenden rond de Stille 
Plas zijn enigszins gerust gesteld, 
want de gevreesde natuureilan-
den ter plekke zijn voorlopig nog 
niet aan de orde. De vraag deed 
zich voor of er nu niet te weinig 
bagger is om legakkers aan te leg-
gen. Temeer daar een baggerdes-
kundige opmerkte dat 90% water 
is, er blijft dus maar 75.000 m3 
‘bouwstof’ over. Je zou kunnen 
denken dat minder bagger ook 
een grote financiële meevaller 
tot gevolg heeft. De organisatie 
temperde dat optimisme, omdat 
deze kostenbesparing wellicht 
nodig is voor het bestrijden van 
zwevend slib en andere projec-
ten. 

Jachthavens
De jachthavens zijn zelf verant-
woordelijk voor het baggeren, 
waarbij men uiteraard wel gehol-
pen wordt door de projectgroep 
om plekken te vinden waar het 
slib kan worden opgeslagen. Al-
lerlei giftige stoffen als arseen 
e.d. zijn al verwerkt in de kwali-
ficaties in A- of B-klasse van de 
bagger, maar tributyltin niet (zit 
in verf). Daarvan zijn verhoogde 
waarden waargenomen rond de 
jachthavens. Mogelijk biedt een 
nieuwe uitloogproef een kans dat 
de gehaltes dalen als het langere 
tijd op de kant ligt opgeslagen. 

Lees verder op pagina 2.
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ma- t/m vrij- dag 06.30 - 21.00 uur 
zaterdag 06.30 - 21.00 uur
zondag 11.30 - 21.00 uur
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Doe niet alsof je van niets weet,
daar hebben we politici voor

Lindelaan 102 Loosdrecht     tel. 035-5823223     www.slagerijgerarddenooij.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 8.30 tot 17.30 uur, woensdag gesloten
donderdag en vrijdag 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag 8.00 tot 15.00 uur.

5,50

5,95 

Duitse biefsteak 

Grof gemalen biefstuk met
kruiden en uitjes

Vleeswarentrio
100 gram grillham
100 gram wijncervelaat
Bakje kip-kerriesalade

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke
slagerij

2 stuks

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

Frans Halslaan 11 • 1231 BA  Loosdrecht 
tel.035-5337820 • www.tokyoloosdrecht.nl

Bij bestelling op onze website
of bij afhalen 

5 % korting

Programma GooiTV
Vanaf 16 januari zendt GooiTV de volgende programma’s uit: - 
Aandacht voor de Regenboogvlag als reactie op het Nashville 
document. - Een productie van Andreas van der Schaaf die op 
zoek gaat naar old timers, deel 1. - Ingmar Meijer gaat in gesprek 
met de burgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes. - Herman 
Stuijver interviewt burgemeester Freek Ossel van Wijdemeren 
vanuit De Dillewijn in Ankeveen.

GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN 
(1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl.

Vervolg van voorpagina

Niet 100% helder
Het is niet realistisch om te ver-
wachten dat op de Loosdrechtse 
Plassen over pakweg 10 jaar de 
stap van troebel naar helemaal 
helder gemaakt is. Dat heeft ook 
te maken met het zweefslib. Er 
is een onderzoek gaande naar 
het opwervelen en bezinken van 
slibdeeltjes. Er wordt een model 
gemaakt dat de effecten door 
golven en stroming analyseert. 
Op basis daarvan wordt bepaald 
waar luwten worden gecreëerd 
en waar voldoende licht op de 
bodem komt zodat waterplanten 
kunnen groeien. Gedacht wordt 
aan rietstroken of verplaatsbare 
steigerdelen. Vroeger waren de 
plassen bezaaid met waterplan-
ten. Die moeten weer terug-
komen, maar natuurlijk geen 
cabomba en andere exotische 
soorten. 

Planning
Dit voorjaar worden de havens 
aan de Veendijk op diepte ge-
bracht. De bagger wordt met 

vrachtwagens over land afge-
voerd. Wat bij BELP- voorzit-
ter Jaap van Waveren de vraag 
opriep of die veel hogere kosten 
konden worden gecompenseerd, 
want op andere plekken wordt 
de bagger op goedkopere wijze 
met buizen getransporteerd. In 
2019 worden ook diverse pilots 
over baggerdepots en zweefslib 
afgerond. In het voorjaar 2020 
worden de voorbereidende 
werkzaamheden baggeren aan-
besteed. Er zijn nog tientallen 
vragen, maar het begin van een 
schone plas lijkt in zicht. 

Voor vragen kunt u terecht bij: se-
cretariaat_ovp@noord-holland.nl. 
Zie ook: www.vechtplassen.nl 

KORTENHOEF- Avonden om u te 
laten inspireren door de ‘oude 
verhalen en rituelen’ van chris-
tendom en islam. De avonden 
vinden plaats in het Oude Kerk-
je aan de Kortenhoefsedijk 164, 
Kortenhoef. Onder het genot 
van een eenvoudige maaltijd 
luisteren we naar de inleiders en 
komen we met elkaar in gesprek. 
De eerste avond is op donderdag 
17 januari en gaat over het chris-
tendom. 

U wordt verwacht om 18.00 uur. 
De avonden worden rond 20.00 
uur afgesloten met een medita-
tief moment. Aanmelden: via 
scriba@osg-kortenhoef.nl

Inger van Nes is christen en wil 
deze avond graag stil staan bij 
het thema ‘brood’. Bij brood en 
christendom wordt vaak gedacht 
aan Jezus laatste avondmaal, 
waarbij wij lezen: “En hij nam 
een brood, sprak het dankgebed 
uit, brak het brood, deelde het uit 
en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat 
voor jullie gegeven wordt. Doe 
dit telkens opnieuw, om mij te 
gedenken.’ “ (Lucas 22:19). Dit 
komt onder ander terug in het 
avondmaal tijdens kerkdiensten. 
Ook in het bekendste gebed uit 
het christendom, het ‘Onze Va-
der’ komt brood voor. “Geef ons 
heden ons dagelijks brood”. 
Toen Inger kind was en haar va-

der deze zin uit het Onze Vader 
bad voor het eten dacht zij: “Maar 
wat heeft God daar nou mee te 
maken? Papa heeft toch gewoon 
geld verdiend en daardoor kun-
nen we eten?” Maar toen zij op 
haar 28e een fietsongeluk had 
en werken niet meer ging kreeg 
deze zin een andere betekenis. 
Hoe kan God brood geven als er 
geen geld meer is? Helpt bidden 
dan? Deze avond wil ze het daar 
met u over hebben. 
Inger van Nes is afgestudeerd in 2010 
psychologie (Bsc) en theologie (BA & 
MA, cum laude) met als specialisatie 
identiteit van (christelijke) non-profit 
organisaties.

Food for your soul in Oude Kerkje 

NEDERHORST DEN BERG- Kent 
u ze ook: die grappen die altijd 
gemaakt worden over de altvi-
ool? Maar weet u dan ook dat 
altviolisten rustige en vooral 
buitengewoon aardige men-
sen zijn? Binnenkort krijgt u de 
gelegenheid niet één maar vier 
altviolisten te horen. 
En dan ook nog allemaal uit één 

familie: het zijn de altvioolspelen-
de leden van de Zemtsov-dynas-
tie. Vader Mikhail, moeder Julia, 
dochter Dana en neef Daniil vor-
men samen het Zemtsov Altviool 
Kwartet. De Zemtsovs weten stee-
vast te verrassen met hun muziek, 
of het nu als solist, als lid van een 
trio of als familie-kwartet is. Veel 
repertoire voor altvioolkwartet is 

Aards, melancholisch, meditatief: de altviool
er niet. Dat betekent ook dat er 
naarstig naar composities gezocht 
wordt of dat er opdrachten ver-
strekt worden voor nieuwe wer-
ken: een altviolist is daarmee ook 
avontuurlijk. In elk geval heeft het 
kwartet een mooi programma sa-
mengesteld voor het concert op 
20 januari in het Jagthuis. U hoort 
originele werken voor vier altvio-
len van Von Weizierl, van Bowen, 
van Pappini en van Werkman en 
bewerkingen voor altvioolkwartet 
van de prachtige melodieën van 
Astor Piazzolla.
Zondag 20 januari, aanvang 15.30 
uur: Zemtsov Altviool Kwartet. 
Entree 17,50 euro (tot 25 jaar 10 
euro). Reserveren via de website 
www.jagthuis.nl, per e-mail via 
stal@jagthuis.nl of telefonisch 
0294-252609. De locatie van het 
concert is Het Jagthuis, Midden-
weg 88, Nederhorst den Berg 
(Horstermeer).
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Om knelpunten op het Utrecht-
se gedeelte van de N201 op 
te lossen heeft de provincie 
Utrecht verschillende op-
ties voor de toekomst van de 
N201 in kaart laten brengen. 
Dit heeft geresulteerd in vier 
denkrichtingen. Gedeputeer-
de Staten van Utrecht hebben 
besloten om één van deze vier 

denkrichtingen verder uit te 
werken.

Op dinsdag 8 januari hebben 
de Utrechtse Gedeputeerde 
Staten een voorkeursvariant 
gekozen voor de N201 tussen 
Amstelhoek en Vreeland, te 
weten een weg met één keer 
twee rijbanen (huidige tracé) 

met de maximum snelheid 80 
km/u en het oplossen van knel-
punten. Provinciale Staten van 
Utrecht nemen hierover later 
in 2019 een definitief besluit. 
Een nieuwe verbinding met de 
A27, ten zuiden van Hilversum 
en Loosdrecht, maakt geen 
deel uit van deze variant. De 
provincie wil dit voorstel het 

Geen vierbaansweg over de hei Loosdrecht niet nader onder-
zocht wordt en dat onze inbreng 
goed is meegewogen in de be-
slissing voor de voorkeursva-
riant. We trekken samen met 
de gemeente Hilversum en 
provincie Noord-Holland op 
om in het vervolgtraject onze 
belangen op het gebied van na-
tuur, landschap, doorstroming 
en verkeersveiligheid te behar-
tigen.”

komende jaar uitwerken. Dan 
worden ook de knelpunten 
verder uitgewerkt. In elk geval 
wordt de S-bocht bij Mijdrecht 
(Hofland) uit de weg gehaald. 
Ook wordt de aansluiting van 
de N201 met de A2 verbeterd

Vervolgtraject
Verkeerswethouder Joost Boer-
mans: “Ik ben blij dat een mo-
gelijke vierbaansweg over de 
Hilversumse heide en langs 

Weliswaar is de verbreding 
van de N201 met aansluitend 
een weg over de hei naar de 
A27 niet meer aan de orde, 
maar Anita Vonhoff blijft strijd-
baar. Zij plaatste in december 
op internet een petitie tegen 
deze denkrichting van Gede-
puteerde Staten van Utrecht, 
hetgeen resulteerde in bijna 
12.000 handtekeningen. Maar 
Anita wil verder, ze streeft naar 
40.000 medestanders. 

“Met 40.000 handtekeningen 
kan ik dit punt op de agenda 
van de Tweede Kamer zetten. 
Dan wil ik deze kwestie als 
speerpunt gebruiken voor een 
veel breder maatschappelijk 
probleem. Het gaat namelijk 
om de belangenafweging van 
natuur tegen asfalt. Er moet 
een omslag komen in ons den-
ken, niet alles moet worden op-
geofferd voor de groei van de 
economie. De natuur moet op 

1 komen. We hebben de grens 
van de afbraak van de natuur 
al bereikt. Het is al vijf over 12”, 
vertelt Anita gepassioneerd. Zij 
is op het idee gekomen door 
een telefoontje van Jesse Klaver 
himself. De landelijk Groen-
Links- voorman belde de Loos-
drechtse mondhygiëniste met 
de complimenten voor haar 
actie. Hoe het formeel allemaal 
geregeld moet worden, weet ze 
nog niet. Maar het is duidelijk 
dat de hectiek rond de petitie 
haar alleen maar meer strijd-
baar heeft gemaakt. “In Neder-
land heeft de overheid de nei-
ging om altijd maar tegemoet 
te komen aan de automobilis-
ten. Wegen worden hier mooi 
en strak gemaakt om nog meer 
auto’s te faciliteren. Altijd maar 
sneller en dan moeten er ach-
teraf dure maatregelen komen 
om het verkeer af te remmen, 
zoals flitspalen en bloembak-
ken. Als je in Oostenrijk of 

België rijdt, heb je vaak slecht 
wegdek en veel bochten. Dan 
ga je vanzelf wel minder en 
langzamer rijden.”

Inspreken
Mevrouw Vonhoff ziet nog 
enkele andere problemen qua 
infrastructuur in onze directe 
omgeving opduiken. Daarom is 
waakzaamheid erg belangrijk. 
Ze wijst erop dat het ook moge-
lijk is dat het tracé Raaweg, de 
Rading, de Noodweg misschien 
uit de kast wordt gehaald. Ook 
dit leidt tot aantasting van de 
natuur. Op 28 januari zal ze in-
spreken bij Provinciale Staten 
Utrecht. Ook is ze uitgenodigd 
om haar verhaal te doen voor 
de commissie Ruimte en Eco-
nomie van Wijdemeren. 
“Ik wist niet wat ik zag toen 
ik de petitie had geplaatst. Het 
werd een olievlek, het ging ra-
zendsnel. Ik heb ook gesprek-
ken gehad met tal van groe-

Anita Vonhoff wil 40.000 handtekeningen

peringen die zich achter mijn 
brief schaarden. Er is een be-
weging gaande van veel meer 
burgers die kiezen voor de na-
tuur.” Dagelijks laat Anita haar 
honden uit op de Hoorneboeg-
se hei. Dan komt ze tot rust en 
inkeer. “Heerlijk, dan besef je 
pas dat je die ruimte en natuur 
nodig hebt, dat je vrij kunt ade-
men”

Anita Vonhoff

Wat Anita betreft is de actie 
dus nog lang niet afgelopen. 
Ze roept iedereen op om de 
petitie te blijven ondertekenen: 
https://www.petities24.com/
actie_tegen_vierbaansweg_
over_de_hilversumse_hei__
hoorneboegse_hei?a=2\

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN- Volgens burge-
meester Ossel is de jaarwisse-
ling ‘relatief rustig’ verlopen. 
Vergelijkbaar met voorgaande 
jaren. 

Er waren tussen 18.30 uur en 
06.00 uur 16 meldingen bij de 
politie. Het ging meestal om 
overlast door vuurwerk door 
jongeren in Loosdrecht en 
Nederhorst den Berg. Er zijn 
vier personen gearresteerd 
die allen betrokken waren bij 

een vechtpartij. De brandweer 
hoefde tijdens Oudjaarsnacht 
geen enkele keer uit te rukken. 
Voorafgaand aan de jaarwisse-
ling heeft de politie al begin no-
vember op een recreatieterrein 
in Loosdrecht een voertuig met 
circa 400 kilo illegaal vuurwerk 
aangetroffen. De verdachte is 
bekend en de zaak ligt ter af-
handeling bij het Openbaar Mi-
nisterie. 
In december zijn de gemeen-
telijke BOA’s met name actief 
geweest in de weekends en 
avonden. Er zijn in die perio-

9000 euro schade 

Rustige jaarwisseling 

de ruim 30 jongeren tussen 9 
en 16 jaar aangehouden, weer 
voornamelijk uit Loosdrecht 
en Nederhorst den Berg. Wie 
er een bekeuring heeft gehad is 
nog niet bekend. 

Schade
Het schadebedrag fluctueert 
sterk per jaar. Vorig jaar was 
het slechts € 4000,-, dit jaar 
loopt de schatting op tot bijna 
9000 euro aan gemeentelijke 
eigendommen. De grootste 
schadepost was op de Kwakel 
in Kortenhoef. Daar werden 3 
lichtmasten en een pompkast 
vernield (3500 euro). Ook op 
het Lindeplein in Loosdrecht 
legde een lantaarnpaal het 
loodje. Verder gaat het om ver-
keersborden, zoutbakken en 
prullenbakken. 

Vanaf 7 januari is de GAD ge-
start met het ophalen van de 
kerstbomen. Zorgt u ervoor dat 
uw kerstboom voor 07.30 uur ’s 
morgens aan de weg ligt?  Het 
is belangrijk dat de kerstbomen 
zonder plastic pot, houten kruis 

of versiering aan de straat wor-
den gelegd, want de kerstbomen 
gaan naar de groenrecycling en 
worden verwerkt tot biomas-
sa en bodemverbeteraars zoals 
groencompost.
Vrijdag 18 januari : Wijdemeren

Kerstbomen gerecycled
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Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT- In de historische 
ambiance van kasteel-museum 
Sypesteijn hield De Lokale Par-
tij een nieuwjaarsbijeenkomst 
voor zijn leden. Op de achter-
grond klonken de groovy klan-
ken van een saxofoongroep.

Voorzitter Friso van Voort-
huizen sprak van een ‘bewo-
gen’ 2018 in retrospectief. Zijn 
partij had als nieuwkomer in 
maart de verkiezingen gewon-
nen met de meeste stemmen en 
de herindelingsprocedure was 
gestopt. “Het drammen van 
Haarlem is op dit punt geëin-
digd. Waar iedereen tegen was, 
bleef men doorgaan. Doch het 
nieuwe beleidskader van de mi-

nister van Binnenlandse Zaken 
dwong het provinciebestuur 
tot stoppen.” Verder vond Van 
Voorthuizen de aankoop van 
het Schapenweitje in Neder-
horst den Berg door een groep 
particulieren een succes. Op de 
vraag onder de aanwezigen of 
de fusieprocedure alsnog kan 
worden verlengd, antwoordde 
fractievoorzitter Gert Zagt klip 
en klaar dat verlenging uitge-
sloten is. Hij vond de oproep 
van burgemeester Ossel op de 
Nieuwjaarsreceptie van de ge-
meente om een wapenstilstand 
in het leven te roepen, 4 jaar 
geen fusieplannen meer, een 
verstandig voorstel. 
Zijn fractiegenoot Alette Zand-
bergen wees op de provinciale 
verkiezingen, waarin diverse 

landelijke partijen wel voor fu-
sie kiezen. Zoals de Christen-
Unie die daarop inzet. “Je weet 
nooit wat ze na maart weer uit 
de hoed toveren.” Wijdeme-
ren moet zijn bakens voor wat 
betreft één gemeente Gooi en 
Vecht verzetten. Bij DLP zijn 
ze benieuwd waar het op uit 
zal draaien. Verder was er na-
tuurlijk trots op DLP- raadslid 
Olivier Goetheer die met een 
eigen plan de duurzaamheid 
op de agenda heeft gezet. Bij 
de verkiezing ‘Politicus van het 
Jaar 2018’ eindigde Goetheer 
halverwege (van de 12 geno-
mineerden). Voorzitter Van 
Voorthuizen beloofde dat De 
Lokale Partij ook in 2019 zal 
inzetten op goede initiatieven. 

De Lokale Partij blijft vol initiatieven in 2019

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN- Tijdens het we-
kelijks persgesprek uitte bur-
gemeester Freek Ossel zijn zor-

gen over twee onderwerpen. 
Vuurwerk zou meer overlast 
geven dan uit de cijfers blijkt. 
Voorts loopt het aantal inbra-
ken fors op in alle dorpen.

Zorgen om vuurwerk en inbraken

Schoenmakerij Loosdrecht

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Schoenmakerij Loosdrecht

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Stomerij &

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 ook worden gereinigd. 
Ook wasgoed, lakenpakketten en dekbedovertrekken worden gedaan.

Kledingreparatie:
Broek korter maken voor maar € 8,50
OOK REPARATIE VOOR AL UW SCHOENEN
Openingstijden: s’maandags gesloten, dinsdag t/m vrijdag 09:00 tot 18:00, zaterdag 09:00 tot 16:00

   LEZERS SCHRIJVEN.....
Ankeveensepad Nederhorst den Berg

Op de voorpagina Weekblad Wijdemeren vorige week het grote nieuws dat het Ankeveensepad onbebouwd 
blijft. De CDA- fractie vindt het bijzonder jammer dat door de verkoop aan de stichting Natuurbehoud An-
keveensepad de seniorenwoningen nooit meer gebouwd kunnen worden. Deze mogelijke bebouwing was als 
‘tweede keus’ opgenomen in het coalitieakkoord. Onze oprechte complimenten aan de stichting  dat zij zo slim 
hebben gehandeld. In de berichtgeving komt Piet Ambachtsheer aan het woord. Vele jaren heeft hij zich namens 
de ouderenbonden ingespannen om op deze locatie zo dichtbij het centrum seniorenwoningen te realiseren. Met 
wethouder Van Henten heeft hij veel en goed overleg gehad. Zij heeft zich de afgelopen raadsperiode voor de 
volle 100% ingezet om dit unieke plan vlot te trekken. Iedereen weet dat zij voor dit plan echt haar nek heeft uit-
gestoken. Altijd is zij blijven geloven in dit bouwplan. In juni 2017 bleek het bouwplan financieel niet haalbaar. 
Hoge kosten voor riolering en grote risico’s voor het verplaatsen van leidingen en kabels van de nutsbedrijven 
en de saneringskosten bij mogelijke vervuiling van de grond. Grote teleurstelling bij ons allemaal.  Er is altijd 
goed contact geweest tussen de heer Ambachtsheer en de CDA-fractie. Hij wist als geen ander dat het CDA haar 
verkiezingsbelofte wilde waarmaken om de in het slop geraakte woningbouw in Wijdemeren weer te stimule-
ren. Zijn gedrevenheid hebben wij altijd enorm gewaardeerd. Des te meer verbaast het ons dat door de heer 
Ambachtsheer nu de schuld aan wethouder Van Henten wordt gegeven dat het plan uiteindelijk gestrand is.  
Wij vinden het erg teleurstellend te lezen, over een voormalig wethouder waar u ruim 3 jaar constructief mee 
hebt samengewerkt om dit gezamenlijke doel te bereiken, dat de indruk wordt gewekt dat zij niet haar nek heeft 
uitgestoken. Daar verschillen wij blijkbaar van mening over.   Fractie CDA Wijdemeren

Hoewel het aantal meldingen 
over vuurwerkoverlast meevalt, 
heeft de burgemeester toch de 
indruk dat er meer overlast 
is dan uit de officiële getallen 
blijkt. Ten eerste gaan die 16 
meldingen alleen over Oud-
jaarsnacht, in december begon 
het knallen al. Verder is Ossel 
zelf diverse keren persoonlijk 
aangesproken op de overlast, 
naast verhalen die je her en 
der hoort over excessen. Daar-
om wil hij onderzoeken wat 
de ervaringen zijn. Wat is de 
beleving van de inwoners over 
vuurwerk. Hoe het onderzoek 
eruit zal zien, moet nog wor-
den uitgewerkt. Maar het is de 
bedoeling dat Wijdemeren de 
burgers breed wil laten mee-
denken over dit onderwerp. 
Daar speelt ook mee wat de 
ervaringen zijn met vuurwerk-
vrije zones in andere gemeen-
ten. In Wijdemeren is vuurwerk 
alleen verboden bij scholen en 
zorgcentra, misschien moet dat 
worden uitgebreid. In de basis-

Jacques Maas
De Echte Bakker

Nootweg 22, tel (035)58 23 847, Loosdrecht

teamdriehoek, politie, Open-
baar Ministerie, Hilversum en 
Wijdemeren worden de vuur-
werkvrije zones besproken. “Als 
deze nieuwe ontwikkelingen 
een hanteerbaar positief effect 
hebben op de viering van Oud 
en Nieuw ben ik bereid vuur-
werkvrije zones op verzoek 
van inwoners ook toe te passen 
in Wijdemeren” zegt de heer 
Ossel. “Wijdemeren is geen 
eiland. Het zou ook kunnen 
zijn dat er een waterbed-effect 
volgt. Waar in Hilversum iets 
verboden wordt, kan het hier 
worden voortgezet. Dat willen 
we natuurlijk niet.”
Als het beeld duidelijk is over 
wat werkt en wat niet, wil de 
burgemeester in september 
met een plan komen bij de ge-
meenteraad. Dan kunnen er 
eventueel extra maatregelen 
worden genomen.

10 inbraken
Uit het tweewekelijks overzicht 
van de politie blijkt dat Wijde-
meren had te kampen met maar 
liefst 10 inbraken, hetgeen voor 
de vijf dorpen een hoog aantal 

is. Volgens de heer Ossel is het 
geen incidentele stijging, doch 
is er sprake van een tendens. 
De criminele activiteiten waren 
verspreid over alle dorpen en 
er was volgens de burgemeester 
geen patroon te ontdekken. Er 
was één ‘heterdaadje’ in Ne-
derhorst den Berg. Momenteel 
doet de politie onderzoek of er 
overeenkomsten zitten in deze 
serie. “Ik wil de mensen niet 
angstig maken, maar hen toch 
wijzen op alert gedrag. Contro-
leer je hang- en sluitwerk, zorg 
voor goede verlichting, let op in 
je buurt, enzovoort. De politie 
zit er bovenop, maar je kunt 
zelf ook van alles doen.”
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Kerstbomen ophalen

Op vrijdag 18 januari rijdt de GAD de

laatste ronde door de gemeente voor het 

ophalen van kerstbomen.

Zet de kerstboom ’s ochtends voor

7.30 uur zonder versiering, pot of houten 

kruis aan de weg, dan nemen zij hem voor 

je mee.

  Makkelijk en snel 
  energie besparen 

Kort

>   Toekomstplannen N201
Op dinsdag 8 januari hebben Gedeputeerde 

Staten van Utrecht een besluit genomen 

over de toekomstplannen voor het Utrechtse 

gedeelte van de N201. Voorkeursvariant is 

een weg met één keer twee rijbanen met een 

maximumsnelheid van 80 km/u. Knelpunten 

worden gericht opgelost. Een nieuwe

verbinding met de A27, ten zuiden van 

Hilversum en Loosdrecht, maakt geen deel 

uit van deze variant. Op woensdag 13 februari 

ligt de keuze voor bij Provinciale Staten van 

Utrecht. 

>   Parkeren grote voertuigen
Campers, keetwagens, aanhangers,

boottrailers, caravans… regelmatig staan grote 

voertuigen (hoger dan 2.4 meter of langer dan 

6.00 meter) en aanhangers voor een langere 

periode in de openbare ruimte geparkeerd. 

In veel gevallen zorgt dit bij andere bewoners 

voor parkeerproblemen. Grote voertuigen en 

aanhangers mogen daarom maximaal drie 

dagen op de openbare weg staan.

Onze handhavers gaan hier in de komende 

periode strenger op controleren.

>   Energie-informatiepunt
Vragen over energiebesparing aan uw wo-

ning? Loop dan eens binnen bij energiecoach 

Rob Koedijker aan de Overmeerseweg 85 in 

Nederhorst den Berg. Iedere dinsdagochtend 

heeft hij tussen 10.00 en 12.00 uur inloop-

spreekuur en kunt u bij hem terecht met vra-

gen over energiebesparingsmogelijkheden.

Er volgen nog inloopspreekuren in de andere 

kernen van Wijdemeren.

Houd voor de laatste informatie

www.energiecooperatiewijdemeren.nl in de 

gaten.

>   Circulair ondernemen
Op 28 januari organiseren Nederland Circulair! 

en Regio Gooi en Vechtstreek een kick-off 

bijeenkomst voor ondernemers en beleids-

makers over circulair ondernemen.

Een bijeenkomst om geïnspireerd te raken 

door én met elkaar. Welke initiatieven zijn er? 

En hoe geven we een krachtige impuls

richting een circulaire economie? Meer info:

www.wijdemeren.nl/kickoffcirculairondernemen. 

Officiële
bekendmakingen

De komende jaren gaat er veel
veranderen. We gaan ‘samen op pad’ 
naar een duurzamere leefomgeving. 
Het duurzaam inrichten van uw
woning door betere isolatie,
zonnepanelen en andere maatrege-
len is een eerste stap. 

Energiebesparende maatregelen hoeven 

niet meteen veel geld te kosten, aldus de 

coaches van de Wijdemeerse energiecoö-

peratie. Zij kijken regelmatig met bewoners 

hoe ze makkelijk én snel energie kunnen 

besparen. 

Vervang tochtstrips
Pieter Knijff is een van de coaches van de 

energiecoöperatie: “Tijdens mijn gesprek-

ken met bewoners begin ik meestal bij de

ouderwetse tochtstrips. Vaak zijn deze 

strips uitgedroogd. De tocht is langs het 

kozijn te voelen. Voor een paar euro kunt u 

de strips vervangen of extra strips plaatsen. 

Makkelijk zelf te doen en in één middag 

resultaat.” 

Alternatief HR++
Ook Rob Koedijker is energiecoach. Zijn tip: 

betere isolatie van je ramen door raamfolie 

aan te brengen. “Wilt of kunt u de ramen 

van uw huis niet vervangen door HR++ 

glas of woont u in een monument? Dan is 

raamfolie een goed alternatief. Het zorgt 

voor een goede isolatie, is veel goedkoper 

dan het vervangen van de ramen en u ziet 

er niets van.”

Energiecoach op bezoek
Wilt u meer weten over het energiezuinig 

maken van uw woning? De energiecoaches 

komen graag een keer bij u langs voor een 

persoonlijk advies. Kijk op

www.energiecooperatiewijdemeren.nl voor 

meer informatie.

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

16 januari 2019

#mooiwijdemeren
@natkaper

Kent u een plek die rookvrij moet 
worden? Bijvoorbeeld de sportclub, 
de speeltuin, het verzorgingshuis of 
het schoolterrein? Daag hen uit met 
de rookvrijchallenge van de GGD en 
Tergooi ziekenhuis.

Iedereen kan meehelpen om kinderen in de 

regio Gooi en Vechtstreek rookvrij te laten 

opgroeien. 

Via www.rookvrijchallenge.nl kunt u

stemmen op uw plek. Staat uw plek er niet 

bij? ‘Challenge’ deze dan zodat ze in de 

stemlijst komt. Als uitdager kunt u mooie 

prijzen winnen. Zoals activitytrackers,

spelletjes als Twister en buitendomino en 

het boek De Verademing van psychiater 

Bram Bakker.

Stem en win
Is uw organisatie uitgedaagd? Trommel de 

achterban op en verzamel zoveel

mogelijk stemmen. U kunt een clinic naar 

keuze winnen op de KNVB Campus in Zeist 

voor 30 personen inclusief rondleiding en 

vervoer. Denk aan clinics footcamp, fun 

parcours, oranje pilates of een powerfood 

lunch maken. 

Rookvrijchallenge in Gooi en Vechtstreek

Duurzame huizenroute
Heeft u al een energiezuinig huis en bent 

u trots op de maatregelen die u al

genomen heeft? Of heeft u goede

ervaringen met één energiemaatregel 

en wilt u dit delen? Doe dan mee met de 

Wijdemeerse editie van de Duurzame

huizenroute in de week van 30 maart tot 

en met 7 april. Aanmelden kan via

www.wijdemeren.nl/duurzamehuizenroute. 

Geef hierbij ook aan op welke momenten 

u beschikbaar bent. 
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

’s-Graveland
- Middenweg achter 168: plaatsen twee mobiele
   zonnepanelen (24.12.18)
Kortenhoef
- Emmaweg 34a: plaatsen schuifpoort (07.01.19)
Loosdrecht
- Golfslag 1: plaatsen dakkapel (27.12.18)
- Golfslag 3: plaatsen dakkapel (27.12.18)
- Golfslag 36: plaatsen dakkapel (27.12.18)
- Swingboei 7: aanleggen terras (09.01.19)
Nederhorst den Berg
- Middenweg 93: gedeeltelijk vervangen kozijnen en 
   dakgoten (09.01.19)
- Middenweg 115: uitbreiden loods (03.01.19)
- Wilgenlaan 34: bouwen woning (07.01.19)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035. 
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een 
aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure) 

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 96: uitbreiden woning (04.01.19) 
Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 304a: bouwen woning (04.01.19)
- Veendijk 21 a/g en 22 a/g: aanleggen bodemenergie-
   systeem (21.12.18)
Nederhorst den Berg
- Dammerweg 5: bouwen overkapping met balkon en 
   zwembad (03.01.19)
- Dammerweg achter 73: plaatsen beschoeiing en 
   vlonders (03.01.19)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

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

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 75: uitbreiden woning realiseren 
botenhuis.

>  Bestemmingsplan De Zuwe 
18m

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 18
oktober 2018 het bestemmingsplan De Zuwe 18m
vastgesteld. Tegen de vaststelling is geen beroep
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Het bestemmingsplan is nu
onherroepelijk. 

>  Voornemen ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
personen (BRP)

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de wet 
Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht 
hun verhuizing door te geven en inlichtingen te
verstrekken. Van onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben 
wij geen aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond 
van artikel 2.22 van de wet BRP heeft het college van 
burgemeester en wethouders het voornemen het adres 
ambtshalve te wijzigen in de Basisregistratie.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht 
geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen 
tot “ambtshalve” uitschrijving uit de Basisregistratie te 
publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden 
door toezending aan de belanghebbende.

Het betreft de volgende persoon:

D.C. Arceo, geboren 3 oktober 1977 uit te schrijven per
9 januari 2019 naar Land Onbekend.

>  Beschikking ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
personen (BRP)

Het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Wijdemeren maakt bekend dat op grond  van 
artikel 2.21 en 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen 
besloten is de bijhouding van de persoonslijst van onder-
staande personen definitief op te schorten:

Het betreft de volgende persoon:

S. Wang, geboren 15 juni 1990 uit te schrijven per 30 
november 2018 naar Land Onbekend.

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande 
personen verblijven, neem dan contact op de gemeente 
Wijdemeren via 14 035 of mail naar
burgerzaken@wijdemeren.nl.

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Loosdrecht
- Heijmans Huizen B.V., Boegspriet, ontheffing bouw-
plaatsinrichting bouwplan Porseleinhaven (10.01.19)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzend-
datum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij 
Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belang-
hebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die het 
besluit genomen heeft. 

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,  telefoon-
nummer  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 Voorzieningen-
rechter 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 ontwerpbe-
sluit 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
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
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Bouwen en wonen

Deze creatieve club bestaat al 21 jaar in 
Nederhorst den Berg. Het doel? Samen creatief 
bezig zijn. Het is de ‘appel van de maand’.

Kaarten, sieraden, haken, vogelhuisjes, mozaïeken… de club 

maakt echt van  alles. “Je kunt zelf altijd leuke ideeën

inbrengen. We gaan ook dagjes weg of koken samen”,

vertelt vrijwilliger Trees Klaver. 

Welkom
Trees is één van de vrijwilligers die de groep leiden. “De één 

neemt de ander mee en zo zijn we nu met tien dames

tussen de 60 en 80 jaar. De club is zo gezellig. Meer leden 

zijn van harte welkom!” 

Meedoen
De club is elke woensdag van 9.30 tot 11.30 uur in het 

Sociaal Cultureel Centrum in Nederhorst den Berg. 

Meedoen? Neem contact op met Trees Klaver via

06 24 80 38 13 of kijk op www.deappelboom.nl voor

meer informatie.

De Appelboom: Crea Club Nederhorst 

Bent u ondernemer in Wijdemeren? En heeft u 
ideeën over de invulling van het Wijdemeerse 
ondernemersloket? Maak dan kennis met Pascal 
Spijkerman. 

De wens om het ondernemersloket nieuw leven in te blazen 

komt uit het bestuursakkoord 2018-2022. Pascal Spijkerman, 

senior projectmanager bij Stad&Co, is aangesteld om met 

ondernemers uit Wijdemeren een plan op te stellen voor de 

gewenste invulling van het ondernemersloket. 

Beste samenwerking
Spijkerman brengt onder andere in kaart hoe de samenwerking

tussen de gemeente en het bedrijfsleven het beste kan 

plaatsvinden en welke sectoren hierbij betrokken worden:  

agrariërs, starters, ZZP’ers, MKB’ers, de toeristisch-recreatieve 

sector en/of overige sectoren. Ook onderzoekt hij welke 

ambities en prioriteiten er moeten worden gesteld en welke 

taken de ondernemersfunctie krijgt. 

Optimaal vestigingsklimaat
Uiteindelijk doel is om een  samenwerkingspact te sluiten 

tussen gemeente en bedrijfsleven. Daarmee werken we de 

komende jaren gezamenlijk toe naar een optimaal

vestigingsklimaat in Wijdemeren. 

Deel uw ideeën
Bent u ondernemer in Wijdemeren en heeft u ideeën over 

de invulling van het ondernemersloket? Neem dan contact 

op met Pascal Spijkerman.

Hij is te bereiken via p.spijkerman@wijdemeren.nl.

Denk mee over invulling ondernemersloket

Persoonsregistratie

Overig
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ALLE KEUS!
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REGIO- De GGD lanceert samen 
met Tergooi de Rookvrij Chal-
lenge. Via de website www.
rookvrijchallenge.nl kan ie-
dere inwoner meehelpen om 
kinderen in de regio Gooi en 
Vechtstreek Rookvrij te laten 
opgroeien. Op deze website 
kunnen zij via een formulier 
een organisatie ‘challengen’ 
om Rookvrij te worden. Dit kan 
de sportclub, het buurthuis, de 
speeltuin, het schoolplein, de 
kinderboerderij, het kinder-
dagverblijf, enz. zijn.  

 Als de uitdaging wordt aan-
genomen, is het voor de orga-
nisatie zaak om de achterban 
te mobiliseren en zoveel mo-

gelijk stemmen te verwerven 
op de website. De hoofdprijs 
is een rondleiding met clinic 
voor maximaal 30 personen 
op de KNVB -campus in Zeist, 
inclusief vervoer. Wij streven 
ernaar dat elk kind dat in Gooi 
en Vechtstreek wordt geboren 
Rookvrij kan opgroeien. Dat 
kan in een omgeving, zonder 
verleidingen en met goede 
voorbeelden om je heen. Hoe 
minder mensen je ziet roken, 
hoe minder vanzelfsprekend 
het wordt om zelf te gaan ro-
ken. Iedereen kan helpen met 
het Rookvrij maken van onze 
omgeving. Naar schatting be-
ginnen jaarlijks nog steeds zo’n 
500 kinderen in de regio Gooi 

en Vechtstreek met dagelijks 
roken. Acht op de tien rokers 
begint voor zijn achttiende; een 
periode waarin jongeren beïn-
vloedbaar zijn en extra gevoe-
lig voor verslaving. Maar goed 
voorbeeld doet gelukkig goed 
volgen. Met de Rookvrij Chal-
lenge kunnen alle inwoners uit 
de regio hun steentje bijdra-
gen www.rookvrijchallenge.nl. 
Volg ons ook via facebook: @
rookvrijegeneratiegv.  

Laat elk kind Rookvrij opgroeien
Zoals beloofd aan diverse 
doppenspaarders, die erom 
vroegen:  in het afgelopen jaar 
heeft u meegeholpen om een 
leuke hoeveelheid doppen bij 
elkaar te sparen en bij mij te 
brengen voor de opleiding van 
blinde geleidehonden.

Het totaal is 612 kg! Ik heb het 
KNGF gebeld om te vragen wat 
nu de prijs van een kilo doppen 
is en dat schommelt tussen de 
€ 0,14 en € 0,17 per kilogram; 
dus ligt de opbrengst tussen € 
85,-- en € 104,--. Het lijkt wei-
nig, maar het KNGF ( Konink-
lijk Ned. Geleidehond Fonds) 
kan elk bedrag goed gebruiken, 
als u weet, dat de basisoplei-

ding van een assistentiehond 
ong. € 5.000,-- kost. 

Ik hoop, dat u dit jaar ook weer 
doppen bij mij wilt brengen. Ik 
zie soms heel volle vuilniszak-
ken of kleine boterhamzakjes 
met doppen, het maakt niet uit, 
alles is welkom. Namens het 
KNGF hartelijk dank. 

Gonny Reman, 
Flits 14, Loosdrecht

Doppen sparen  
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Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN – Op een goed 
bezochte Nieuwjaarsreceptie 
in de kantine van voetbalclub 
Nederhorst hield burgemees-
ter Freek Ossel een speech 
waarin hij onder andere pleitte 
voor een wapenstilstand, rust 
op het gebied van de herinde-
ling. Vier jaar lang geen nieuwe 
procedure voor een samen-
gaan in Gooi en Vechtstreek, 
wat de burgervader betreft.

Verenigingen, culturele instel-
lingen, sportclubs, brandweer, 
politieke partijen en enkele 
‘losse’ individuen meldden zich 
bij het college van B&W (incl. 
gemeentesecretaris) dat keu-
rig in het gelid staat opgesteld. 
Er worden honderden geluk-
wensen uitgewisseld. Daarna 
barstten de informele contac-

ten van Wijdemeerders uit di-
verse kernen los. Waarbij de 
hartige vleeswaren van slager 
Vernooij, de bonbons van Mat’s 
Delicious en de ‘croquetten’ uit 
Loosdrecht naast de vloeibare 
versnaperingen rap werden ver-
orberd. 
Saillant was dat de heer Ossel 
opmerkte dat de organisatie van 
deze receptie ‘een educatieve 
ervaring’ was, lastig met al die 
papieren regels. Hij beloofde dit 
jaar een formulierentest op touw 
te zetten, om nut en noodzaak 
bij diverse vergunningen te on-
derzoeken. Natuurlijk wilde de 
burgemeester stil staan bij enke-
le top- Wijdemeerders. Van wie 
hij paralympisch sporter Bibian 
Mentel ‘by far, de stoerste dame 
van het Gooi’ vond. Maar ook 
zeilwereldkampioen Kaj Moor-
man, mensenredders Hessel ten 
Holter en Andrei Koens en oud- 

schaatsvoorzitter Jacob van der 
Meulen ontbraken niet in het 
rijtje. 

Burgerkracht
Freek Ossel gelooft onvoorwaar-
delijk in de burgerkracht van 
de dorpen. Hij beseft dat je zo-
wel de lokale gemeenschappen 
moet behouden als op grotere 
schaal in Gooi en Vecht vraag-
stukken aan moet pakken. Hij 
constateert dat de gemeenteraad 
er hetzelfde over denkt, alleen 
verschilt men van mening over 
het moment en de weg ernaar-
toe. ‘Des te teleurstellender dat 
het provinciebestuur de hand-
doek in de hoek heeft gegooid’, 
zei Ossel. Daarmee doelend op 
het feit dat Noord-Holland na 
jaren voorbereiding, onderzoe-
ken en gesprekken plotseling 
zonder overleg is gestopt met 
het fusieproces in deze regio. 

Terwijl Wijdemeren bezig was 
met alternatieven die kans van 
slagen zouden kunnen hebben. 
De burgemeester weet zeker 
dat grootscheepse gemeente-
lijke herindeling van bovenaf 
niet gaat lukken. ‘Het werkt 
uit elkaar in plaats van naar el-
kaar toe’. Moeten we dan maar 
de boel de boel laten, vraagt de 
burgemeester zich af?

Stappenplan
Nee, zeker niet. Daarvoor heeft 
Freek Ossel een stappenplan 
gemaakt: (1) Beleg een wapen-
stilstand. Het nieuwe provincie-
bestuur (na verkiezingen maart 
2019- red.) belooft 4 jaar geen 
herindeling aan de orde te stel-
len. (2) Focus op inhoud. Pak 
met je beste mensen urgente 
regiovraagstukken als woning-
bouw en infrastructuur aan. (3) 
Geen pech onderweg. Blijf in-

Burgemeester Ossel pleit voor wapenstilstand vesteren in een goede organisa-
tie van de ambtenaren. (4) Leren 
vanuit praktijk en inhoud. Doe 
leerervaring op en combineer 
die met ervaringen elders in het 
land. En verken dan de opties 
met provincie, gemeenten Gooi 
en Vecht en ministerie van Bin-
nenlandse Zaken. 
‘De waarde is dat we de olifant 
in de kamer, de herindeling, 
buitenshuis begeleiden’ zo ver-
volgde de burgemeester. De ge-
meente maakt zich op voor de 
grote verbouwing en heeft on-
dertussen aandacht voor de aan-
nemers. Dat zou een behouden 
huis moeten opleveren, dat ste-
vig genoeg is voor de toekomst.
Tot slot dankte Freek Ossel voor 
de steun en het vertrouwen van 
de burgers, inclusief die van het 
college van B&W en gemeente-
raad. 

WIJDEMEREN-  Op verschillen-
de plekken in de regio wordt 
de regenboogvlag gehesen. 
Gemeenten laten de vlag 
wapperen tegen de Nashvil-
le-verklaring. Het college van 
Wijdemeren heeft besloten de 
vlag niet te hijsen. Dit betekent 
echter niet dat deze verklaring 
door het college wordt onder-
steund.

In de gemeente Wijdemeren 
is iedereen gelijk en dat moet 
vanzelfsprekend zijn, vindt 
het college. Wethouder LHB-
TI Rosalie van Rijn: “Het is te 
gek voor woorden dat we op 
zoiets als de Nashville-verkla-
ring serieus moeten reageren 
als individuele gemeenten door 
een vlag te hijsen. Laat dege-
nen voor wie deze gelijkheid 
niet vanzelfsprekend is zelf hun 
verantwoordelijkheid nemen.”   

Goed zijn voor elkaar 
Op coming out-dag in oktober 
hijst de gemeente ieder jaar de 
regenboogvlag, omdat we het 

belangrijk vinden op een posi-
tieve manier bij te dragen aan 
de emancipatie van alle men-
sen in onze samenleving. De 
gemeente Wijdemeren hijst de 
vlag nu niet, omdat gelijkheid 
voor ons zo vanzelfsprekend is 
én moet zijn. “Elk woord en/of 
handeling over deze Nashvil-
le-verklaring is er één te veel. 
Laten we goed zijn voor elkaar 
en elkaar gelijk behandelen. 
Daar hebben we echt iets aan,” 
aldus portefeuillehouder Rosa-
lie van Rijn. 

Wijdemeren hijst geen Regenboogvlag 

Al direct merkt Dirk van Henten 
op dat alle brandweerlieden 
‘professional’ zijn, hij onder-
scheidt vrijwilligers en beroeps. 
Na 42 jaar in dienst van de 
brandweer weet de 60-jarige als 
geen ander dat zijn collega’s met 
hart en ziel op professionele wij-
ze branden blussen en mensen 
redden. Op de Nieuwjaarsrecep-
tie van de post Loosdrecht werd 
zijn afscheid gevierd. 
“Ik begon met de opleiding toen 
ik 17 jaar was, dus eigenlijk ben 
ik al 43 jaar verbonden aan Loos-
drecht, maar pas in juli werd het 
officieel toen ik 18 jaar werd”, 
opent Van Henten. Die werkt 
als projectmanager, wereldwijd, 
bij Hewlett Packard Enterprise. 
Doordat hij veel thuis kan wer-
ken, is hij ook vaak beschikbaar. 
“De brand van Het Plashuis 
op 11 maart 1970, aan de Oud 
Loosdrechtsedijk maakte een 
gigantische indruk op me. Het 
hele complex in de vlammen, 
zo totaal, dat hakte erin. Plus het 
feit dat mijn oom Ton Krook die 
ook bij de brandweer zat prach-
tige verhalen kon vertellen. Dat 
deed me beslissen om me aan te 
sluiten.” Samen met Jan de Kloet, 
Herman Machielse en Willem 
Veldhuizen rolde Dirk zijn eer-
ste slangen uit. “Ik noem mezelf 
pyroloog. Ik ben ook verzot op 
branden, maar wel met het ver-
volg dat ik de vlammen zo snel 
en efficiënt mogelijk wil blussen. 
En dan het liefst zonder slachtof-
fers, in tegenstelling tot een pyro-
maan. Naast het blussen vind ik 
het voorkomen van brand even 
belangrijk, en uiteraard het red-
den van mensen.” 

Laatste officier
Dirk groeide snel door in de 
rangen van de brandweer, van 
brandwacht tot bevelvoerder. 
Hij werd zelfs vanaf 1990 officier. 
Een regionale functie waarvoor 
hij tijdens de weekends verant-
woordelijk was voor Laren, Hil-
versum en Wijdemeren. “Ik was 
nog de laatste vrijwilliger in de 
rang van officier. Nu is dat een 
beroepsfunctie.” Voor Van Hen-
ten was de promotie naar officier 
‘een van de krenten in de pap’ om 
het vier decennia vol te houden 
bij de brandweer. “Daardoor 
kreeg ik een bredere visie op de 
organisatie. Ik vond het machtig 
interessant om dat mee te ma-
ken. Maar het allerbelangrijkste 
blijft voor mij om in teamver-
band een klus te klaren. Op el-
kaar kunnen vertrouwen. Samen 
snel handelen en dan vaak erin 
slagen om mensen te helpen. 
Dat geeft zo’n voldoening.” Met 
iemand die zo lang dienstbaar 
was aan de samenleving is het 
makkelijk veel herinneringen op 
te halen. Mooie en trieste verha-
len. Zo was het leuk dat in au-
gustus 2009 bij de brand van de 
villa met rieten kap (tegenover 
Eikenrode) Dirk als dienstdoend 
officier moest rapporteren aan 
echtgenote Betske die als loco-
burgemeester namens de ge-
meente aanwezig was. Triest zijn 
de dodelijke ongevallen, onder 
andere op vliegveld Hilversum. 
“Ja, dat vergeet je nooit meer, dat 
heeft een diepe impact.”

Missen
Binnen de brandweerorganisa-
tie zijn de eisen voor beroeps en 

Dirk van Henten, 42 jaar 
professioneel vrijwilliger

vrijwilligers volledig gelijk. Dat 
komt naar voren bij de fysieke 
test die je jaarlijks moet onder-
gaan. Je begint met een hinder-
nisbaan met zuurstofmasker, dan 
een half uurtje rust en vervolgens 
moet je met 30 kg. op je rug in 
2 minuten 100 traptreden op een 
roltrap halen. “Dat mag je gerust 

pittig noemen. Ik heb het nog 
gehaald in mei vorig jaar, al had 
ik wel een herkansing nodig”, 
grijnst een trotse Van Henten. 
“Ik zal het enorm missen. Het 
was een deel van mijn leven, 
vooral de kameraadschap die 
hoog in het vaandel staat”, sluit 
Dirk af. “Maar ik heb inmiddels 

een nieuwe hobby als zanger bij 
het koor Fun4All. Bovendien 
ben ik nog welkom op de maan-
delijkse bijeenkomst met oud-le-
den. Dus dat komt wel goed.”

Officier van Dienst Dirk van Henten 
in actie (met dank aan Foto Miché)
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‘Snowboarden’

Door: Irene Zondervan

Eind oktober vertrok de Loos-
drechtse Dana Albers naar 
Colorado om zich daar verder 
te ontwikkelen in het Alpine 
Snowboarden. Haar doel en 
uitdaging is door een andere 
manier van training de aan-
sluiting bij de wereldtop in 
deze sport te maken. 

De inmiddels 21-jarige atleet 
trainde daarvoor 5 jaar in de 
prachtige Dolomieten met een 
Italiaanse trainer. Dit bracht 
haar succes op het NK, op di-
verse internationale wedstrij-
den, twee keer deelname aan 
het Jeugd WK en deelname 
aan de Universiade: Studen-
ten Olympische Spelen die in 
Kazachstan gehouden werden. 
En vooral deze laatste ervaring 

smaakte naar meer. Want zou-
den de Olympische Spelen nog 
overweldigender kunnen zijn? 

Stappen gezet
Dana werkte bijna 2 jaar lang 
als personal trainer bij Squash 
& Wellness in Bussum en in 
diverse andere banen. Deels 
om zich verder te ontwikkelen 
in haar vak als personal trainer 
en deels om geld te verdienen 
voor haar training in de VS. Nu 
twee maanden onder de hoede 
van Thedo Remmelink, een 
van oorsprong Nederlandse 
Olympiër die 16 jaar geleden 
naar dit prachtige gebied in 
de VS vertrok, geven zowel de 
trainer als zijzelf aan al gewel-
dige stappen gezet te hebben. 
De inspirerende coach leerde 
inzien dat afwijken van een 
gebaand pad je verder brengt. 

Niet nog harder werken als iets 
niet lukt, maar anders werken. 
En dat betaalt zich nu al uit. 
Hierdoor geënthousiasmeerd 
ging haar eigen trainershart 
harder kloppen. De vraag 
rees hoe kan ik dit gevoel ook 
naar anderen overbrengen: je-
zelf een doel stellen en het lef 
en de kracht hebben daar op 
verschillende manieren op af 
te koersen. Of in haar eigen 
woorden, “We kunnen onze 
doelen alleen bereiken door 
middel van een plan waar we 
vurig in geloven en dat we 
energiek volgen.” 

Purpose
Albers zette Purpose by Dana 
Albers op. Purpose is een merk 
dat precies dit uitstraalt. Am-
bitie, doelgerichtheid maar 
ook flexibiliteit en wendbaar-

Een jonge atleet met een doel, een Purpose

ADVERTEREN?

NIEUWSSTER.NL

heid. Purpose is een platform, 
waarin Dana en anderen elkaar 
inspireren en helpen bij het 
ontwikkelen en verwezenlijken 
van hun doelen. Omdat dit zo-
veel energie geeft wat doorzet-
ten vergemakkelijkt. En Pur-
pose heeft een webshop waar 
je leuke artikelen kunt bestellen 

die eraan bijdragen om je doel 
letterlijk voor ogen houden. 
Op www.my-purpose.nl kun je 
hier meer over vinden. Het trai-
ningsjaar is voor Dana gelukkig 
nog lang niet voorbij. Maar één 
doel is erbij gekomen: volgend 
seizoen opnieuw afreizen naar 
Steamboat in Colorado.

Op donderdag 17 januari be-
staat de Zonnebloem 70 jaar. 
Om dat jaar te vieren wordt 
gestart met de Week van het 
Bezoekwerk dat plaatsvindt 
van 17 januari tot en met 25 ja-
nuari. Ook afdeling Loosdrecht 
doet hier aan mee en plant de 
huisbezoeken voor gasten die 
bezoek krijgen zoveel mogelijk 
in die week. 
De Zonnebloem is groot geworden 
door de huisbezoeken aan mensen 
met een lichamelijke beperking ge-
dreven door het feit dat zij moeilijk 
de deur uit kunnen. De Zonne-
bloem brengt in heel Nederland 
maar liefst meer dan 1 miljoen be-
zoeken aan huis. Dat  kan variëren 

van een kopje koffie tot bijvoor-
beeld een wandeling. Er kan op 
verschillende vormen invulling ge-
geven worden aan het bezoekwerk. 
Samen met de vrijwilliger wordt be-
sproken waar behoefte aan is bij de 
gast en hoe dat ingevuld kan wor-
den. De ervaring leert dat dit door 
zowel de gast als de vrijwilliger erg 
wordt gewaardeerd en resulteert in 
vele jaren fijne bezoeken.

Jubileumjaar
De vereniging laat deze mijlpaal 
uiteraard niet zomaar voorbij  gaan. 
Het 70-jarig jubileum viert de or-
ganisatie samen met haar 38.000 
vrijwilligers en 112.000 activiteiten- 
en vakantiedeelnemers. Daarom 

start de Zonnebloem met de Week 
van het Bezoekwerk in januari en 
viert het de 70 zorgeloze Zonne-
bloemdagen in het voorjaar. Begin 
september staat het vakantieschip 
van de Zonnebloem tijdens de We-
reldhavendagen in Rotterdam in de 
belangstelling. De vereniging sluit 
het jubileumjaar af op de Nationale 
Vrijwilligersdag in december. Ook 
krijgen veel reguliere Zonnebloe-
mactiviteiten een jubileumsausje. 

Vrijwilliger
Bezoekwerk geeft veel voldoening. 
Heb je tijd en lijkt iemand bezoeken 
je leuk om te doen? Neem dan con-
tact met ons op via mail voorzitter@
zonnebloemloosdrecht.nl.

Zonnebloem start 70-jarig jubileum 
met Week van het Bezoekwerk

‘Snowboarden’

Door: Linda Spil

Zaterdag 12 januari begon-
nen de wedstrijden voor de 
D2- turnsters in alle vroegte, 
de meiden Amber, Lily, Dani-
que en Britt waren er helemaal 
klaar voor.
Danique behaalde een 5e plaats 
in een groot deelnemersveld 
van 40 turnsters. Toen was het 
de beurt aan Tess, Anna, Veerle 
en Sanne en ook deze meiden 
turnden mooie oefeningen en 
belandden allemaal in de top- 
10 in een deelnemersveld van 
35 turnsters. Veerle werd 6e en 
kreeg hiervoor een mooie me-

daille. Grote pech voor Anna, 
door een fout aangeleerd ele-
ment in de oefenstof kreeg zij 
een grote aftrek. Zij eindigde 
hierdoor op een 8ste plaats, 
maar had op het hoogste po-
dium moeten staan. We baal-
den hier natuurlijk allemaal  
enorm van, maar de volgende 
wedstrijd gaat het zeker goed-
komen.  
De volgende groep turn-
sters, Imare, Ramila, Esmee 
en Gwen, turnden ook goed.  
Esmee en Ramila debuteerden 
in de D2, met ieder één zwak 
toestel waar we aan gaan wer-
ken, maar de aansluiting is er 

zeker. Imare en Gwen pres-
teerden beiden zo goed, met 
het gevolg dat Gwen tot haar 
grote verbazing op de eerste 
plaats eindigde en Imare daar 
net achter op de tweede plaats.  
Als laatste kwam Cato in actie 
en die kan echt alles als je haar 
een pot Nutella belooft,  Cato 
turnde een stabiele wedstrijd 
en behaalde een hele mooie 
derde plaats  Het was een lan-
ge wedstrijddag, met bijna alle 
turnsters bij de tien in het klas-
sement. Een prachtig eindre-
sultaat en een mooi begin van 
het wedstrijdseizoen voor deze 
turnsters. 

Mooie prestaties van turnsters Nilo

Een verbaasde Gwen van Hamers-
veld op hoogste podium met naast 

haar clubgenootje Imare Majoor

KORTENHOEF - In 2019 bestaat 
Toneelvereniging DSO 85 jaar. 
Dit jubileumjaar wordt afge-
sloten met de musical Foxtrot, 
die eind november meerdere 
keren zal worden gespeeld in 
Cultureel Centrum Kortenhoef. 
Voor deze bijzondere produc-
tie zoekt DSO 6 danseressen 
tussen 16 en 30 jaar die naast 
dansen ook kunnen zingen. 

Aanmelden kan individueel 
maar ook als dansgroep. De 
repetitieperiode is vanaf febru-
ari tot en met november 2019, 
voornamelijk op maandag- en/
of donderdagavond. De audi-
ties vinden plaats op zaterdag 9 

februari tussen 10.00 en 12.00 
uur in Cultureel Centrum Kor-
tenhoef. Altijd al graag in een 
musical mee willen doen? Dan 
is dit je kans, meld je aan. Stuur 
per mail een korte motivatie 
met ervaring, foto, leeftijd, 
naam, adres en telefoonnum-
mer aan de Artistieke Com-
missie van Toneelvereniging 
DSO; judithvoigt1@gmail.
com. Graag tot zaterdag 9 fe-
bruari!

DSO zoekt voor Foxtrot 
zes danseressen
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Door: Herman Stuijver

Per 1 februari stopt Gesilla de 
Jong (Gees) in de viskraam van 
Hilvis na 28 jaar op het Linde-
plein. 

“Ik zal het best missen”, vertelt 
de 48-jarige visvrouw, terwijl 
ze een haring schoonmaakt. 
“Maar ik heb nu nog de kans 
op ander werk. En het is mooi 
geweest hier.” Ze vertelt dat het 
fysiek pittig werk is. Je staat de 
hele dag, je werkt veel met je 
handen, je graait in de koelbak-
ken met ijs en je tilt zware voor-
raden. Gees en haar collega’s 
starten ’s ochtends om 7 uur in 
Spakenburg, laden de vracht-
wagen, rijden naar hun be-
stemming en richten de kraam 
in. En ’s avonds in omgekeerde 
volgorde. Eigenaar Martijn de 
Graaf beheert drie viskramen. 
Gees werkt drie dagen, in Elst 

(Betuwe), Harmelen en Loos-
drecht. Pas ’s avonds rond ach-
ten keert ze huiswaarts. “Tja, 
dan heb je het wel gehad. Het is 
mooi maar zwaar werk.” Gees 
heeft ander werk, ze gaat dienst 
verlenen in de zorg. In particu-
lier zorghotel Bloemendael in 
Baarn gaat ze aan de slag in de 
keuken en het restaurant, voor 
18 uur per week. “Ik doe ook 
mee aan de roomservice, want 
ik wil ook graag met de men-
sen in contact”, zegt ze. Dat is 
Gees ten voeten uit. Het con-
tact met de klanten. “Dat zal ik 
ook het meeste missen. Ik ken 
hier zoveel mensen van gezicht 
en naam. Ik heb hier generaties 
aan de kar gehad. We hebben 
veel plezier gehad en ik heb 
ook persoonlijke dingen mee-
gemaakt.” Volgens Gees is de 
sfeer op het Lindeplein niet 
veranderd. “Er zijn wel minder 
kramen, maar de vaste klanten 

blijven komen naar ons en naar 
de slager. Dat blijft trekken.” 
Nog twee vrijdagen kunt u uw 
haring, kibbeling, lekkerbek, 
zalm, salade of vismaaltijd bij 
Gees kopen. Het zal een wee-
moedig afscheid worden, na 
28 jaar. Maar Hilvis blijft door-
gaan!

Na 28 jaar stopt Gees op het Lindeplein

Door: Cees Koring 

Wist u dat verzetsmensen van de 
Nederlandse Seintoestellen Fa-
briek aan de basis stonden van 
de Loosdrechtse watersportver-
eniging ‘De Watervogels’. Deze 
vereniging bestaat op 26 januari 
75 jaar. 

Op woensdag 26 januari van het 
oorlogsjaar 1944, terwijl in Ame-
rika en Engeland D-day werd 
voorbereid, werd in het Hilver-
sumse café -restaurant De Karse-
boom de NSF- watersportgroep 
opgericht. Daaruit werd de wa-
tersportvereniging De Water-
vogels geboren. Met anno 2019, 
een van de mooiste havens aan 
de Oud Loosdrechtsedijk. Freek 
Ossel, burgemeester van Wijde-

meren, zegt ‘trots te zijn’ op de 
jubilerende vereniging.
Na 75 jaar telt de club nog leden 
die werkzaam waren bij de later 
door Philips overgenomen NSF. 
In die seintoestellenfabriek wer-
den op het hoogtepunt van de 
oorlog in het uiterste geniep zen-
ders gemaakt voor de illegaliteit. 
Bovendien werd de (gedwon-
gen) productie voor militaire 
communicatieapparatuur voor 
de nazi’s zodanig gesaboteerd 
dat het hele project werd afgebla-
zen. Mannen en vrouwen van de 
NSF betaalden voor hun verzet 
een hoge prijs. In 1941 deden 
Duitse troepen in een inval in 
de Hilversumse fabriek waarbij 
tientallen mensen gevangen wer-
den genomen. René Paul Wirix, 
die probeerde te vluchten werd 

Verzetsmensen NSF waren oprichters

De Watervogels 75 jaar
doodgeschoten. Naar hem werd 
in Hilversum- Noord een straat 
vernoemd. 
Met hetzelfde doorzettings-
vermogen en vastberadenheid 
waarmee ze het de bezetter moei-
lijk maakten, stampte de water-
sportgroep, die De Watervogels 
zou gaan heten, uiteindelijk een 
eigen haven uit de grond. In de 
jaren ’70 was dat nog een lang-
gerekte sloot aan de Oud Loos-
drechtsedijk. Met het uitgraven 
100.000 kub grond ontstond in 
1998 de haven waar anno nu 
140 schepen een plek vinden. 
Eind 2018 namen de 200 leden 
van De Watervogels een besluit 
waardoor plannen voor de bouw 
van een nieuw clubhuis en een 
grote loods mogelijk worden. 
Diverse leden zijn 40, 50, 70 jaar 
en langer lid van deze vereniging, 
waarin de zelfwerkzaamheid nog 
steeds hoog in het vaandel staat.

De Loosdrechtse tekenaar

Aan het begin van een nieuw jaar 
hoor je mensen vaak spreken over 
dingen die ze anders willen gaan 
doen. Het begin van het nieuw jaar 
is een moment waarop je goede 
voornemens in daden om wilt 
zetten. Je at en snoepte te veel, waar-
door je te dik werd en de conditie 
terugliep. Je neemt je voor minder 
te gaan eten en snoepen. Een 
ander zegt: mijn levensstijl brengt 
een hoog energieverbruik met 
zich mee. Dat gaat ten koste van 
het milieu. Ik neem mij voor het 
milieu minder te gaan belasten en 
mijn levensstijl aan te passen. Het 
is goed dat we goede voornemens 
hebben. Daarmee geven we aan dat 

er dingen zijn in ons leven die beter 
kunnen. Goede voornemens kun-
nen op onszelf betrekking hebben. 
Het kan ook zijn dat vooral onze 
medemensen of de leefomgeving 
ermee gebaat zijn. 
Helaas blijft het vaak bij goede 
voornemens. De praktijk van het 
leven is weerbarstig. Het is niet zo 
eenvoudig ingesleten patronen 
te doorbreken. Dat kost iets van 
onszelf en het lukt niet altijd om 
dat op te brengen. Toch loont het 
de moeite om goede voornemens 
te hebben. Niet alleen aan het begin 
van het jaar, maar het hele jaar door. 
Je zou de vraag ook anders kunnen 
formuleren en dan komt het nog 

wat dichter naar onszelf toe. De 
vraag is dan: waar wil ik voor gaan? 
Dat zegt iets over hoe ik in het leven 
sta. Ga ik voor mijn carrière? Is 
dat mij wel wat opoffering waard? 
Ga ik er voor om zoveel mogelijk 
uit het leven te halen? Want ik leef 
maar één keer en nu moet het ge-
beuren. Of ga ik voor mijn relatie? 
Is de relatie met mijn partner, de 
zorg voor de kinderen mij heel veel 
waard en heeft dat hoge prioriteit?  
Zo zijn er verschillende dingen te 
noemen waar wij voor kunnen 
gaan. Daarbij is het niet om het 
even waar wij voor gaan. We kun-
nen ook gaan voor dingen die ver-
keerd zijn. Vaak moeten we door 

Goede voornemens KERKEN VAN 
LOOSDRECHT

schade en schande ervaren dat we 
verkeerde prioriteiten stelden. 
In de kerken proberen we ook iets 
over deze dingen te zeggen. Ook 
daar zal het vaak zo zijn dat het be-
gin van een jaar gelegenheid biedt 
de vraag te stellen: waar gaan wij 
voor? Maar het is een vraag die we 
ons elke dag mogen stellen. In de 
kerken wordt wel eens het lied ge-
zongen: Ga met God en Hij zal met 
je zijn: bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. Als 
ik de bijbel goed begrijp, het boek 
waarin God, de Schepper van he-
mel en aarde, tot ons spreekt, dan 
moet het gaan  met God, het leven 
in relatie met God, hoge prioriteit 
krijgen. De kern van een leven met 
God is dat je God liefhebt boven 
alles en je naaste als jezelf. Maar 

als ik God en de naaste zoveel 
eer behoor te geven, waar bleef ik 
dan zelf? Kom ik dan zelf tot mijn 
recht? Ik mag er toch zijn? Ik mag 
toch opkomen voor mijzelf? Het 
mooie is: als je God bovenaan zet, 
kom je ook zelf tot je recht. Als je 
je belangeloos inzet voor anderen, 
dan krijg je dat terug. Het zal wel 
eens gebeuren dat je in mensen 
teleurgesteld raakt, maar er zal ook 
veel zijn dat je blij maakt en dat je 
denkt: het is goed om met God te 
gaan. Het verrijkt mijn leven. Ga 
met God en Hij zal met je zijn, tot 
wij weer elkaar ontmoeten, in zijn 
naam elkaar begroeten. Ga met 
God en Hij zal met je zijn.   

Ds. A. van Duinen, Hervormde 
Gemeente Loosdrecht.

ANKEVEEN- Over twee weken 
is het zover. Dan staat er zowel 
op zaterdagavond 26 januari 
als zondagmiddag 27 januari 
een unieke voorstelling op het 
programma van theater De Dil-
lewijn in Ankeveen. In de dyna-
mische multimediaproductie 
‘Music Meets Film Stars’ staan 
hoogtepunten uit iconische 
speelfilms en de bijbehorende 
filmmuziek centraal. 
Bijzonder is dat de muziek live 
wordt gespeeld door een groot 
orkest, bestaande uit muzikan-
ten van de muziekverenigingen 
Nieuw Leven uit Loosdrecht en 
De Vriendschapskring uit An-
keveen. Het orkest staat onder 
leiding van dirigent Ronald 
de Haan. Voor het eerst spe-
len beide orkesten samen in 
een prachtige voorstelling die 

de toeschouwers meevoert op 
een muzikale reis langs meer 
en minder bekende filmgenres. 
Maar liefst 11 bekende succes-
films komen voorbij, waaron-
der beroemde films als ‘King 
Kong’, ‘Star Wars’, ‘Harry Pot-
ter’, ‘James Bond’, ‘The Good, 
the Bad and the Ugly’, etc. De 
combinatie van prachtige film-
beelden en live gespeelde mu-
ziek garandeert een fantastisch 
programma voor alle leeftijden, 
dat bovendien op een bijzonde-
re wijze wordt gepresenteerd. 
Deze unieke voorstelling kunt 
u meemaken op zaterdagavond 
26 januari (aanvang 20.15 uur) 
en zondagmiddag 27 januari 
(aanvang 14.30 uur). Kaarten 
zijn te bestellen op de website 
van theater De Dillewijn: www.
dedillewijn.nl

Beelden van 11 speelfilms op groot scherm

De Vriendschapskring en Nieuw 
Leven spelen filmmuziek 
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Ook op
Facebook,

met honderden 
views, likes, enz.

TIENHOVEN – Op vrijdag 18 
januari geeft het Colori Ensem-
ble om 20.15 uur een Winter-
concert, een mooi concert bij 
kaarslicht. Het ensemble speelt 
werken van Mozart, Bach, 
Dvořák, Bartók in het Oude 
Kerkje van Tienhoven. 

Rianne Jongsma (fluit, picco-
lo), Wilma Jongsma (hobo, 
althobo), Arjan Jongsma (ma-
rimba) en Frans Douwe Slot 
(piano) studeerden/studeren 
aan de conservatoria van Am-
sterdam, Den Haag, Gronin-

gen en Utrecht. Ze wonnen 
individueel belangrijke prijzen, 
o.a. op het Prinses Christina 
Concours en het concours van 
Stichting Jong Muziektalent 
Nederland. Het ensemble ont-
leent haar naam aan de com-
positie Colori, in 2012 geschre-

Winterconcert Colori Ensemble ven door Wim van Ligtenberg. 
Concerten van het Colori En-
semble zijn zeer gevarieerd, 
in zowel het repertoire als het 
afwisselende gebruik van de in-
strumenten. 
Meer info / kaarten: www.con-
certtienhoven.nl. Oude Kerkje, 
Laan van Niftarlake 62; 3612 
BV Tienhoven. 

Ebonit Saxofoon Kwartet vermaakt de Beukenhof
Vrijwilligers rond de Beuken-
hof doen hun uiterste best om 
de bewoners te plezieren. Een 
korter/ langer of permanent 
verblijf in het zorgcentrum 
wordt op die manier wellicht 
aangenamer. Afgelopen za-
terdagmiddag was het Ebonit 
Saxofoonkwartet op bezoek. 
Snel gearrangeerd door Ron 
van Aalst c.s. als invallers van 
een duo dat op het laatste mo-
ment verhinderd was. 

Het Ebonit Saxofoonkwartet is 
een jong, sprankelend ensem-
ble, opgericht in 2011 door vier 
klasgenoten aan het Conser-

vatorium van Amsterdam. De 
musici uit Polen, Nederland, 
Duitsland en Rusland traden 
op in de belangrijkste concert-
zalen van Nederland en daar-
buiten waaronder het Con-
certgebouw in Amsterdam, 
TivoliVredenburg in Utrecht, 
De Singel in Antwerpen, Mu-
sikverein in Wenen en het Kon-
zerthaus in Berlijn. Daarnaast 
verzorgde het kwartet concer-
ten tijdens verschillende gere-
nommeerde festivals. Vier top 
musici nu dus in het restaurant 
van de Beukenhof, dat hadden 
meer mensen moeten weten. 
Paulina Marta Kulesza bespeel-

de de zware bariton saxofoon, 
terwijl Alberto Tárraga Alcañiz 
de sopraan saxofoon ter hand 
nam en Mateusz Pusiewicz op 
tenor. Dineke Nauta speelde 
altsaxofoon. Zij presenteerde 
het programma. Het kwartet 
speelde diverse nummers van 
cd Arabesque uit 2018. ‘Pure 
magie’ volgens de Volkskrant. 
Ze openden met Masks, een 
pianowerk van Débussy dat 
ze hadden omgeschreven naar 
een saxofoon-compositie voor 
vier blazers. Daarna een mees-
terstuk van Leoš Janáček (1854-
1928), een Tjechisch compo-
nist. ‘In The Mists’ bestond uit 

vier delen, van melancholisch 
tot extatisch. Het werd gaande-
weg steeds duidelijker dat Ebo-
nit werkelijk van begin tot eind 
weet te boeien. Je kunt je alleen 
afvragen of een restaurantzaal 

de meest geschikte plek is met 
de afleiding van rammelend 
serviesgoed en in -en uitgaande 
gasten. Niettemin was het een 
prachtig concert. Na een dro-
merige Reverie van Debussy 
bleef het viertal onverminderd 
muzikaal op hoog niveau at-
tent. 

Het Neurotherapie Centrum 
Hilversum houdt zich al meer 
dan 15 jaar bezig met hersen-
trainingen. Die worden aan-
gewend om zonder medicatie 
verbeteringen  te bewerkstel-
ligen in de werking van het 
brein. Niet alleen voor con-
centratie- en slaapproblemen, 
maar ook voor emotionele be-
lasting en een groot scala aan 
andere aspecten. Zondag 20 
januari is er een Open Dag. 

In het vooraanstaande tijd-
schrift Nature stond afgelopen 
jaar een artikel waaruit het we-
tenschappelijk bewijs hiervoor 
is geleverd. Het gaat in principe 
over het zelf kunnen beïnvloe-
den van uw EEG, uw hersen-
golven. U bent uitgenodigd om 
meer over deze methode te we-
ten te komen.
De grootste pluspunten van 
deze vorm van training zijn: 
geschikt  voor jong en oud, van 
4 tot 95 jaar;  het is leuk om te 
doen; het herstel komt vanuit 
het brein zelf; het is niet inva-
sief, d.w.z. er wordt niets het 
brein ‘ingebracht’.
Met succes zijn de trainin-
gen toegepast voor: ADD en 
ADHD - autisme en PDD-
NOS - burnout en stressreduc-
tie – concentratieproblemen 
- depressie - dyslexie en dyscal-
culie – migraine en spannings-
hoofdpijn - niet-aangeboren 

hersenletsel – slaapproblemen 
- traumaverwerking en PTSS – 
whiplash. Ook zijn er speciale 
programma’s voor dementie-
preventie en verbetering van 
de conditie van het brein bij 
epilepsie.

Open Dag
Eerste ronde, 11.30: ontvangst 
met koffie, thee; 12.00: algeme-
ne lezing; 13.00: demonstratie 
in de behandelkamers; 14.00: 
afsluiting / praktische infor-
matie. Tweede ronde, aanvang: 
15.00 uur, ontvangst 14.30. 

Aanmelden is verplicht, gezien 
de ruimte + persoonlijke aan-
dacht! Graag per mail (www.
neurotherapie.nl) of bel: 035-
628 6895

Zondag Train your Brain 
Open Dag Neurotherapie 
Centrum Hilversum

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN - Huis-aan-huis-
bladen bereiken meer dan de 
helft van de Nederlanders. De 
lezers zijn wat ouder dan de ge-
middelde Nederlander en ook 
minder vermogend. Dat blijkt uit 
de Nationale Regio Monitor van 
NOM waarin het bereik van een 
groot deel van de Nederlandse 
huis-aan-huisbladen werd ge-
meten. 

Dunnebier Print & Marketing, 
uitgever van het Weekblad Wij-
demeren (8000) en de Nieuws-
Ster (4500), was niet betrokken 
bij dit onderzoek. Deze mid-
delgrote uitgeverij neemt een 
bijzondere positie in binnen de 
groep huis-aan-huisbladen, het 
is een van de weinige in Neder-
land die nog zelfstandig functio-
neert. In de regio Gooi en Vecht 
hebben we vooral te maken met 
Enter Media dat diverse titels 
(Weesper Nieuws, Laarder Bel, 
enz.) naast de Gooi- en Eem-
bode verspreidt. In Kortenhoef 
en ‘s- Graveland heb je ook nog 
de tweewekelijkse Triangel van 
drukkerij de Klapbrug. De Pers-
groep is de onbetwiste markt-
leider. Deze uitgever geeft 129 
van de 319 onderzochte edities 
uit. Ook in 2014 en 2016 wer-
den huis-aan-huisbladen on-
derzocht. Het bereik lijkt te zijn 
afgenomen, van 62 procent in 
2014 en 2016 naar 53 procent nu.

Hoge leesdichtheid
Uit een eigen representatief 
leesonderzoek door drs. Arnol-
dy in het verleden bleek dat zelfs 
97% elke week het Weekblad 
Wijdemeren las. Naast een hoge 
leesdichtheid was de intensiteit 
ook hoog, de helft van de lezers 
las bijna alle artikelen. In 2014 
was er, in opdracht van de ge-
meente Wijdemeren, een enquê-
te van het Burgerpanel waaruit 
naar voren kwam dat 55% van 
de Wijdemeerders het plaatselijk 
nieuws haalde uit het Weekblad 
Wijdemeren. Gevolgd door 31% 
voor de NieuwsSter. Het officië-
le gemeentelijk nieuws las 60% 
van de ondervraagden in WW 
en NS. Tijden veranderen, maar 
ook in onze vijf dorpen spelen de 
lokale huis-aan-huisbladen nog 
altijd een belangrijke rol. 

Future-proof
In 2014 en 2016 werd ook on-
derzocht hoe het huis-aan-huis-
blad gelezen werd, 14 procent 
las de krant niet alleen op papier 
maar ook digitaal, 1 procent las 
de krant uitsluitend digitaal. In 
het digitale tijdperk maakt dat 
gegeven, samen met de relatie-
ve oververtegenwoordiging van 
oudere lezers, het model niet 
echt future-proof. Er zijn geen 
cijfers, maar ook voor ‘onze’ bla-
den geldt dat steeds meer lezers 
ook digitaal de pdf’s aanklikken. 
Dat wordt aangetoond door het 
alsmaar stijgende bereik van de 

Facebook-pagina’s die verwijzen 
naar de digitale versies. 
Een andere bedreiging komt 
van de kant van de overheid. 
Staatssecretaris Knops heeft een 
wetsvoorstel ingediend waarbij 
de verplichting voor gemeenten 
om officiële bekendmakingen in 
‘papieren’ huis-aan-huisbladen 
te publiceren gaat vervallen. Dat 
zou 16,5 miljoen euro besparen. 
Huis-aan-huisbladen zouden 
dus maximaal eenzelfde be-
drag aan advertentie-inkomsten 
kwijtraken. Tot nu toe is er voor 
de gemeente Wijdemeren geen 
aanleiding om te stoppen met 
Wijdemeren Informeren. Een 
woordvoerder bevestigde dat de 
samenwerking goed bevalt. 

Bron: Piet Bakker; www.svdj.nl (Sti-
muleringsfonds voor de Journalis-
tiek)

Huis-aan-huisbladen worden nog 
steeds goed gelezen



Woensdag 16 januari 201912 NIEUWSSTER

van-vulpen-facilitair.nl
schoneterrassen.nl
Info 035-5827277

Schoonmaak aangeb
hulp nodig bij de schoon-

maak gewoon of regelmatig
bel een betrouwbaar huis-

houdster 0623244885

Nieuwe website nodig?
Bel of mail Hans Doeve

06 247 646 55
hans.doeve@uwzz.nl

uw Website zonder zorgen

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

MEDISCHE DIENSTEN

KERKDIENSTEN
Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
Zo.  20 januari:   11.00 uur: W. Balk.
Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
Zo.  20 januari:   10.00 uur: Ds. M. Roelofse.    
         15.00 uur: Ds. M. Roelofse.
Gereformeerde kerk
Zo. 20 januari:   10.00 uur: Ds. J.J. Blom.
Beukenhof
Zo. 20 januari:   11.15 uur. W. Vlooswijk.

oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
Zo. 20 januari:    9.30 uur: Ds. A. van Duinen.
      18.30 uur: Gezamelijke dienst Sijpekerk. 
Nederlands Gereformeerde kerk
Zo. 20 januari:  12.45 uur: Gezamelijke dienst Schuilhof H’sum.

STERRETJES

✓ 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

Vanwege haar 100-jarig
bestaan en de reünie op

12 april 2019, zoekt
scouting Zuiderkruis 

oud-leden. Dit geldt ook
voor alle oud-leden van

groepen die in de
Zuiderkruis zijn opgegaan

zoals o.a. Scouting
Loosdrecht, Winnetouhorde

Oud lid? Ga naar: 
zuiderkruis.nl/

100jaarzuiderkruis

WANNEER TIJD WAT WAAR

wo. 16 jan. 12.00 u. Burenmaaltijd Emtinckhof, Eikenlaan, Ldr.
wo. 16 jan. 14.30 u. Nieuwjaarsreceptie ouderenbonden Emtinckhof, Eikenlaan, Ldr.
wo. 16 jan. 20.00 u. Commissie Ruimte & Economie Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
do. 17 jan. 18.00 u. Food for Soul, christendom Oude Kerkje, Kortenhoef
do. 17 jan. 20.00 u. Commissie Bestuur & Middelen Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
vr. 18 jan. 20.00 u. Lezing ‘Van veen tot turf’ NH kerk,Noordereind 14, Gra.
za. 19 jan. 10.15 u. Vogelexcursie Loenderveense plas Bloklaan 5, Loosdrecht
za. 19 jan. 17.00 u. CDA Stamppottenbuffet (kwekerij) Ome Joop, Kromme Rade 6
za. 19 jan. 18.00 u. Stamppottenmaaltijd NH- kerk Bergplaats, NdB. 
zo. 20 jan. 09.00 u. Vlooienmarkt De Fuik, Kortenhoef
zo. 20 jan. 15.30 u. Zemtsov Altviool Kwartet Jagthuis, Middenwg.88, NdB. 
25, 26, 31 jan. 20.00 u. DSO toneel ‘Geen dag spijt’ CCK, Parklaan, Kortenhoef
za. 26 jan. 13.00 u. Open middag Hist. Kring (tot 16 u.) Kerklaan 89, Kortenhoef
za. 26 jan. 19.30 u. ARTV (Ank. tennis) Wintertoernooi Tuliphallen, Kininelaan, H’sum
za. 26 jan. 20.15 u. Music Meets Film Stars (orkest VSK) Dillewijn, Ankeveen
zo. 27 jan. 14.00 u. DSO toneel ‘Geen dag spijt’ CCK, Parklaan, Kortenhoef
zo. 27 jan. 15.30 u. Music Meets Film Stars (orkest VSK) Dillewijn, Ankeveen
wo. 30 jan. 20.15 u. Helge Slikker, try-out  ‘As.’ Dillewijn, Ankeveen
do. 31 jan. 20.00 u. Gemeenteraad Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
01, 02 feb. 20.00 u. DSO toneel ‘Geen dag spijt’ CCK, Parklaan, Kortenhoef

Activiteiten agenda

Klushulp Hilversum
Tevens schilderwerk en 

tuinonderhoud.
www.klushulphilversum.nl

035-2083480

Hulp in de huishouding
nodig? Word het je teveel

Ik heb nog tijd over,
en kom u graag helpen

Jaren ervaring 
Met referenties
Bel 0629346546 

OPEN 9.0016.00 UUR.
DONEVENTS.NL  0294237320








Kom jij ons team versterken?!

De NieuwsSter zoekt een
bezorger om op woensdag
ons weekblad te bezorgen. 

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op via
p.j.masmeijer@online.nl

KORTENHOEF – Het team van 
Don Events organiseert op 
zondag 20 januari vanaf 9 uur 
de 2e editie van Don’s Vlooi-
enmarkt in sporthal De Fuik te 
Kortenhoef.

De 1e editie afgelopen oktober 
was een daverend succes, het 
was in jaren niet zo druk ge-
weest, ook werden er hele leuke 
spullen verkocht. Ook de aan-
komende editie staan er weer 

100 particulieren die hier hun 
tweedehands spullen te koop 
aanbieden. Iedereen kan hier 
met zijn of haar spulletjes te-
recht. Of je nou een echte ver-
zamelaar bent, gewoon je zol-
der op wilt ruimen of een partij 
kleding over hebt: er is voor elk 
wat wils. Je kunt je vermaken 
met dwalen en neuzen tussen 
al het nostalgisch goed en heb-
bedingetjes, maar ook mensen 
ontmoeten met dezelfde inte-

resse. In de horecahoek kunt 
u genieten van een heerlijke 
verse kop koffie of een lekkere 
versnapering. 

Sporthal de Fuik; Zuidsingel 
54; Kortenhoef. Ook deelne-
men of bezoeken voor info: 
www.donevents.nl of tel: 0294-
237320

Daverend succes  Vlooienmarkt
Kortenhoef 




