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Twee dominees, één hervormde gemeente,
Bram van Duinen en Rien Roelofse (rechts)
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De kogel is door de kerk. Op 6
januari vierden de leden van de
Hervormde gemeenten Ouden Nieuw-Loosdrecht de Dienst
van Samenvoeging in een volle
Sijpekerk. Na een lang proces
vormen de hervormden nu samen één gemeente. Met twee
dominees: Bram van Duinen
en Rien Roelofse. In september
van dit jaar sluit het karakteristieke hervormde kerkje aan de
Oud Loosdrechtsedijk.
Met medewerking van het koor
Praise Loosdrecht was het een
feestelijke dienst op de eerste
zondag van het jaar. Ds. Van
Duinen preekte over het gebed
dat niet gebonden is aan één
plaats en ds. Roelofse mediteerde over wat eenheid betekent.
En hoe je net als Jezus Christus
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Twee dominees, één
hervormde gemeente
Door: Herman Stuijver
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je als dienstknecht moet opstellen. Namens de classis (districtsbestuur -red.) vertelde ds. Verhoeven dat ze onder de indruk
was van de zorgvuldigheid van
het fusieproces.
Lang proces
Toen ds. Van Duinen in 2013
beroepen werd in Oud-Loosdrecht werd hem al direct duidelijk gemaakt dat men bezig
was om over de toekomst van
deze gemeente na te denken.
“Vanaf 2011 zijn er verkennende gesprekken geweest. Het is
een vergrijzende gemeente die
bovendien maar weinig huishoudens in het bereik heeft.
Het was voor mij een inspanningsverplichting om een samengaan te begeleiden. Het
leek onafwendbaar” vertelt de
62-jarige. Dat was ook de er-

varing van zijn jongere collega
Roelofse die vanaf januari 2017
op de kansel staat in de Sijpekerk.
“Bij de samenvoeging was het
grootste probleem dat van de
ongelijktijdigheid. Voor ons
was de noodzaak als kleine
gemeente veel groter. Voor
Nieuw-Loosdrecht was dat
een stuk minder. Maar als je
een grens nadert van ongeveer
30 kerkgangers op de zondag,
dan kan het haast niet anders”,
vervolgt ds. Van Duinen. “Voor
ons was de zorg om elkaar de
belangrijkste drijfveer”, sluit ds.
Roelofse aan. Op zondagochtend bezoeken ¬± 250 gelovigen de Sijpekerk. “Nee, helemaal geen”, antwoordden beide
arbeiders in de gaard des Heren
als het gaat om de verschillen
in het geloof. “We zitten qua
geloofsbeleving volledig op
dezelfde golflengte”, beaamt
Van Duinen. “Cultureel was er
vroeger een verschil tussen de
turfstekers uit Oud en de boeren uit Nieuw, maar dat is gesleten”, meent Roelofse.
Die een functie van 100% heeft
in de nieuwe Hervormde gemeente Loosdrecht, terwijl
Bram van Duinen voor 60%
zal werken. Overigens is twee
dominees op één gemeente een
luxe, beseffen de heren. Daar
komt een einde aan als ds. Van
Duinen over vier jaar met emeritaat gaat.
Komend jaar
Het komend jaar zullen de
voorgangers niet alleen hun
energie steken in een andere
organisatie, onder andere met
32 kerkenraadsleden, die efficiënt bestuurd moet worden,
de predikanten hechten vooral
veel waarde aan de plaats van
de kerk in de samenleving.
Van Duinen: “Bij begrafenissen
waar nogal wat niet-kerkelijken aanwezig zijn, zie je toch
dat het geloof veel mensen iets
doet. Daar moet je zorgvuldig
mee omgaan, op een positieve
wijze uitdragen dat je iets met
God hebt.”
Lees verder op pagina 2.

Het succes zit hem
in de details!
Eerlijk verkoopadvies nodig?

Lindelaan 101
1231 CK Loosdrecht
T 035 – 582 42 81
E info@vuister.com
I www.vuister.com
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FAMILIEBERICHTEN

Vervolg van voorpagina.

Hij leefde om te helpen,
niets was hem nooit teveel.

Onze lieve, dappere en zorgzame mama, oma, omi en
ouwe oma is overleden

Mary Aukema ‐ van Reenen
Loosdrecht
29 mei 1927

Loosdrecht
18 januari 2019

Zij heeft ons zoveel geluk gebracht.
Elly en John
Silvana en Daan
Jayden
Nori en Arie
Sanne en Bart
Sam, Fenna
Rick
Marleen en Hidde
Nikki en Pepijn
Hailey
Vera en Joppe
De crematieplechtigheid heeft inmiddels in besloten
familiekring plaatsgevonden.

Langs deze weg willen wij jullie bedanken
voor de warme belangstelling gedurende het
ziek zijn van Gijs en tijdens zijn laatste
afscheid. Zoveel mensen, kaarten, lieve
woorden en al die armen om ons heen! Samen met
ons hebben jullie afscheid van Gijs genomen,
op een manier waaraan wij altijd in liefde zullen
terugdenken.

Loosdrecht, januari 2019
Familie Oudshoorn-Bosma

Programma GooiTV
Vanaf 30 januari zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
-Diverse onderwerpen in TV Magazine. - Ingmar Meijer gaat in
gesprek met de burgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes.Ruud Bochardt praat in In Derde Termijn met Joost Boermans,
wethouder in Wijdemeren over de N201 en de duurzaamheidsagenda.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN
(1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl.

Tante Janny

“Precies, we moeten er zijn
voor de wereld, voor het dorp.
Een kerk is er voor leraar en
leerling en is een van de weinige
plekken waar mensen met hele
verschillende achtergronden
elkaar ontmoeten. Nu we één
gemeente zijn, kunnen we nog
meer werken aan de binding.
Nu begint het pas,” zegt Rien
Roelofse. Die veel kansen ziet
om zich te profileren in Loosdrecht. Ook de jongeren vragen aandacht. Momenteel is er
een project waarbij twintigers
uit het jeugdpastoraat getraind
worden om meer jongeren te
betrekken bij het geloof. Daarnaast zijn ze druk bezig met
een trip naar Thailand waar
Loosdrechtse jongeren mee
zullen werken aan een Derde
Wereld-project.
Kerk Oud-Loosdrecht
Wat er met het kerkgebouw in
Oud-Loosdrecht zal gebeuren
na zondag 8 september is nog
niet bekend. In ieder geval mag
het gebouw op deze A-locatie
in het watersportgebied niet gesloopt worden. Een commissie
zal zich de komende maanden
buigen over een bestemming
die past op deze markante plek.
“Het gaat hier altijd om emoties”, vertelt ds. Van Duinen
“maar het is een tempel der
herinnering. Mensen maken de
kerk. Die uitdaging moeten we
aangaan.”

persoonlijk assistente voor hulp & gemak

Bij bestelling op onze website
of bij afhalen

5 % korting

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

Wacht niet op een goede dag, maak er een!

www.tante-janny.nl

Voor alle tijdrovende klusjes!

0644217671 • info@tante-janny.nl

ambachtelijke
slagerij

Aanbieding van deze week:

Stroganoffsteak

Steak van grof gemalen biefstuk
met stroganoffsaus
2 stuks

5,50

100 gram corned beef
100 gram gebraden kipfilet
Bakje 4 seizoenssalade

5,95

Vleeswarentrio

ma- t/m vrij- dag 06.30 - 21.00 uur
zaterdag 06.30 - 21.00 uur
zondag 11.30 - 21.00 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 30 januari 2019

Donderdag 28 maart bewonersbijeenkomst ‘Wijdemeren komt er bekaaid af’
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Of de buslijnen
104, 105 en 106 op dezelfde
routes door de vijf dorpen
zullen rijden, is pas bekend
in 2021. Tot juni 2019 mogen
politici en inwoners van Wijdemeren hun mening geven
over een Plan van Eisen dat het
provinciebestuur zal opstellen voor een nieuwe concessie
openbaar vervoer. Dan mag
Connexxion of een ander bedrijf de busdiensten uitvoeren.
Op een informatieavond voor
raadsleden vorige week donderdag bleek dat de inbreng
van Wijdemeren zal worden
beperkt tot wat sputteren en
spartelen, want Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland nemen het besluit. Tot half maart
kunnen de 7 gemeenteraden
in de Gooi en Vechtstreek hun
mening geven, maar ze hebben
verder niets te vertellen over
het besluit. Alleen Provinciale
Staten in Haarlem kunnen met
wijzigingsvoorstellen komen.
Die geringe inbreng is des te
pijnlijker, omdat Wijdemeren
er ‘bekaaid’ van af komt zoals
VVD-raadslid Sieta Vermeulen
hardop concludeerde. Zij was
niet de enige die ontevredenheid toonde. Hoewel Jordy van
Slooten, mobiliteitsmanager
van de Regio Gooi en Vechtstreek, direct bij aanvang zei
dat het bericht in de Gooi- en
Eemlander dat er buslijnen ge-

schrapt worden voorbarig was
en uitging van een extreme
variant, is het niet uitgesloten.
Wijdemeren mag in z’n handen knijpen als de 104 (Hilversum- Nieuw Loosdrecht), 105
(Hilversum- Kortenhoef) en
106 (Weesp- Hilversum) blijven gehandhaafd. De 121 en
122 die via Loosdrecht rijden,
staan voor 2023 op de agenda.
Die vallen onder de provincie
Utrecht. Van Slooten deed zijn
best om er een positief verhaal
van te maken, maar dat lukte
niet. Op de wegen zijn er teveel files en vaak lege bussen.
Zeven van de 17 lijnen in deze
regio hebben een gemiddelde
bezetting van minder dan 30%,
alleen op de spitstijden is de
vulling in orde. Na achten en
in het weekend vrijwel nihil.
Er zijn slechts drie buslijnen
met meer dan 50% passagiers.
Het streven is meer en meer
tevreden reizigers in het OV te
krijgen. Nog wat cijfers: 42%
van de inkomsten komt uit de
kaartverkoop, 58% is subsidie
van de provincie die jaarlijks 17
miljoen betaalt aan de bussen
in deze regio.
Fietsen naar knooppunten
De Regio is nu bezig om een
stevige inbreng te leveren aan
Haarlem. Men wil meer investeren in sterke lijnen met
daarop aansluitend meer OVknooppunten. Het is de kunst
om inwoners te verleiden met

ANPR-controle politie
Wijdemeren
Vrijdagavond meldde politie
Wijdemeren op Facebook dat
zij als een van de maatregelen
in het bestrijden van woninginbraken toezicht hielden op
de N201 nabij Vreeland op mogelijk inkomend mobiel banditisme door gebruikmaking van
ANPR. Informatie in vaktaal,
die voor de volgers lastig te begrijpen was, maar desondanks
veel waardering en complimenten opriep. “Snap dr niks
van, maar het zal nut hebben”
was een van de reacties. Naast
opmerkingen als “Goed bezig”,
“Super van jullie” en “Pak ze”.
Gelukkig volgde al snel een nadere toelichting. Mobiel banditisme betreft rondtrekkende
criminele groepen. Bendes
die Europa doorreizen met als
doel om misdrijven te plegen.
In Nederland is er een toename van mobiel banditisme,
met name gepleegd door ver-

dachten uit Oost-Europa. Het
aanpakken hiervan staat hoog
op de prioriteitenlijst van de
politie. Dit doet zij o.a. door
verkeerscontroles met ANPR:
Automatic Number Plate Recognition. Hierbij scant een
camera kentekens van voorbijrijdende voertuigen. Deze
worden vergeleken met een
lijst met kentekens die op naam
staan van personen die worden
gezocht, boetes open hebben
staan of om andere redenen
bij de politie bekend zijn. Als
een kenteken matcht, kan de
politie actie ondernemen. Naderhand plaatste politie Wijdemeren een kort afloopbericht
over de controle: “Geen hits
op personen/voertuigen m.b.t.
woninginbraken. Wel een hit
op een voertuig m.b.t. diefstal
buitenboordmotoren.
Geen
buitenboordmotoren hierbij
aangetroffen. De bestuurder
van deze auto moest ook nog

de fiets naar zo’n knooppunt
(met verschillende faciliteiten)
te gaan en vandaar met de bus
of trein verder. Dat lijkt eenvoudig, want verreweg de meeste
Gooiers wonen niet meer dan
2,5 km. van een NS-station of
een HOV-buslijn. Dat is leuk
voor Hilversum, Huizen, Bussum, Naarden, Laren, Weesp,
maar niet voor Ankeveen, Nederhorst den Berg, Kortenhoef
en Loosdrecht, die vallen er ver
buiten. De Regio wil 10% meer
budget voor openbaar vervoer,
het is nog niet duidelijk waar
dat geld heen gaat. Voor ouderen en gehandicapten moet er
een vangnet komen van taxi’s
en bussen die hen naar zo’n
knooppunt vervoeren.
Ontevreden
Alle politieke partijen waren
aanwezig tijdens deze ‘beeldvormende’ bijeenkomst. Vrijwel iedereen was ontevreden
over het Wijdemeerse aandeel
in het OV- beeld van de toekomst. Er was nog net geen
boe-geroep, daarvoor zijn de
lokale politici te beschaafd. Dat
er geen bus rijdt over de Middenweg in Nederhorst den Berg
met tal van bedrijven, maar
wel over een provinciale weg,
werd belachelijk genoemd. Op
zondag geen bus om je naar
de watersport te verplaatsen,
was toch ongelofelijk, zei een
raadslid. Hoe moet een student
in het weekend zijn ouders in

SP komt naar
de bieb.
WIJDEMEREN- Op zaterdag 9
februari organiseert de SP een
bijeenkomst in de Bibliotheek
van Loosdrecht. Iedereen is
welkom om te spreken over elk
thema dat belangrijk voor u is.
De N201 snelweg over de heide? Nieuwe Concessie Openbaar Vervoer, wat voor gevolgen heeft dat voor u als inwoner
van Wijdemeren. De verkorte
pleziervaartverbinding vanuit
de Loosdrechtse Plassen naar
het Hilversums Kanaal. Krijgt
u zorg ondersteuning vanuit de
gemeente, vertel ons uw ervaring. Betaalbaar wonen. Wat u
maar ter sprake wilt brengen.
De bijeenkomst start om 10:00
uur en zal tot uiterlijk 14:00 uur
een openstaande boete van
1300 euro betalen voor diverse
overtredingen. Dit direct kunnen afhandelen.”
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Ankeveen bezoeken? Dat lukt
niet met openbaar vervoer. En
zo daalde er een klachtenregen
neer op het forum dat naast Van
Slooten bestond uit medewerkers van de gemeente en provincie en vervoerswethouder
Boermans. Die pleitte voor een
gezamenlijke aanpak van de
Regio. Dan zou je sterker staan
tegenover de provincie. Ja, dat
is leuk, zo’n samenwerking, was
de algemene reactie, maar daar
schieten onze vijf dorpen niets
mee op. Want de kernen liggen
(veel) verder dan 2,5 km. van
die knooppunten af. Eigenlijk
is er een behoefte aan een eigen
zienswijze van Wijdemeren,
maar die lijkt kansloos. Gert
Zagt (DLP) deed nog een poging om te vragen wat er wel
kan voor ‘onze dorpen’, er zijn
zoveel data bekend bij de instanties. Maak eens een simulatie op grond van die feiten, zei
Zagt.
De spanning bij dit onderwerp
is dat de meeste inwoners gewoon in hun auto stappen op
weg naar hun werk of familie,
het gaat slechts om een klei-

ne groep die geïsoleerd wordt.
Dan is het niet economisch
om daar verlies voor te lijden.
Eén buslijn tussen 6 en 23 uur
kost gemiddeld 6 à 7 ton per
jaar. Met een licht katterig gevoel zetten de raadsleden zich
aan de koffie. Het is te hopen
dat ze kunnen redden wat er te
redden valt. Op donderdag 28
maart is er een bewonersbijeenkomst, waar men kan reageren op het Programma van
Eisen dat Noord-Holland zal
opstellen.
Zie voor meer info: www.wijdemeren.nl. Klik 4x verder via
gemeenteraad en vergaderstukken gemeenteraad en u vindt
wellicht de benodigde stukken.
(https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/vergadering/591822/B eeldvormende%20raadssessie%20
OV-concessies%20en%20gemeentelijke%20projecten%20
24-01-2019)

duren. Opgeven gewenst maar
niet verplicht en iedereen is van
harte welkom!
Adres: Tjalk 41; 1231TT Loosdrecht. Buslijn 104 stopt voor
de deur (halte Regenboog).
Wilt u meer informatie over

deze bijeenkomst kunt u bellen met de vertegenwoordiger
Wijdemeren van de SP, afdeling
Hilversum. Jasiu van Haarlem
op 06-51892427.

Foto:
Willem
Vermeulen
brengt u naar het OV-knooppunt
Ankeveen.
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Column van
de burgemeester
>

Burgemeester Freek Ossel

Kraaien en theebuiken
De tijd is voorbij dat de
jeugd van Kortenhoef en
’s-Graveland minstens
jaarlijks met elkaar op de
vuist gingen. Ook houden de
fanfares van de twee dorpen
geen halt meer op de dorpengrens van de Smidsbrug.

ADVERTEREN?
DENIEUWSSTER.NL

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

Muziekgezelschappen in Wijdemeren zoeken elkaar juist steeds
meer op om samen te werken.
Toegegeven, we hebben wel
eens overlast van een deel van
de jeugd, maar dat is iets heel
anders dan een rituele collectieve
vechtpartij. En je merkt ook wel
eens dat sommige inwoners van
Nieuw-Loosdrecht een reis naar
‘het andere dorp’ Oud-Loosdrecht
nog heel ver weg vinden. Maar dat
lijkt meer uitzondering dan regel.
De wereld verandert ook in de
dorpen, het DNA van Wijdemeren.
Wat gebleven is, is de burgerkracht
in de dorpen en – niet te vergeten
– de buurtschappen. Ik ken weinig
gemeentes waar zo veel sociale
activiteiten georganiseerd worden
voor zoveel anderen. Het zijn de
bouwstenen van de samenleving.
Als nieuw aangetreden burgemeester in juni 2017 heb je dat
niet meteen in de gaten. Nog nat
achter de oren heb ik vooral in de
eerste maanden met veel, heel
veel dorpelingen prettig kennisgemaakt. Velen soms al jaren actief
in sociale verenigingen, comités,

evenementenorganisaties.
Voor en achter
de schermen
bij sportclubs,
ijsverenigingen,
meerdere sinterklaasintocht
comités en ga
zo maar door.
Foto: Streekarchief

Na verloop van tijd krijg je in de
gaten dat het echt een bijzonder
fenomeen is, die burgerkracht. Het
is niet alleen de veelheid maar ook
de toewijding met hart en ziel en
de vanzelfsprekendheid, waarmee
veel inwoners van Wijdemeren
zich inzetten.
Zo zag ik bij leden van de Historische Kring Loosdrecht dat
ze regelmatig op visite gaan
bij ouderen met een vorm van
dementie. De meegebrachte
historische gebruiksvoorwerpen,
vaak afkomstig uit de huishoudelijke sfeer, roepen herinneringen
op die aanknopingspunt zijn voor
een goed gesprek. Een moment
van helderheid in een wereld van
schemer. Tijdens Nederhorst on
Ice (300 vrijwilligers!) is een speciale ochtend zonder lawaai voor
schoolkinderen die lijden aan een
vorm van autisme. Zomaar wat
voorbeelden, een keuze uit vele…

Freek Ossel
Ook al leven we in een moderne
tijd, de eigenheid van de dorpen is
nog steeds zichtbaar, voelbaar.

Max over openbaar vervoer

Jacques Maas
De Echte Bakker

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

PvdA ‘er Max Schouten schreef
een oproep in de huis-aan-huisbladen over het openbaar vervoer in onze dorpen. Dat leverde een flink aantal reacties op,
schrijft de jonge fractieassistent
op de site van de PvdA- GroenLinks. ‘Meerdere bezorgde inwoners deelden hun zorgen met ons
over het mogelijk verdwijnen van
een aantal buslijnen in Wijdemeren. Onder de bezorgde inwoners
waren moeders die zich zorgen
maakten over het vervoer van en
naar school van hun kinderen,
jonge werkende mensen die de
bus nodig hadden om op tijd op
hun werk te zijn en ouderen die
zich zorgen maken om hun mobiliteit wanneer er mogelijk geen

Dat zit soms in kleine dingen. Zo
begreep ik uit een niet nader te
noemen bron dat het in bepaalde
kringen nog steeds de gewoonte
is om elkaar in de verschillende dorpen en buurtschappen
bijnamen te geven. Dat was voor
mij nieuw. Kortenhoevers worden
‘Kraaien’ genoemd. De bijnaam
voor Loosdrechters is ‘Theebuiken’. Misschien iets te maken
met veel praten aan tafel met een
kopje thee? Minder spectaculair
is de geuzennaam voor inwoners
van Nederhorst den Berg, namelijk
Bergers. Hoewel, associaties met
‘bergen verzetten’ liggen wel
voor de hand. Van Breukeleveen,
‘s-Graveland, Ankeveen en Muyeveld is mij niets bekend. Mocht iemand van u daar meer van weten,
reageer dan naar de redactie van
deze krant. We zijn nooit te oud
om te leren.

busvervoer meer is in de regio.
Het onderwerp leeft dus erg in de
gemeente en daarom is het ook zo
van belang dat de wensen en eisen
van de inwoners gehoord worden
en overgebracht naar de regio.
Wij gaan hiervoor ons best doen.
Want dit soort zorgen moeten gehoord worden, ze geven namelijk
het belang aan van het openbaar
vervoer voor een gemeente zoals
Wijdemeren. Wijdemeren is een
gemeente waar het dichtstbijzijnde knooppunt (NS- en busstation) meer dan 2.3 kilometer
fietsen is. Goed busvervoer is
daarom een must voor de bereikbaarheid van onze gemeente.
Wat kunt u de komende tijd verwachten rondom de OV-conces-

Burgemeester

sie 2021? Op 24 januari was er
een eerste bijeenkomst voor de
raad over de OV-concessie 2021,
waarin de gemeenteraad van Wijdemeren wordt ingelicht over de
procedure, planning en inhoud
van de concessie. Vervolgens is er
in de commissie Ruimte & Economie van 13 februari de mogelijkheid om de zienswijze op Nota
van uitgangspunten formeel vast
te leggen. Op 12 maart wordt het
Plan van eisen vastgesteld door de
Provinciale Staten. Om ervoor te
zorgen dat u, uw mening kan geven over dit plan van eisen organiseert de gemeente op 28 maart
een inwonersbijeenkomst. Wij
zullen u hierover via de website
op de hoogte houden’.
Contact: max.schouten18@hotmail.nl of volg hem op Twitter.

Wijdemeren
informeren

30 januari 2019

Geef inbrekers
geen kans

Verloren of gevonden
voorwerp?

#mooiwijdemeren
@wijdemerenvanboven

Officiële
bekendmakingen

Gevonden voorwerpen kunt u afgeven op
het gemeentehuis of melden op
www.verlorenofgevonden.nl. Hier kunt u
ook terecht wanneer u iets verloren bent.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Column burgemeester

Vanaf deze week treft u maandelijks in dit huisaan-huisblad een column van de burgemeester. Deze eerste keer schrijft hij over de burgerkracht in de gemeente. U treft de column op
pagina 6 in het Weekblad Wijdemeren en in de
NieuwsSter op pagina 4.

Extra’s voor een
krappe beurs
In Nederland hebben circa 1,4
miljoen huishoudens een krappe
beurs. Armoede onder kinderen
zorgt bijvoorbeeld voor uitsluiting
en minder kansen. Het is daarom
goed om te weten dat de gemeente
kan helpen.
Esther Houtsma heeft twee kinderen en
is gescheiden: “Ik hoorde dat ik een
bijdrage kon aanvragen voor sportlessen
en computers voor de kinderen. Ik heb mijn
vragen toen naar de gemeente gemaild.
Samen met het PING-loket heb ik een
plan gemaakt.”

PING-loket: vragen over geld
Problemen met geld worden vaak groter
als u niets doet. De medewerkers van het
PING-loket in het gemeentehuis helpen u
graag. Het gratis spreekuur is iedere maandag van 14.00 tot 18.00 uur. U hoeft geen
afspraak te maken. U kunt uw vraag ook
mailen naar wijdemeren@ping.nl.

>

mensen met een beperking of chronische
ziekte.

Geld aanvragen
Alle regelingen zijn verzameld op
www.wijdemeren.nl/ondersteuning.
Daar kunt u direct een bijdrage aanvragen
voor uzelf, uw partner of inwonende
kinderen.

Belangrijkste oorzaken voor het kappen van
bomen zijn essentaksterfte en de extreme
weersomstandigheden van het afgelopen
jaar. De rijen en groepen bomen die verwijderd worden vervangen we door bomen
die minder ziektegevoelig én klimaatbestendig zijn.

Inloopavond Nederhorst den
Berg
Op woensdag 30 januari vanaf 19.30 uur

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de
verkiezingen voor de Provinciale Staten en
het waterschap. Om te kunnen stemmen
ontvangt u uiterlijk 5 maart 2019 de stempas(sen). Deze worden bezorgd op het adres
waar u op 4 februari 2019 ingeschreven staat
in de Basisregistratie Personen (BRP). De
kandidatenlijsten ontvangt u in de week voor
de verkiezingen. Alle Nederlandse inwoners
van 18 jaar of ouder kunnen stemmen voor de
Provinciale Staten. Bij de waterschapsverkiezingen mag iedereen stemmen die 18 jaar of
ouder is én die op 4 februari 2019 rechtmatig
in Nederland verblijft.

Sportlessen en computers
U kunt geld krijgen voor bijvoorbeeld sportof muzieklessen en computers. Maar ook
voor huisraad als een koelkast of
wasmachine. Ook is er een collectieve
zorgverzekering en een bijdrage voor

>

Inloopavonden boomonderhoud
U heeft het misschien al gezien. We
zijn volop bezig met het onderhoud
van de bomen in de gemeente.
Helaas moeten we ook veel bomen
kappen omdat ze ziek, te zwak of
dood zijn.

20 maart: verkiezingen

is in het Spiegelhuys (Dammerweg 3 in
Nederhorst den Berg) een inloopavond
over het kappen en herplanten van bomen
op diverse locaties in Nederhorst den Berg.
U bent hierbij van harte welkom.

de herplant. De inloopavond vindt plaats
vanaf 19.30 uur op de gemeentewerf, De
Kwakel 40 in Kortenhoef.

Inloopavond Kortenhoef en
Loosdrecht

Het nieuwe beplantingsplan voor de
Randweg-Meerlaan in Nederhorst den
Berg is inmiddels klaar en te raadplegen op:
www.wijdemeren.nl/onderhoudbomen.
Hier staat ook een link naar de kaart waarop
de voortgang van het boomonderhoud is
te volgen.

Ook op donderdag 14 februari is er een
inloopavond. Onderwerp van gesprek
zijn de locaties in Kortenhoef en OudLoosdrecht waar meerdere bomen moeten
worden gekapt, zoals de Elbert Mooijlaan
in Kortenhoef en de Horndijk, Vuntusplein
en Oud-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht.
Tijdens de avond kunt u meer informatie
krijgen over de reden van de kap en meedenken over de boomkeuze en locaties van

Stichtingen, verenigingen en zorginstellingen
in Wijdemeren opgelet! Wil je meedoen met
NLDoet op 15 en 16 maart 2019? Dan kun je
jouw klus nog aanmelden op www.nldoet.
nl. Denk aan schilderen, tuinieren, koken en
wandelen. NLDoet zet vrijwilligerswerk in de
spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje
de handen uit de mouwen te steken.

>

Nieuw beplantingsplan
Randweg-Meerlaan

Klussen NLDoet

Whatsapp met de gemeente

Wist u dat u de gemeente Wijdemeren ook
kunt bereiken via WhatsApp? Dit kan op het
telefoonnummer 06 12 79 45 41. Op werkdagen reageren wij tussen 9.00 en 16.00 uur.
WhatsApp is vooral bedoeld voor eenvoudige
vragen. Heeft u een ingewikkeld vraagstuk
dan kunt u het beste bellen of mailen. U kunt
niet naar het WhatsAppnummer bellen, maar
naar 14 035.

Wijdemeren
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Geef inbrekers geen kans
De laatste tijd zien we in Wijdemeren een stijging
van het aantal woninginbraken. U kunt zelf eenvoudige maatregelen nemen om het risico op
een inbraak te beperken.
Opvallend is dat bij de inbraken vaak het cilinderslot afgebroken wordt. Zorg daarom voor goed hang- en sluitwerk
en gebruik een nachtslot. Laat ook altijd verlichting branden
aan de voor- en achterzijde van uw woning.

Preventiekar
Op vrijdag 1 februari staat de preventiekar in winkelcentrum
De Meenthof in Kortenhoef. Hier kunt u van 10.00 uur tot
15.00 uur terecht om te horen wat u zelf kunt doen om een
woninginbraak te voorkomen. Zo zorgen we samen voor
een veiliger woon- en leefomgeving.

Playstore) om dit te melden bij de politie. Blijf rustig en
neem geen risico’s. De kans dat woninginbrekers gepakt
worden, neemt toe als u bij de politie meldt wanneer u
verdachte zaken ziet. Doe ook altijd aangifte bij inbraak of
een poging tot inbraak. Bel hiervoor 0900-8844 om een
afspraak te maken.

Bel 112
Ziet u verdachte omstandigheden? Bel dan 112 en/of
gebruik de WaakSamen-app (gratis in de Applestore of

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Ankeveen
- Stichts End 50: realiseren bed & breakfast (21.01.19)

Breukeleveen

- Herenweg 54: realiseren bed & breakfast (10.01.19)

’s-Graveland

- Noordereinde 41: legaliseren dakterras (17.01.19)
- Zuidereinde 206: plaatsen dakraam (14.01.19)

Kortenhoef

- Curtevenneweg 2: plaatsen windreductiescherm
(15.01.19)

Loosdrecht

- Carl Heinrich Knorrlaan 71: plaatsen tuinhuis (16.01.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 308: vervangen oeverbeschoeiing (11.01.19)
- ’t Breukeleveense Meentje 12a: verbouwen woning
(18.01.19)

Nederhorst den Berg

- Middenweg 26: aanleggen kavelpad (20.01.19)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.
> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Cannenburgerweg 11d: plaatsen twee dakkapellen
(10.01.19)
- Trapgans 6 en 8: bouwen bedrijfsunits (23.01.19)

Breukeleveen

- Herenweg 42: realisatie middenspanningsruimte
(15.01.19)

’s-Graveland

- Franse Kampweg 2: uitbreiden melkveestal (16.01.19)
- Zuidereinde 43: kappen negen bomen (11.01.19)

Kortenhoef

- Moleneind 2a: bouwen vier waterwoningen (18.01.19)

Loosdrecht

- Beukenlaan 29: maken uitweg (11.01.19)
- Bloklaan 22: vervangen beschoeiing (11.01.19)
- Golfslag 1: plaatsen dakkapel (21.01.19)
- Golfslag 3: plaatsen dakkapel (21.01.19)
- Golfslag 36: plaatsen dakkapel (21.01.19)
- hoek Horndijk/Lambrechtskade: kappen twaalf bomen
(14.01.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 146c: bouwen woning (16.01.19)
- Oude Molenmeent 10: bouwen bedrijfsverzamelgebouw (21.01.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk 89b: bouwen woning (18.01.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk 148: wijzigen gevel (21.01.19)
- Rading 194: kappen twee bomen (noodkap) (11.01.19)
- Veendijk 3: aanpassen terrasvlonder en damwand
(11.01.19)

Nederhorst den Berg

- Blijklaan 1a: verbouwen clubgebouw (17.01.19)
- Dammerweg 21: uitbreiden woning (17.01.19)

- Dammerweg tegenover 59: kappen drie bomen (14.01.19)
- Dammerweg 110: plaatsen beschoeiing (17.01.19)
- Jozef Israëlslaan achter 2: kappen twee bomen (11.01.19)
- Kerkstraat tegenover 38: kappen drie bomen (11.01.19)
- Middenweg 35a: bouwen brug (22.01.19)
- Overmeerseweg tegenover 85c: kappen boom
(14.01.19)
- Reeweg tegenover 5: kappen twee bomen (14.01.19)
- Slotlaan achter 2: kappen 32 bomen (11.01.19)
- Sniplaan 6: bouwen woning en tijdelijk plaatsen
stacaravan (22.01.19)
- Torenweg voorbij 11: kappen twee bomen (14.01.19)
- Vincent van Goghstraat tegenover 10: kappen boom
(14.01.19)
- Voorstraat tegenover 39: kappen drie bomen (14.01.19)
- Wethouder Bloklaan 28: bouwen dakkapel (10.01.19)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader
> Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Kortenhoef
Elbert Mooijlaan 1: oprichten en in werking hebben
tankstation (14.01.2019)
Voor het indienen van beroep: zie kader
>

Verlenging beslistermijn

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

30 januari 2019
heeft op het perceel Veendijk 1 in Loosdrecht. Tevens is
het college voornemens hiervoor een hogere waarde
Wet geluidhinder overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet
geluidhinder toe te kennen.
Met deze wijziging wordt het gebruik van het perceel
Veendijk 1 met de bestemming ‘Horeca-2’ gewijzigd naar
‘Wonen’. De geldende regels Horeca 2 voorzien in de
mogelijkheid hiertoe.

Ter inzage
Beide ontwerpbesluiten en de daarbij behorende stukken
liggen vanaf 31 januari 2019 gedurende zes weken ter
inzage bij de administratie van het Fysiek Domein
geopend van 08.30 tot 12.30 uur), Rading 1, Loosdrecht.
Het ontwerpbesluit (NL.IMRO.1696.WP18Vndk12018-on00)
met bijbehorende stukken is tevens in te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze
Gedurende de termijn van ter inzageligging kunnen
tegen de ontwerpbesluiten schriftelijke zienswijzen
worden ingediend bij het college van burgemeester
en wethouders, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen tevens
mondelinge zienswijzen worden ingediend. Hiervoor kan
een afspraak worden gemaakt via de administratie van
het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.
Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen tegen deze
besluiten is het noodzakelijk dat u zienswijzen heeft
ingediend.

Ankeveen

Overig
>

Privacyreglement

Het college van burgemeester en wethouders heeft op
30 oktober 2018 het geactualiseerde privacyreglement
vastgesteld en ondertekend. Door ondertekening zijn
heldere en concrete afspraken tussen partnerorganisaties
over het omgaan met persoonsgegevens gerealiseerd
waarmee het delen van informatie in een multidisciplinair casusoverleg op een veilige manier mogelijk is.
Het reglement is te raadplegen op www.wijdemeren.nl/
regelingen.
>

Collectieve festiviteiten 2019

Het college heeft op 18 december 2018 besloten de
volgende collectieve festiviteiten, zoals bedoeld in artikel
4:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening, voor het
kalenderjaar 2019 aan te wijzen:
- 26/27 april 2019: Koningsnacht en Koningsdag;
- 5 mei 2019: Bevrijdingsdag.

Festiviteiten

- Cannenburgerweg 75a: wijziging gebruik voormalige
agrarische gebouwen

Kortenhoef

- Meenthof 37: vervangen gevelreclame

Loosdrecht

- Oud-Loosdrechtsedijk 48: plaatsen beschoeiing
> Bestemmingsplan
Oud-Loosdrechtsedijk 89b in
Loosdrecht.

In zijn vergadering van 18 oktober 2018 heeft de raad
van de gemeente Wijdemeren het bestemmingsplan
Oud-Loosdrechtsedijk 89b gewijzigd vastgesteld.
Het doel van het bestemmingsplan is de realisatie van
een nieuwe bedrijfswoning (vervangende nieuwbouw),
een bedrijfsgebouw en een toiletgebouw.
Tegen de gewijzigde vaststelling is geen beroep ingesteld
bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Het bestemmingsplan is hierdoor onherroepelijk
geworden.
> Wijziging bestemmingsplan en
hogere waarde Wet geluidhinder Veendijk 1 in Loosdrecht

Burgemeester en wethouders maken bekend voornemens te zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan Plassengebied
Loosdrecht 2013 te wijzigen voor zover dat betrekking

> Kennisgeving incidentele
festiviteiten

Ter inzage

Kortenhoef

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.

- Docks Fish & Grill, Moleneind 5, op 8 februari 2019
- Docks Fish & Grill, Moleneind 5, op 18 mei 2019

Bezwaar indienen

’s-Graveland
- Bistro De Garde, Zuidereinde 208, op 8 februari 2019

Loosdrecht
- Bar Bistro ’t Bruggetje, Oud-Loosdrechtsedijk 52, op
14 februari 2019
Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

Verkeer

>

Verkeersbesluiten

Kortenhoef
- Zuidsingel achter huisnr. 97: aanleggen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap
belanghebbende (06.01.19).
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

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
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 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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Repair Café

Wat doet de Zonnebloem in Loosdrecht
Afdeling Loosdrecht van de
Zonnebloem is een actieve vereniging dat bezoekwerk doet
bij onze gasten, maar daarnaast ook de nodige activiteiten aanbiedt.
In 2018 zijn 13 groepsactiviteiten aan onze gasten aangeboden en één individuele activiteit in de zomer: hartenwensen.
Gasten kunnen aangeven wat
ze nog heel graag zouden willen doen. Dit en nog veel meer
wordt mede mogelijk gemaakt
door de Riki Stichting. Denk
bijvoorbeeld aan de Paas- en
Kerstpakketten en de zwemactiviteiten in het Friendship
Sport Centre (zwembad met
speciale faciliteiten voor men-

sen met een lichamelijke beperking). Tenslotte was op elke
tweede zaterdag de gezellige
spelletjesmiddag in de Emtinckhof waar iedereen aan kan
meedoen.
De groepsactiviteiten betroffen onder andere tochten naar
de Utrechtse Heuvelrug, de
Bollenstreek, Chocolade atelier van Noppen, Varen op de
Vecht en de Zandsculpturen
in Garderen. Daarnaast is ook
nog een barbecue in de zomer
georganiseerd waar veel gasten
aan meededen. Dit alles werd
mede mogelijk gemaakt door
diverse bedrijven uit Loosdrecht: Jumbo Loosdrecht, De
Echte Bakker Jacques Maas,
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Slagerij de Nooij, De Drie Dorpen, De Nieuwe Bakker, Fred’s
Bloemen, Snackbar van Dijk en
de Ice Cream Bar.
Ook in 2019 zullen de nodige activiteiten georganiseerd
worden. Naast de spelletjesmiddagen is dit een greep uit
ons aanbod: een Bloesemtocht,
Dierentuin Amersfoort, Dagje
aan zee in Scheveningen, varen
in de Biesbosch, maaltijd met
een bingo. Ook dit jaar worden we weer ondersteund door
de Riki Stichting en we hopen
dat Loosdrechtse ondernemers
ook bijdragen om de activiteiten weer tot een succes te maken.

Op zaterdag 2 februari is er van
10.00-13.30 uur weer een Repair Café bij Bibliotheek Gooi
en meer vestiging Loosdrecht.
De slogan van het Repair Café
is weggooien? Mooi niet! Hebt
u kapotte huishoudelijke apparaten of een blouse waar de
knoop vanaf is? En lukt het u
niet zelf om het te herstellen?
Dan kunt u terecht bij het Repair Café. Onze handige vrijwilligers kunnen u (kosteloos)
helpen om bijvoorbeeld uw
huishoudelijke apparaten of
kledingstuk te helpen repareren.
In de bibliotheek in Loosdrecht
is ook een verzamelpunt voor

lege cartridges en een Jekko.
Hier kunt u lege batterijen en
spaarlampen inleveren. En
kleine elektrische apparaten die
echt niet meer te repareren zijn.
Het Repair Café is iedere 1e zaterdag van de maand.
Tjalk 41, 035- 528 5488.

de Nieuwsster

Ook op
Facebook

100%

korting

LAATSTE KEUS!
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ALTIJD

SCHERPE
PRIJZEN
AVIA XPress • Vakgarage Richtlijn
Elbert Mooylaan 1, Kortenhoef • aviamarees.nl

AVIA Kortenhoef zet 1000ste onbemande tanker in het zonnetje
Door: Thijs Zwagerman
Kortenhoever Henk Ravenhorst werd afgelopen donderdag onverwacht in het zonnetje gezet. Ravenhorst was
alweer de duizendste klant
sinds AVIA Kortenhoef begin
dit jaar werd omgeturnd tot
onbemand tankstation. Uit
handen van garagehouder Jan
Zwagerman en AVIA-medewerker Boudewijn Wolthuizen
ontving Ravenhorst een mooie
bos bloemen.
Na enige vertraging te hebben
opgelopen in het voortraject,
maakte AVIA Kortenhoef in de
afgelopen weken de technische
omschakeling naar onbemand
tanken. Dit houdt in dat klanten
vanaf nu zeven dagen per week
zelf kunnen tanken. De omschakeling sloeg aan in Kortenhoef,
want in ruim twee weken tijd wisten dus al ruim duizend klanten

de weg naar het tankstation aan
de Elbert Mooijlaan te vinden.
AVIA Marees zal de komende
periode het tankstation exploiteren op basis van zelfbediening,
met brandstof van hoge kwaliteit
tegen scherpe tarieven. Zo profiteert de tanker van kortingen die
kunnen oplopen tot wel 20 cent
per liter.
Het autobedrijf zal door het onbemand geworden tankstation
verder gaan als servicepunt. De
werkplaatsactiviteiten zullen wor-

den verplaatst naar Nederhorst
den Berg. In Kortenhoef kunnen
klanten nog altijd wel terecht voor
onder meer autoverkoop, verhuur
en het kentekenloket. Ook zal het
aanwezige personeel in Kortenhoef de werkplaatsopdrachten
voor Vakgarage Richtlijn aannemen. Kortom, er is volop beweging en vernieuwing. Kom ook
zelf tanken, ervaar hoe gemakkelijk dit is en misschien bent u wel
de volgende gelukkige die in het
zonnetje zal worden gezet.

Wil je in een gezellig team tuinieren?
Tennisvereniging Loosdrecht
heeft een prachtig aangelegd
park aan de Rading, naast SV
Loosdrecht, dat wordt onderhouden door een gezellige
groenploeg op de dinsdagmorgen van 9.30-12.00 uur. Halverwege de ochtend een rustmoment met koffie en gebak. Er is
namelijk altijd iemand jarig.
De vereniging heeft veel vrij-

willigers, maar het aantal met
‘groene vingers’ neemt af. Heb
je geen ‘groene vingers’, maar
vind je het leuk om in teamverband lekker buiten bezig te zijn
en gezelligheid te hebben, meld
je dan aan bij Wil Kalksma,
ons opperhoofd groenploeg.
Hij kan je meer vertellen over
de werkzaamheden en het enthousiasme van onze ‘groen-

mannen’. Let wel, dames zijn
ook van harte welkom. Dus, gezelligheid, samenwerken, buiten zijn, nieuwe mensen leren
kennen, tuinieren. Allemaal
ingrediënten om het leven nóg
leuker te maken. Bel met Wil
Kalksma op: 035-5824533

Vrijwilligers Avondvierdaagse gezocht
Je moet er nog niet aan denken
met deze temperatuur buiten.
Maar in de week van maandag 20 t/m donderdag 23 mei
vindt de Avondvierdaagse weer
in Loosdrecht plaats. Om dit

evenement in goede banen te
leiden, hebben wij nog vrijwilligers nodig. We zijn vooral op
zoek naar verkeersregelaars.
Graag voor de 4 avonden, maar
als u maar 1 avond beschikbaar

bent, bent u ook welkom. U
kunt zich aanmelden via facebook of mail info@avondvierdaagse.nl.

Bibian Mentel leest voor op Rehobothschool
Door: Yvonne Wesselink
Het is woensdagochtend 23 januari 2019. De
sneeuw die gister is gevallen kraakt onder alle
kindervoeten. Sneeuwballen vliegen over het
schoolplein. Daar komt ze aan! Het moest zo zijn
dat er uitgerekend vandaag een pak sneeuw ligt.
‘Superleuk!’ was Bibians reactie op de vraag of ze
het leuk vond om groep 6 van de Rehobothschool
voor te lezen tijdens het Nationaal Voorleesontbijt.
De klas zit gespannen te wachten. De week ervoor
hebben ze gehoord dat Bibian komt. Alle kinderen kennen haar. De meesten zijn in maart bij
haar huldiging in Loosdrecht geweest. Met twee
gouden paralympische medailles schitterde ze op
het podium in ons dorp. De film die toen op het
grote scherm vertoond werd heeft de klas nog een
keer terug gekeken.
“Hoi!! hoe is het met jullie? Wat leuk dat ik hier
mag komen voorlezen” zegt Bibian spontaan als

ze binnenkomt. 25 enthousiaste gezichtjes kijken
haar vol bewondering aan. Bibian leest voor uit
het kinderboek ‘Dromen van succes’. Het staat vol
verhalen over onze grootste Nederlandse sporthelden zoals Johan Cruijff, Daphne Schippers,
Rico Verhoeven en natuurlijk Bibian zelf. De kinderen mogen kiezen maar hoeven niet lang na te
denken welk verhaal ze willen horen: Bibian! In
het verhaal vertelt ze over haar jeugd. Over hoe
het snowboarden begon, de wedstrijden, haar
ziekte, de vele operaties en hoe positief ze bleef en
vocht om haar doel te bereiken. En daar stond ze
in 2018 op de piste in PyeongChang en won ze
2x paralympisch goud. Als verrassing heeft Bibian
haar gouden medaille meegenomen en mogen de
kinderen deze vasthouden. Ze vragen haar alles
wat ze willen weten en geven trots de prachtige
knutselwerken die ze voor Bibian hebben gemaakt. Ter afsluiting wordt er een groepsfoto gemaakt, in de sneeuw uiteraard!
Bibian bedankt! Je bent een held, onze lokale held!
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Jaarlijkse Nilodag weer geslaagd
Op zaterdag 26 januari werd
de jaarlijkse Nilodag gehouden
in Sporthal De Eikenrode. De
start was in de middag met de
jongste turnsters en turners
van Nilo en in de avond was
het de beurt aan de oudere
leden. Het programma be-

stond uit twee delen: een Free
Run workshop o.l.v. Brandon,
waarbij er technieken werden
geleerd hoe te springen, landen
en rollen. Brandon zelf, een
ervaren free runner, maakte
veel indruk met zijn zijwaartse,
achterwaartse en zelfs dubbele

salto’s! Ook de zijwaartse salto
over een rij kinderen was spectaculair.
In de andere zaal werd er levend ‘ganzenbord’ gespeeld;
dobbelen en met je eigen
turnpylon het grote speelbord
over. Bij elk nummer op het

Natuurmonumenten reageert op
vaarverbindingen
In Weekblad Wijdemeren en de
NieuwsSter van woensdag 23
januari jl. wordt in het artikel
‘Geharrewar over vaarverbindingen’ verslag gedaan van de
commissievergadering waarin
de mogelijke vaarverbinding
tussen de Wijde Blik en de Loosdrechtse plassen werd behandeld. In het artikel werden kort
de inspraakreacties samengevat
van o.a. Natuurmonumenten.
Genoemd werd dat Natuurmonumenten haar handtekening
gezet heeft onder het Gebiedsakkoord en dús ook instemt
met een vaarverbinding. Dat
laatste is onjuist. Natuurmo-

numenten heeft wél ingestemd
met een zogeheten Milieu Effect
Rapportage (MER) naar een
vaarverbinding, zodat vooraf
de gevolgen worden onderzocht voor natuur, landschap,
omwonenden en recreanten.
Natuurmonumenten werkt hier
constructief aan mee zodat deze
straks goede informatie geeft en
volledig is.
We pleiten ook voor een goede
onderbouwing van de kosten
en baten voor de samenleving.
Zowel financieel voor de aanleg
en het beheer, maar ook qua effecten. Wat levert het aan winst
voor de recreanten op en wat

Voorlezen in de bieb
Vorige week woensdag starten
de Nationale Voorleesdagen tot
en met zaterdag 2 februari met
het Voorleesontbijt.
Ook in 6 vestigingen van Bibliotheek Gooi en meer werd
voorgelezen uit het prentenboek van het jaar Een huis voor
Harry. In Bussum, Eemnes,
Loosdrecht, Muiderberg, Naarden en Weesp werd voorgelezen door iemand die met, of

voor, dieren werkt. Dat was bijvoorbeeld een dierenarts, een
dierenverzorger, een dierenartsassistente en iemand die bij
Het Wereld Natuurfonds werkt.
Een huis voor Harry van Leo
Timmers (Querido) is verkozen tot Prentenboek van het
Jaar 2019.
Harry gaat liever niet naar buiten, binnen is het veiliger. Tot
Vera hem vraagt om tikkertje

betekent het voor de natuur?
Natuurmonumenten vindt het
tenslotte belangrijk dat er naast
de genoemde varianten serieus
wordt onderzocht of verbetering van bestaande verbindingen en routes wellicht ook kunnen bijdragen aan een stimulans
voor de vaarrecreatie, maar met
minder impact op de omgeving.
Natuurmonumenten zal na de
afronding van de MER en raadpleging van haar achterban tot
een standpunt komen over een
eventuele verbinding.
Arjenne Bak, gebiedsmanager
Vechtplassen Natuurmonumenten
te spelen. Dat wil hij wel. Maar
hij raakt haar kwijt. Hij weet
niet meer waar hij is. Hoe vindt
hij de weg terug naar huis? Leo
Timmers bedacht voor zijn
nieuwste prentenboek een uiterst aaibaar hoofdpersonage:
de dikke kater Harry met het
kleine hartje, die op zoek moet
naar een nieuw huis.
Bibliotheek Gooi en meer,
Tjalk 41; 035- 582 5488.

bord hoorde een hilarische
opdracht, hier een paar voorbeelden: hoe lang kan je aan
een spijkerbroek hangen, kruip
door het gat van de krant, kruiwagentje lopen over de balk,
hangend aan een rek je shirt
uittrekken, ballonnen race,
aardappel poepen en vanaf het
blok in een broek springen. Er

Waarom horen we zo weinig
over waterstof?
Door: Cor Osendarp
Cor Osendarp is altijd met techniek bezig. Hij vraagt zich af
waarom je in de debatten over
een schoner milieu (minder CO2uitstoot) vrijwel niets hoort over
waterstof.
Hier enkele meningen: ‘We rijden niet van vandaag op morgen elektrisch’ of ‘Dit kan nog
wel tien tot twintig jaar duren’.
Deze auto’s kunnen schoongemaakt worden en schoner
rijden (minder fijnstof). Windmolens kunnen draaien ook
wanneer we niet veel stroom
verbruiken, we kunnen dan de
stroom opslaan in waterstof.
Waterstof is een energiedrager.
Energiedrager betekent dat wij er
ook wel weer stroom van kunnen
maken. Elektrische auto’s opladen duurt lang (0,5 uur) en kost
veel stroom. Hoe moet dit bij een
appartementencomplex? Auto’s
op waterstof tanken in 5 minuten,
dus kunnen er veel meer auto’s
tanken per dag. De actieradius
van elektrische auto’s die betaalbaar zijn, is driehonderd km. Dit
houdt in dat er twee en een half
keer getankt moet worden. Auto’s
op waterstof kunnen 800 km rijden met één keer tanken. Er zijn

Hoe kunnen we elkaar helpen in de energietransitie?
WIJDEMEREN - De Energiecoöperatie breidt haar ondersteuning aan bewoners steeds verder uit en ontmoet ook steeds
meer bewoners die actief investeren in de energietransitie.
Hoe kunnen we elkaar helpen?
Laten we beginnen met de concrete energiebesparing. En dan
de eenvoudige maatregelen die
iedereen zelf al kan doen. De
tips van onze energiecoaches
die gratis bij u thuis komen,
kunnen snel veel opleveren.
Zoals alle lampen vervangen
door ledlampen wat een flinke
besparing geeft per jaar.
Maar de energiecoaches helpen u nog een stap verder. Let
er goed op dat energiemaatregelen in uw huis met elkaar

samenhangen. Let bij vloermuur- en dakisolatie ook op de
ventilatie. Onderzoek of isolatiemaatregelen van vroeger nog
effectief zijn.
Heeft u besloten tot maatregelen? Dan komt het zoeken naar
een bedrijf en het aanvragen
en beoordelen van de offertes
en de gekozen maatregelen om
de hoek kijken. De Energiecoöperatie organiseert bijeenkomsten waar u vragen kunt
uitwisselen en uw offertes kunt
bespreken en toetsen op kwaliteit of betrouwbaarheid.
Naast hulp bij offertes kijken
we ook naar de financiering.
Een eenvoudige berekening
laat zien dat een maandelijks
bedrag voor het aflossen van
een lening veel lager kan zijn

dan de huidige energierekening. Belangrijk dus om bij
financieringsvragen goed naar
alle kosten en opbrengsten te
kijken.
Op dit moment kunt u ook
nog participeren in het zonneproject Kortenhoef met onder andere zonnepanelen op
sporthal de Fuik. Opwekken
van lokale, groene stroom. De
laatste participaties zijn nog te
koop. Dit voorjaar worden de
zonnepanelen gelegd. Met uw
participatie krijgt u een korting
op de energiebelasting. U kunt
nog meedoen!
Loop binnen, mail of bel
De Energiecoöperatie organiseert van alles om met bewoners aan de energietransitie te

werd fanatiek gespeeld, maar
ook heel veel gelachen.
Hierna kon er nog even vrij geturnd worden op de tumblingbaan en de andere toestellen.
We hebben allemaal genoten
van dit alles en kijken terug op
een geslaagde dag!

werken. Energie-informatiepunten waar u wekelijks met
uw vragen en ideeën naar binnen kunt lopen, informatiebijeenkomsten, energiecoachgesprekken bij de mensen thuis,
warmtescans, energiethuisbijeenkomsten voor offerte- en financieringsvragen, een digitaal
woningdossier voor uw eigen
energiebesparingsplannen, collectieve zonneprojecten waarin
u kunt participeren, straatprojecten waar u samen met uw
buren krachten kunt bundelen.
Er gebeurt van alles en als u
vragen heeft die we met de huidige activiteiten nog niet kunnen oplossen dan verzinnen
we weer een nieuwe activiteit.
Daarvoor hebben we natuurlijk
wel mensen nodig. We blijven

meer methodes om waterstof te
produceren, o.a. mest, (biogas)
autobanden, plastic d.m.v. verbranden op hoge temperatuur.
Ook voor het afval verbranden
is waterstof een oplossing, want
waterstof is een totaalverbrander, geen rest en geen uitstoot.
Het ombouwen van elektrische
centrales die op hout of op gas
gestookt worden, kunnen waarschijnlijk omgebouwd worden
op waterstof. Ook alle huizen
kunnen op waterstof aangesloten
worden via het bestaande gasnet,
dit kan voor verwarming en koken. Hiervoor is een kleine ombouw nodig van de apparatuur.
In 1963 werd Hilversum omgebouwd van stadsgas naar aardgas
(dit was ook waterstof) dus kan
het weer omgebouwd worden. In
Hoogeveen worden 80 woningen
op waterstofgas aangesloten. In
Groningen en Drenten willen ze
teveel stroom terug leveren via
het bestaande net, maar dat raakt
overbelast. De oplossing kan zijn
‘maak er waterstof van’. Hiervan
kan dan ook stroom gemaakt
worden. Als stroom door lange
kabels getransporteerd wordt
dan gaan er verliezen optreden.
Bij het zelfde vervoer van waterstofgas is dit nihil.
dan ook zoeken naar mensen
die (betaald en onbetaald) willen meewerken in de Energiecoöperatie. Komt u ook?
Wilt u meer weten? Mail naar
de Energiecoöperatie: contact@
energiecoöperatiewijdemeren.
nl of kijk op de website http://
energiecooperatiewijdemeren.
nl of bel de coördinator van de
Energiecoöperatie Anne-Marie
Poorthuis (06-12395394)
En kom naar het inloopspreekuur van energiecoaches. U kunt
nu al wekelijks binnenlopen bij
Rob Koedijker: Overmeerseweg 85 Nederhorst den Berg,
elke dinsdagochtend van 10-12
uur. Binnenkort starten we ook
een inloopspreekuur in Loosdrecht en Kortenhoef.
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Koreaanse delegatie onder indruk van De Spiegel
Door: Herman Stuijver
NEDERHORST DEN BERG- Een
delegatie van 11 Koreanen
bracht een winters bezoek
aan watersportvereniging De
Spiegel aan de Dammerweg te
Nederhorst den Berg. Zij waren
vooral onder de indruk wat je
met vrijwilligers kunt bereiken.
Onder begeleiding van de Nederlands sprekende B.J. Kim
van KNP Travel leggen de Koreanen een bliksembezoek af
aan ons land. “Koud? Helemaal
niet. ’s Winters is het in Korea
nog veel kouder”, zegt delegatieleider Kang Sung-min. Hij
is Deputy General Manager
van de Busan Port Authority
en wordt vergezeld door ingenieurs, architecten en watersportmanagers. Twee dagen
Nederland, dan naar Nice in
Frankrijk en vervolgens via
Spanje en Singapore terug naar
Zuid-Korea. In ons land waren ze al bij ’t IJ in Amsterdam
en bij de haven van IJmuiden.
De Koreanen willen een beeld
krijgen hoe men in Neder-

land bezig is met jachthavens.
Naast twee grote commerciële
havens vonden ze een kleinere
jachthaven interessant om te
bezoeken. Na enig zoekwerk
kwamen ze via het wereldwijde
web uit op De Spiegel.
Vrijwilligers
Meneer Kang legt uit dat in zijn
land het zeilen en roeien over
het algemeen iets is voor de upper ten. Ze willen de watersport
graag populairder maken. Bovendien worstelen de Koreanen met de vraag hoe je een
balans vindt tussen het zakelijk
beheren van een jachthaven en
toch aantrekkelijk zijn voor een
breder publiek. Ze willen in de
omgeving van Dusan uitbreiden, de vraag is hoe. Met alleen
maar bouwen van hotels en
graven van vaargeulen ben je
er niet. Wat maakt van een verzameling boten nu een jachthaven, vragen ze zich af.
De sleutel ligt grotendeels bij
de vrijwilligers, legt voorzitter Arjan van Wessem uit. Bij
De Spiegel zijn de prijzen laag
door de grote zelfwerkzaam-

heid van de leden. Je wordt
geacht minstens twee keer per
jaar mee te werken voor de vereniging. Veel van de constructies ter plekke zijn gebouwd
door de leden zelf. Omdat in
ons land participatie in de samenleving hoog in het vaandel
staat, wordt dat ondersteund
door een lage huurprijs van het
water en de grond door de gemeente Wijdemeren.
Goedkoop
Geduldig luistert het elftal Koreanen, de meesten pennen in
hoog tempo alles in een kladblok neer, anderen maken aantekeningen op hun mobieltje.
De tolk maakt overuren. Van
Wessem legt geduldig uit hoe
De Spiegel draait, waarbij hij
uiteraard trots is op zijn club
met ¬¬± 350 leden tussen 16
en 80 jaar, met een wachtlijst
die kan oplopen tot 10 jaar. Er
mogen alleen boten van maximaal 10 meter liggen (m.u.v. de
boten van vóór deze regeling),
het gaat om 120 ligplaatsen.
Door de inzet van vrijwilligers zijn de kosten hier 30%

lager dan bij de commerciële
concurrenten. Het gezelschap
is ook erg geïnteresseerd hoe
de contributie is opgebouwd,
nl. uit een deel voor de watersportbond KNWV, een deel
afhankelijk van je watersportactiviteit en ook de leeftijd
speelt een rol. Elk detail willen
de gasten weten, ze hangen aan
de lippen van de voorzitter. Die
ook nog vertelt dat naast zeilen
ook het roeien belangrijk is met
acht teams in de gigs. Die roeiboten kunnen een eerste stap
zijn om Koreanen over te halen
om aan watersport te doen. Je
hoeft namelijk geen boot aan te

Linnerie Annelies breidt uit met ‘Linnerie Annelies Exclusief’
LOOSDRECHT - Met heel
veel trots en ongelooflijk veel
enthousiasme kunnen wij u
vertellen dat Linnerie Annelies Bedden zich zal uitbreiden met nog eens 165m2 extra
showroom ruimte. Onze nieuwe showroom is gevestigd in

een historische schuur in Loosdrecht. Hier presenteren wij
op een fraaie wijze de heerlijk
comfortabele boxsprings van
het merk Avek uit Surhuisterveen (Friesland).
Onze wens om uit te breiden
met Linnerie Annelies is ge-

boren, nadat we in 2016 een
karakteristieke loods achter
ons huis hebben gekocht. Deze

R
RESTAURANT
Robberse Eiland

Deze week:
ENTRECÔTE | RIB-EYE | TOURNEDOS
Alle steaks voor 17,50

prachtige ruimte hebben we
kunnen verbouwen tot een
mooie, warme en net zo sfeervolle ruimte
als in de winkel aan de Rading 46a. Het
gevoel
van
thuiskomen
in een gezellige huiskamer
met een kopje
versgemalen
bonen koffie. Daarbij
nemen
we
de tijd om

90 jaar Hollands vakmanschap!

SLIPTONGETJES 12,50
www.restaurant-robberse-eiland.nl | 0620302208

50%

korting
op het 2e
matras
• DONDERDAG 14 februari **VALENTIJNSDAG **
• Voor elke dame een leuke attentie en de hele avond …
• LIVE-MUSIC van de supergezellige HARM MELGERS
Reserveer tijdig want VOL=VOL 035 – 582 44 33
Of kom gezellig borrelen en van de muziek genieten !!
’t Bruggetje, gewoon doen !!!
Oud Loosdrechtsedijk 52
1231 NB LOOSDRECHT
TEL : 035 – 5824433
info@bruggetje.nl

Op dinsdag gesloten !!
GROTE
PARKEERPLAATS
www.bruggetje.nl

*

Het jubileum matras van Avek!
7 zone pocketvering voor de ideale
ondersteuning en perfecte ventilatie!
Nu het 2e matras met 50% korting!
(1 matras = 25% korting)

BEDDEN

Rading 46a | 1231 KB Loosdrecht
Telefoon 035 582 36 68
info@linnerieannelies.nl
www.linnerieannelies.nl

schaffen en het is lekker samen,
hetgeen goed past bij de ZuidOost Aziatische mentaliteit
(zonder te stigmatiseren -red.).
Er passeert nog veel meer de
revue. De afwezigheid van cabomba en bagger, het gezang
van shantykoor Op de Ree, de
gebrekkige samenwerking van
bruggen- en sluizenbeheerders,
de nabijheid van Amsterdam,
de vergrijzing van de klassieke
zeilsport, de helderheid van de
50 meter diepe Spiegelplas, enzovoort. Maar de gezelligheid
staat buiten kijf. Daarom sluiten de gastheren- en vrouwen
en de gasten gezamenlijk af met
een Plassenbitter. Guhn-Bae!

de klant te inspireren maar
centraal moet blijven staan
de wensen en behoeften van
de consument. Dat blijft het
belangrijkste. Want iedereen
slaapt anders en het is belangrijk dat de klanten tevreden slapen. En dat maakt het ook zo
fijn om met de mensen bezig
te zijn. Ons enthousiasme over
goed en gezond slapen willen
wij overbrengen in een ruimte
waar beleving, gevoel en sfeer
samen komen.
Prachtige locatie
Op een werkelijk unieke en
prachtige landelijke locatie
kunnen wij onze droom werkelijkheid laten worden. Deze
showroom bevindt zich op een
steenworp afstand van onze
huidige winkel aan de Rading
en zal uitsluitend open zijn op
afspraak. Dus altijd wanneer
het u schikt. Ook in de avond.
Onder de naam: Linnerie Annelies Exclusief Bedden ontvangen wij u op een door u
gewenst moment. Liever in de
avond? Geen enkel probleem.
De koffie staat altijd klaar. Onze
showroom zal niet alleen een
beleving zijn maar ook enorm
inspirerend werken. En natuurlijk zoals u van ons gewend
bent, vindt u al deze mooie
nieuwe bed combinaties opgemaakt met het meest mooie
beddengoed van Dommelin
met haar exclusieve collectie.
Rading 46A; 1231 KB Loosdrecht;
tel. O35-582 36 68.
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Zaterdag elkaar ontmoeten in Brambergen
‘s- GRAVELAND- Heb je voor a.s.
zaterdagochtend 2 februari om
half 11 nog geen plannen? Kom
dan naar restaurant Brambergen aan het Noordereinde 54d
in ’s-Graveland, om samen met
ons koffie te drinken en daarna,
als je zin hebt even een wandeling te maken.
Is jouw kennissen- en vriendenkring de laatste jaren ook uitgedund, door allerlei omstandigheden en wil je toch weer eens
nieuwe mensen leren kennen,
om gewoon koffie te drinken, te

wandelen of bijvoorbeeld even
te kletsen? Dan is dit jouw kans.
De ontmoeting van de stichting
Vriendenkiezen is voor iedereen vanaf 21 jaar. Kom erbij zaterdag.
Maatje vinden
Carin Stolk en Karin van der
Heijden richtten de stichting op
met als doel: mensen verbinden
en te zorgen dat mensen niet in
de eenzaamheid belanden of ze
uit de eenzaamheid te halen. Zij
hebben een website gerealiseerd
www.vriendenkiezen.nl, gratis
toegankelijk voor iedereen, dus

voor mensen met en zonder
portemonnee vanaf 21 jaar.
Www.vriendenkiezen.nl is een
landelijke website, waar mannen, vrouwen en stellen (in wat
voor vorm dan ook) een maatje
kunnen vinden om weer een
sociaal leven te krijgen. Bij het
vinden van een maatje of maa
tjes zal de kwaliteit van het leven
verbeteren en voelen mensen
zich minder eenzaam, zorgen
beter voor zichzelf en gaan meer
bewegen, waardoor ook de ziektekosten zullen dalen. Op onze
site richten mensen zich op an-

Trio Bell’Arte voor 5e keer in Oude Kerkje
KORTENHOEF- Violist Noé Inui,
cellist Benedict Kloeckner en
pianist Vassilis Varvaresos zijn
allen meervoudig prijswinnaar
van internationale concoursen
en toch geven zij al vijf jaar
lang in wisselende samenstelling fabuleuze concerten in het
uitverkochte Oude Kerkje in
Kortenhoef. Op 14 februari komen ze voor hun eerste jubileum in Kortenhoef terug als het
vertrouwde Trio Bell’Arte met
een geheel Frans programma
getiteld So French en kan het
publiek opnieuw genieten van
de uitstekende techniek en
muzikaliteit van dit bijzondere
trio.
De Griekse meesterpianist Vassilis Varvaresos (1983) was in
1998 de jongste winnaar ooit
van Young Concert Artists/
New York. Ook bij het Enescu
Concours (Boekarest) en de
Monte Carlo Piano Masters viel
hij in de prijzen. In 2012 gaf hij
een solorecital voor toenmalig

President Obama in het Witte
Huis. In Kortenhoef presenteerde hij eerder met violist
Inui en actrice Chiara Tissen
een bijzondere Goethe-Schubert avond in Het Oude Kerkje.
Vassilis wordt, behalve voor solorecitals ook regelmatig geëngageerd als solist met orkesten
uit diverse Europese landen.
De Grieks/Japanse violist Noé
Inui (1985) won eerste prijzen
bij o.m. Young Concert Artists/
New York, Sibelius Concours/
Helsinki (Young Talents’ Prize)
en de topprijs Prix Julius Baer
van de Verbier Festival Academy. Eind 2018 trad hij opnieuw
op in het Muziektheater en bij
het Nationale Ballet, ditmaal in
Bernstein’s vioolconcert ‘Serenade after Plato’s Symposium’.
Als kamermusicus deelde Noé
het podium met coryfeeën als
Leonidas Kavakos en Martha
Argerich.
De Duitse cellist Benedict
Kloeckner (1989) won diverse
prijzen bij internationale con-

coursen en speelt regelmatig
als solist bij de grote Duitse
orkesten en op vele belangrijke Europese en Amerikaanse
podia. In 2015 maakte hij zijn
solodebuut met orkest in het
Concertgebouw. Twee van zijn
vaste muzikale partners zijn pianist José Galliardo en pianiste
Anna Fedórova. Met Anna gaf
hij een spectaculair concert in
Het Oude Kerkje in Kortenhoef.
Kaartverkoop
Op het programma staan werken van G. Tailleferre, Pianotrio, Maurice Ravel, ‘Pianotrio
in a’ en Camille Saint Saëns,
Pianotrio Nr. 2 in e, op.92.
Donderdag 14 februari: 20.15
uur. Entree: € 21, Donateurs
van Kunst aan de Dijk Kortenhoef: € 17. Het Oude Kerkje is
open vanaf 19:30 uur. Er is vrije
zitplaatskeuze. Een drankje is
bij de prijs inbegrepen. Kaarten
bestellen via: www.kunstaandedijk.nl

Kopwerk, een boek voor elke fietsliefhebber
Door: Saskia Luijer
LOOSDRECHT – In het kader
van de goede en sportieve voornemens signeerde
ex-profwielrenner Aart Vierhouten zaterdagmiddag 26 januari in de winkel Wijninspiratie zijn nieuwe boek ‘Kopwerk’.
Het boek schreef hij samen met
Koen de Jong en legt de relatie
tussen brein, ademhaling en
trainen.
“Aart is klant bij ons en signeert
zijn boeken graag met een persoonlijk woord” licht eigenaar
Roland Hengeveld toe. Aan
de grote gezellige stamtafel
vertelt Vierhouten over zijn
ervaringen als beroepswielrenner waarbij hij ook een wijntje
niet schuwde. “Ook wielrenners drinken ’s avonds graag
een glaasje om de stress van
de dag weg te nemen” meldt

hij met een lach. Veertien jaar,
tussen 1996 en 2010 was Aart
Vierhouten profrenner. Hij
reed tien keer een grote ronde,
waaronder drie keer de Tour de
France. Na zijn carrière werd
hij o.a. bondscoach van de junioren & belofte renners en
merkte dat sommige jongeren
moeite hadden om hun adem
onder controle te houden.
Door hun gejaagde ademhaling nam de hartslag onnodig
toe en werd kostbare energie
verspild. Om daar meer grip
op te krijgen, haalde hij ademhalingsexpert Koen de Jong erbij, die ook veel interesse heeft
in wielrennen. “Koens hart
zit ook een beetje op de fiets”
verklaart Aart. Samen gaven
ze presentaties en clinics over
de nut en noodzaak van een
rustige ademhaling en schreven er in 2012 een boek over;
‘Ik, de wielrenner’. Vierhouten:

“Er was zo weinig over bekend.
Mensen kopen dure materialen
en steken veel energie in trainen, maar weten eigenlijk niet
hoeveel ze per minuut ademen.
Als je dat op een goede juiste
manier controleert, heb je daar
veel profijt van met fietsen.”
Kennis en verhalen
In hun nieuwe wielerboek
‘Kopwerk’ duiken Vierhouten
en De Jong nog dieper in de
materie. Aart deelt zijn kennis
over wielertraining, aangevuld met mooie anekdotes uit
zijn profcarrière. Koen schrijft
over de werking van het brein,
de voordelen van een juiste
ademhaling en het belang van
een goed herstel na een training. Samen leggen ze de relatie tussen brein, ademhaling
en trainen. Dat alles in heldere
en toegankelijke jip-en-janneketaal aldus de schrijver, zodat

deren in eigen omgeving, dus in
dit geval de gemeente Wijdemeren. Het concept is innovatief en
vernieuwend. “Hiermee bereiken wij mensen, die voor andere
organisaties onzichtbaar en onbereikbaar zijn. Eenzaamheid
komt onder alle leeftijden voor
en is niet zichtbaar. Het kan iedereen overkomen, ook al heb
je gewoon een baan. Vaak weet
men niet hoe daar mee om te
gaan of uit te komen, terwijl wij
eigenlijk een oplossing voor velen bieden” vertelt Carin Stolk.
De deelnemers variëren in leef-
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tijd van 21 tot 84 jaar.”
Een review
Dit schreef een jonge vrouw
recent: ‘Ik kwam in aanraking
met Vriendenkiezen omdat ik
de naam/website toevallig bij
mijn werk voorbij zag komen.
Ik werk nog, ben getrouwd en
heb kinderen en heb zeker een
sociaal leven, maar dacht toch:
daar kunnen nog meer leuke
ontmoetingen, activiteiten en
mensen bij, ook voor de toekomst na mijn werkzame leven.
Mijn man heeft ook niet altijd
dezelfde interesses als ik, dan

Utrecht String Quartet in het Jagthuis
NEDERHORST DEN VERG- Al
meer dan 30 jaar betreedt het
Utrecht String Quartet de Nederlandse en internationale
podia. En met meer dan 25 cd’s
die in vakbladen zonder uitzondering grote lof oogstten
behoort het kwartet met recht
tot de top. Op vrijdagavond 8
februari hoeft u niet ver te reizen om een concert van dit fantastische kwartet bij te wonen:
het komt naar het Jagthuis.
Violisten Eeva Koskinen en
Katherine Routley, altviolist
Mikhail Zemtsov en cellist Sebastian Koloski hebben een
programma samengesteld om
van te smullen: opus 18 nummer 3 van Beethoven, de vier
jaargetijden van Astor Piazzolla en het eerste strijkkwartet
van Tsjaikovski. Toen in maart
1871 een heel concert gewijd
zou worden aan de componist
Tsjaikovski, componeerde hij
voor die gelegenheid zijn eerste strijkkwartet. De première

van het strijkkwartet werd een
groot succes. Vooral het tweede deel, een andante cantabile
met een bekend Russisch lied
als uitgangspunt, werd een van
Tsjaikovski’s grootste hits. Het
internationaal gerenommeerde tijdschrift The Strad vond
de cd-opname van het Utrecht
String Quartet ‘de droomuitvoering waarop deze muziek al
die jaren gewacht heeft.’ Voor
u een kans om bij een live-uitvoering aanwezig te zijn!

je als lezer niet afhaakt door ingewikkelde wetenschappelijke
tekst. De eerste reacties op het
boek zijn ook erg positief stelt
Vierhouten. “Er is vooral veel
herkenning over ‘t onbewust
zijn van ademen. Men staat er
vaak niet bij stil wat de effecten
kunnen zijn van een gejaagde
ademhaling. Het is hetzelfde
gevoel als bij stress, de hartslag gaat omhoog terwijl je niet
actief bent. Met een rustige
ademhaling blijft je hartslag je
ook rustiger en reageer je meer
ontspannen. Het is zoeken naar

die balans.”
Geraakt door zijn enthousiasme pak ik een boek van de
stapel, waarin Aart met krachtige halen noteert: “Mooie verhalen, foto’s én kennis welke je
iedere dag kan toepassen. Blijf
genieten van de fiets.” Ik neem
’t ter harte!
Kopwerk | Aart Vierhouten & Koen
de Jong | 2018 | uitgeverij Lucht BV
| ISBN 978 94 92798 19 0.

Vrijdag 8 februari, aanvang
20.15 uur: Utrecht String
Quartet
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, Middenweg 88, Nederhorst den Berg (Horstermeer).

Aart Vierhouten (rechts) en Roland
Hengeveld bij de tourfiets waarop
Aart in 2004 z’n tijdrit reed.
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Woensdag 30 januari 2019

FAMILIEBERICHTEN
Als je in de harten van zovelen een plaatsje hebt
gekregen, dan is het leven rijk geweest. Verdrietig
maar dankbaar en vervuld van ontelbare herinneringen
hebben wij afscheid moeten nemen van onze
lieve moeder, schoonmoeder en fantastische oma

An Truin-van Reenen
sinds 31 oktober 2016 weduwe van Henk Truin
Loosdrecht, 1 oktober 1940
Hilversum, 25 januari 2019
Jan en Patricia
Dyonne en Nigel
Simone
Martijn en Wendy
Bart
Fiene
Tess
Op donderdag 31 januari vindt om 11.00 uur
de uitvaartdienst plaats in de Sijpekerk,
Nieuw-Loosdrechtsedijk 171 te Loosdrecht. Aansluitend
begeleiden wij onze moeder en oma naar haar laatste
rustplaats op de algemene begraafplaats De Rading,
Rading 168 te Loosdrecht.
Daarna bent u voor een samenzijn welkom in de
"Oude Pastorie" van de Sijpekerk, waar gelegenheid is
tot condoleren en het delen van herinneringen.
Correspondentieadres: Inktbes 8, 3823CD Amersfoort

DSO zoekt
voor Foxtrot
zes danseressen
KORTENHOEF - In 2019 bestaat
Toneelvereniging DSO 85 jaar.
Dit jubileumjaar wordt afgesloten met de musical Foxtrot, die
eind november meerdere keren
zal worden gespeeld in Cultureel
Centrum Kortenhoef. Voor deze
bijzondere productie 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 februari tot en met
november 2019, voornamelijk
op maandag- en/of donderdagavond. De audities vinden plaats
op zaterdag 9 februari tussen
10.00 en 12.00 uur in Cultureel
Centrum Kortenhoef. 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 telefoonnummer
aan de Artistieke Commissie van
Toneelvereniging DSO; judithvoigt1@gmail.com. Graag tot zaterdag 9 februari!

STERRETJES
*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.
van-vulpen-facilitair.nl
schoneterrassen.nl
Info 035-5827277

Te huur garagebox
21 vierkantenmeter
in Nw Loosdrecht
Info.Pijnaker beheer
Tel 0653265336

Aktieve betrouwbare vrouw
biedt zich aan voor alle
voorkomende huish. werk !
Tel. 06-23244885

MEDISCHE DIENSTEN

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. 3 februari: 11.00 uur: P. de Klerk.
Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
Zo. 3 februari: 10.00 uur: Ds. M. Roelofse.				
18.30 uur: Ds. N.J.M. Goedhart.
Gereformeerde kerk
Zo. 3 februari: 10.00 uur: Ds. H.M. Ploeger.
Beukenhof
Zo. 3 februari: 11.15 uur. Geen dienst.

PEDICURE VAKKUNDIG VOOR
DE MOEILIJKSTE VOETEN
KOMT AAN HUIS BLIJF NIET
TOBBEN 0648566394

Activiteiten agenda
WANNEER

TIJD

WAT

WAAR

wo. 30 jan.
wo. 30 jan.
do. 31 jan.
01, 02 feb.
za. 02 feb.
za. 02 feb.
za. 02 feb.
zo. 03 feb.
zo. 03 feb.
zo. 03 feb.
do. 07 feb.
za. 09 feb.

19.30 u.
20.15 u.
20.00 u.
20.00 u.
10.15 u.
20.00 u.
10.45 u.
10.30 u.
15.00 u.
16.30 u.
18.00 u.
10.00 u.

Inloopavond boomonderhoud NdB.
Helge Slikker, try-out ‘As.’
Gemeenteraad
DSO toneel ‘Geen dag spijt’
Vogelexcursie Loenderveense plas
Amicitia Winterconcert
Lions Bridge aan de Dijk
Winterse buitenplaatsen, wandeling
D3D Jamsessies
2e Bultpop met Fusebox
Food for Soul, islam
DSO auditie danseressen Foxtrot

Spieghelhuys, NdB.
Dillewijn, Ankeveen
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
CCK, Parklaan, Kortenhoef
Bloklaan 5, Loosdrecht
Antoniuskerk,Kerklaan,K’hoef
6 kroegen, Oud Loosdrecht
NM, Noordereind 54B, Grav.
De Drie Dorpen, Ankeveen
Dillewijn, Ankeveen
Oude Kerkje, Kortenhoef
CCK, Kerklaan, Kortenhoef

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
Zo. 3 februari: 9.30 uur: Geen opgave ontvangen.
Nederlands Gereformeerde kerk
Zo. 3 februari: 9.30 uur: Ds. M. Janssens.

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

