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In samenwerking met
weekblad wijdemeren

lintje betrad De Kloet het
bouwterrein. Samen met ‘t
echtpaar Huijbes dat een van
de appartementen heeft gekocht. Zij schreven zich in
september 2017 in na het lezen
van een aankondiging in de
NieuwsSter. Het Loosdrechtse
paar kijkt uit naar hun nieuwe
woonplek. Regelmatig zitten
ze op het bankje aan de Dijk
dat ter hoogte van hun appartement staat. Zo proeven ze
alvast een beetje aan de sfeer.
Naar verwachting kunnen ze
in het eerste kwartaal van 2020
echt over. Omdat ze 18 december 2018, op hun 48e trouwdag
het koopcontract ondertekenden, mochten zij op Valentijnsdag met een symbolische druk
op de knop het startsein geven.
Met een feestelijke confettiregen werd in ’t heerlijke lentezonnetje getoost op een spoedige bouw en oplevering.

Explosie(f)
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Feestelijke start bouw
Porseleinhaven
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LOOSDRECHT – Donderdag
14 februari was er confetti en
champagne in de Porseleinhaven. Een historisch moment,
want eindelijk - na 30 jaar wordt met de bouw van woningen gestart.

dijk gaapt nog een zwarte vlakte, maar de afbeelding langs
de kant toont het toekomstbeeld. Luxe appartementen
en ruime pakhuizen met een
prachtig uitzicht over de Loosdrechtse Plassen. Met gezellige
terrassen, horeca en winkels
blaast het bouwproject nieuw
leven in ‘t dorpscentrum van
Oud-Loosdrecht. Op één van
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Door: Saskia Luijer
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de mooiste plekjes langs de
Dijk moet de Porseleinhaven
straks ‘the place to be’ worden.
Een thuis bieden
Jan van Kuijk, ontwikkelingsmanager bij Heijmans Vastgoed, is blij dat de eerste schop
de grond ingaat. De kabels liggen al onder de aarde, de funderingspalen staan op hun plek
en na een goede week graven
kan de timmerman aan de slag
met de funderingskasten. Dan
wordt de bouw echt zichtbaar.
“We zijn er trots op dat we nu
gaan beginnen” meldde Van
Kuijk. “Dankbaar ook, dat we
niet alleen stenen mogen stapelen, maar ook een thuis kunnen
bieden aan de nieuwe inwoners.”
Locoburgemeester Jan-Jaap de
Kloet schetste de geschiedenis van de afgelopen 30 jaar.
Een stroperig proces waar veel
partijen bij betrokken waren.
Langdurig overleg op verschillende niveaus resulteerde dan
eindelijk in deze lang verwachte
dag. Start bouw. Een historisch

moment op een historische
plek, want eind 18e eeuw stond
hier de bekende Loosdrechtse
porseleinfabriek van Johannes
de Mol. Vandaar de naam Porseleinhaven.
Sfeer proeven
Na het doorknippen van een

Zondag 17 februari werd
brandweerpost
Loosdrecht
rond 04.45 uur gealarmeerd
voor een voertuigbrand in de
Moerbeilaan. Bij aankomst
bleek dat er geen sprake van
brand was, maar flinke schade
aan drie voertuigen als gevolg
van een explosie(f). Naast een
harde knal kwam hierbij veel
rook vrij en vlogen brokstukken door de straat. De politie
heeft de zaak in onderzoek,
volgens hen ging het om zwaar
vuurwerk.

De favoriete makelaar van
‘t Gooi en de Vechtstreek
Tel.: 035 5827611
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl

Soestdijkerstraatweg 27

●

1213 VR Hilversum

●

035-6424474

●

www.idmakelaars.nl
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WMO-voorziening bij
dementie
Woensdagavond 13 maart is het
thema bij het Alzheimer Café
‘WMO-voorziening bij dementie’.
Mensen met dementie willen vaak
zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Wat kan de gemeente vanuit
de WMO hierin betekenen? Volgens de WMO, wet maatschappelijk
ondersteuning, moet iedereen zo
lang mogelijk aan de maatschappij
kunnen meedoen. Bij mensen met
dementie is hiervoor wel goede
hulp en ondersteuning nodig. Welke vormen van ondersteuning zijn
er en hoe kan dit geregeld worden?
Deze avond gaan wie hierover in gesprek met WMO-consulenten Lisa
van Boxtel en Monica Kobus. De
bijeenkomst is van 19.30 tot 21.00
uur (zaal open 19.00 uur) in Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg
399a, Hilversum. Parkeren, entree
en eerste kopje koffie is gratis. Kijk
voor meer informatie op www.alzheimer-nederland.nl/gooi.

FAMILIEBERICHTEN

“Een man om van te houden”
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De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren
van nu aan tot in eeuwigheid.
PSALM 121:8
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ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƟĞĂĚƌĞƐ͗
Ăƌů'ƌĞŝĨ
Carl is in kleine kring begraven.
ZĂĚŝŶŐϭϲͲϮϬ
ϭϮϯϭ<>ŽŽƐĚƌĞĐŚƚ
Correspondentieadres:
Carl Greif
Ăƌů
ŝƐ ŽǀĞƌŐĞďƌĂĐŚƚ ŶĂĂƌ ĨƐĐŚĞŝĚƐĐĞŶƚƌƵŵ sĂŶ sƵƵƌĞ͕ DĞůŬƉĂĚ Ϯϯ ƚĞ ,ŝůǀĞƌƐƵŵ͕
Rading 16-20
ĂůǁĂĂƌŐĞĞŶďĞǌŽĞŬ͘
1231 KA Loosdrecht

In liefdevolle herinnering
Intens verdrietig, maar dankbaar voor alle zorg
en toewijding voor zijn gezin, laten wij u weten
dat van ons is heengegaan mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader en trotse,
innig geliefde opa

Hendrik van Doornik
~ Henk ~
Loosdrecht
6 oktober 1944

Hilversum
14 februari 2019
Wat zullen we je missen...
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Trudi
Johan en Brenda (Lisa, Rosa)

Activiteiten agenda

Petra
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WANNEER
wo. 20 feb.
wo. 20 feb.
wo. 20 feb.
wo. 20 feb.
wo. 20 feb.
wo. 20 feb.
wo. 20 feb.
wo. 20 feb.
vr. 22 feb.
za. 23 feb.
za. 23 feb.
zo. 24 feb.
zo. 24 feb.
di. 26 feb.
vr. 01 mrt.

TIJD
10.00 u.
11.30 u.
12.00 u.
13.00 u.
20.00 u.
15.30 u.
20.00 u.
20.00 u.
20.00 u.
13.00 u.
20.00 u.
15.00 u.
15.30 u.
20.00 u.
20.00 u.

WAT
Digitale nalatenschap (SeniorWeb)
Stamppot eten De Zonnebloem
Burenmaaltijd Emtinckhof
Ruilmiddag voetbalplaatjes & clinic
Ruilmiddag voetbalplaatjes
Film The Lion King (Nederlands gespr.)
In gesprek over Godsbeeld (prot. gem)
CDA openbare discussieavond N201
Jaarvergadering Historische Kring
Open huis Historische King (tot 16.00)
Veiling Albanië-support
Galerie concert: Ensemble Resonans
Pianoduo Beth & Flo
Informatie-avond MER-vaarverbinding
Start kroegentocht De Turftrappers

ADVERTEREN? DENIEUWSSTER.NL
Je bent pas rijk wanneer je iets bezit
dat je niet kunt kopen

WAAR
Bibliotheek, Ldr
’t Achterom, Kerklaan, K’hoef
Eikenlaan 51, Ldr
AH, Wille Dasplein, NdB
AH, Meenthof Kortenhoef
Theater De Dillewijn, A’veen
Bergplaats, Kerkstraat, NdB
Ottenhome, Zuwe 20, K’hoef
Bergplaats, Kerkstraat, NdB
Kerklaan 89, Kortenhoef
Bergplaats, Kerkstraat, NdB
Art Gallery, De Zodde 20, Ldr
Het Jagthuis, Middenw. NdB
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr
Dirks Sportcafé, K’hoef

Aanleveren van advertenties
voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand voor
maandag 10.00 uur. De opmaak
van de advertentie kunnen wij ook
verzorgen, aanleveren in Word (doc
bestand) opsturen voor maandag
10.00 uur. Tarieven € 0,53 per mm
per kolom in zwart/wit en € 0,69
per mm per kolom in full-color. Kolombreedtes zijn 1 kolom 43 mm
en 2 kolommen 90 mm.

Online zoeken
En ook boeken!
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

Alice & José

uw persoonlijke reisadviseurs

T: 035-5822103
W: thetravelclub.nl/alicejose

en de kleinkinderen
Thomas, Sophia, Maarten
Er is gelegenheid tot condoleren op woensdag 20 februari
van 19.30-20.00 uur in de Gereformeerde Kerk,
Nieuw Loosdrechtsedijk 55 te Loosdrecht.
Wij nodigen u uit om Henk samen met ons
te gedenken tijdens een dienst van woord en gebed
op donderdag 21 februari om 11.00 uur
in bovengenoemde kerk. Aansluitend brengen wij Henk
naar zijn laatste rustplaats op de algemene begraafplaats
De Rading, Rading 168 te Loosdrecht.
Vanaf 13.30 uur is er gelegenheid om elkaar
te ontmoeten in het Hervormd Wijkgebouw,
Eikenlaan 17a te Loosdrecht.
Liever geen bezoek aan huis.
Henk hield van kleurige bloemen.
Correspondentie: Prinses Beatrixstraat 8
1231 XR Loosdrecht

KERKDIENSTEN
Nieuw-Loosdrecht

Oud-Loosdrecht

RK Pauluskapel
Zo. 24 feb: 11.00 uur:
R. Simileer.
Hervormde Gemeente
(Sijpekerk)
Zo. 24 feb: 10.00 uur:
Ds. M. Roelofse.
18.30 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.
Gereformeerde Kerk
Zo. 24 feb: 10.00 uur:
Ds. H.M. Ploeger.
Beukenhof
Zo. 24 feb: 11.15 uur:
Geen dienst.

Hervormde Gemeente
Zo. 24 feb: 09.30 uur:
Ds. P. Nagel.
18.30 uur:
Gezamelijke dienst Sijpekerk.
Nederlands Gereformeerde
kerk
Zo. 24 feb: 09.30 uur:
Leesdienst.
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Eerste opzet dorpenbeleid
Door: Saskia Luijer
Dinsdag 12 februari gaf wethouder Rosalie van Rijn aan
commissie- en raadsleden een
presentatie over het dorpenbeleid in Wijdemeren. Het was
een eerste aanzet, gebaseerd
op de succesvolle structuur in
gemeente Súdwest-Fryslân. De
grootste gemeente van Nederland.
Als je denkt dat ‘t ingewikkeld is om in Wijdemeren, een
gemeente met 6 kernen, een
dorpenbeleid te ontwikkelen,
dan stelt de ervaring in Súdwest-Fryslân je gerust. Daar is
het immers gelukt om met 89
kernen een dorpenbeleid op
poten te zetten. Niet voor niets
heeft Wijdemeren dan ook
kwartiermaker Ingrid Wagenaar ingeschakeld om mee te
denken in dit proces. Zij neemt
haar expertise uit de Friese gemeente mee. “Het is een methode die met kleine wijzigingen ook in andere gemeenten
zou kunnen werken” oordeelde
zij nuchter.
Sterke dorpen
De gemeenteraad van Wijdemeren heeft in het bestuursakkoord vastgesteld dat zij de
dorpen willen versterken. Deze
wens was in eerste instantie
ingegeven door de op handen
zijnde fusieplannen. Maar ook
nu dat van de baan is, wil men
meer aansluiting zoeken bij
de afzonderlijke kernen. Wat
speelt er? Welke wensen hebben de inwoners? Hoe kunnen
we hun suggesties en initiatieven realiseren? Allemaal vragen
die gericht zijn op een betere
samenwerking en meer invloed
van de bewoners. Dat maakt
de dorpen krachtiger en helpt
om de eigenheid van elke kern
te bewaken. Meer focus dus
op Ankeveen, Breukeleveen,
’s-Graveland, Kortenhoef, Nederhorst den Berg, Nieuw- en
Oud-Loosdrecht (incl. Boomhoek en Muyeveld).
Alleskunners
De eerste aanzet toonde een
organisatiemodel waarin een
centrale rol is weggelegd voor
twee
dorpencoördinatoren.
Dit zijn hoogopgeleide ambtenaren (‘alleskunners’) die ieder
drie dorpen onder hun hoede
krijgen en daarvoor 24/7 bereikbaar zijn. Zij worden ‘t aanspreekpersoon voor de mensen
uit die dorpen, maar gaan zelf
ook op pad om wensen en signalen te inventariseren. Naast
vraagbaak en adviseur zijn zij
dus ook aanjager van initiatieven. Deze dorpencoördinatoren moeten de ogen en oren in

de samenleving zijn en de schakel tussen dorp en gemeente.
Initiatieven die bij hen binnenkomen, stemmen zij af met de
wethouder (elk dorp krijgt een
contactwethouder) en leggen
zij voor aan een beslisteam. De
insteek van dit team is altijd ‘Ja,
tenzij…’ want er moet uiteraard
ook kritisch gekeken worden
naar de haalbaarheid, het beleid, ’t budget en de planning.
Bij een akkoord gaat het voorstel vervolgens naar de relevante vakafdeling(en), zoals de
buitendienst, vastgoed, sociaal
domein of toezicht en handhaving, en wordt er een beroep
gedaan op het dorpenfonds.
Dit fonds wordt o.a. ingericht
met de beschikbare budgetten
uit De Appelboom, met mogelijkheden voor cofinanciering
en subsidies, en met linken
naar evt. financiering vanuit de
vakafdelingen. “Het model is
nog niet af. Het vraagt om een
nadere uitwerking” benadrukte
Rosalie van Rijn. “Maar dit zou
het antwoord kunnen zijn.”
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Gasleiding geraakt

Maandag 11 februari is bij graafwerkzaamheden op de Nieuw-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht een
gasleiding geraakt waardoor er gas is vrij gekomen. Brandweer, politie en Liander waren snel ter
plaatse om de gasleiding te dichten. Door het gaslek was de Nieuw-Loosdrechtsedijk tussen Breukelenveen en Loosdrecht afgesloten voor verkeer.

Beperkte oplossing parkeerprobleem Walderveenbad

Door: Saskia Luijer
Op initiatief van DorpsBelangen
sprak de commissie Ruimte en
Economie woensdag 13 februari
over de parkeerproblematiek en
onveilige verkeerssituatie bij het
Walderveenbad.
De fractie van DorpsBelangen
had in november 2018 al schriftelijke vragen aan het college
gesteld over dit onderwerp. De
beantwoording hiervan door
wethouder Joost Boermans

vond men onbevredigend. “Wij
willen niet wachten tot de herinrichting van de prinsessenbuurt
in 2020, maar op korte termijn al
een actie” meldde DB’er Patricia
IJsbrandij.
Grote overlast
Ter ondersteuning van haar betoog waren drie insprekers naar
het gemeentehuis gekomen.
Aanwonende Remco van Kooi
sprak namens buurtgenoten
zijn zorg uit. Zij ervaren grote
overlast van het lukraak parke-

ren van zwembadbezoekers. In
de wijk staan auto’s op de stoep,
op het gras en in de bocht, waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan. Van Kooij pleitte voor het
creëren van extra parkeerplekken en het overzichtelijker maken van de bocht bij de Hallincklaan. Daar sloot buurtbewoner
en buschauffeur Raymond
Hoofdman zich bij aan. Net als
zijn Connexxion collega’s ervaart hij regelmatig dat de bocht
niet te nemen is. “Het is bijna
ondoenlijk” benadrukte Hoofdman. Om de doorgang voor
buslijn 104 te verbeteren, stelde hij voor om bij de bocht een
parkeerverbodsbord te plaatsen
en een kruis aan te brengen op
de weg. Rob Fokkinga, directeur
van het Walderveenbad, liet een
plattengrond zien en foto’s van
de situatie. Hij lichtte toe dat
het drukbezochte zwembad er
alles aan doet om parkeeroverlast te voorkomen, maar dat de
9 aanwezige plekken gewoonweg ontoereikend zijn. Fokkinga opperde om een deel van de
groenstrook – dat als hondenuitlaatveld wordt gebruikt – in te

Schoonmaakactie Loosdrechtse Plassen
Omdat er in en rond de Loosdrechtse Plassen veel vuil rondzwerft, roepen Stichting Sloep
en Plassenschap Loosdrecht op
om zaterdag 23 maart te komen helpen met een grondige
schoonmaakbeurt.

Die dag is het Nationale Opschoondag. Vanaf de startlocatie aan Veendijk 26 word je met
boten van het Plassenschap (of
eigen boot indien beschikbaar)
de Plassen opgebracht om uit
het water, walkanten en eilanden zwerfafval te verwijderen.

Het ingezamelde afval wordt afgevoerd door het Plassenschap.
Zij zorgen ook voor hapjes en
drankjes om de dag goed door
te komen. Materiaal als harken,
zwemvesten e.d. zijn aanwezig,
maar heb je zelf spullen, neem
dat dan vooral mee.

richten met 21 parkeervakken.
Tijdelijke maatregelen
De commissieleden drongen
er bij de wethouder op aan om
op korte termijn een paar tijdelijke maatregelen te treffen.
Bijvoorbeeld met speciale matten extra parkeerplekken op de
groenstrook maken en een opvallende belijning in de bocht.
Als aanvulling hierop meende
Stan Poels (PvdA/GrL) dat ook
het gebruik van de fiets gestimuleerd kan worden. Zeker bij
bezoekers die in de buurt wonen. Joost Boermans erkende
de verkeersproblemen maar
herhaalde nogmaals dat de integrale aanpak hiervan in 2020
wordt uitgevoerd. Dan wordt de
hele prinsessenbuurt opnieuw
ingericht, waarvoor dit jaar de
voorbereiding al start. Het vervroegen van dit proces is qua
afstemming, planning en investering technisch onmogelijk.
De wethouder wilde geen loze
belofte doen, maar zegde toe om
te bekijken wat met een beperkt
budget (€ 5000,-) toch mogelijk
is.
Wil je meehelpen aan deze fantastische en nuttige dag? Meld
je dan voor 10 maart aan bij
Wim Bekenkamp (wim@stichtingsloep.nl) onder vermelding van naam, mailadres en
telefoonnummer. Ook de hulp
van familieleden, vrienden of
(vage) kennissen is welkom!
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Valentijnstaarten PvdA/GroenLinks
Het was 14 februari weer Valentijnsdag! Dé dag om mensen
die in Wijdemeren een bijzondere bijdrage hebben geleverd
extra aandacht te geven. Ook
dit jaar zijn fractie en bestuursleden van PvdA/GroenLinks
weer met een echte Valentijnstaart langs geweest bij zeer
gewaardeerde inwoners, vrijwilligers en medewerkers.
Als eerste hebben wij een taart
gebracht bij de medewerkers
en vrijwilligers van afdeling De
Ster in verpleeghuis De Beukenhof in Loosdrecht. Afdeling
De Ster is de hospice afdeling
van De Beukenhof. De deskundige medewerkers zorgen daar
samen met een vaste groep
zeer betrokken vrijwilligers
voor een huiselijke sfeer, waar
gekookt wordt en waar voor
wie kan de tafel gezellig wordt
gedekt en met elkaar wordt gegeten. Er is altijd ruimte voor

een lach en een traan voor de
patiënten maar ook voor hun
naasten/familie. Dit alles gebeurt vol liefde, aandacht en
met zorg en daarom wilden wij
hen graag verrassen met een
taart voor Valentijn.
De tweede taart hebben we bij
Ingrid Jansen, kunstenares en
docente, gebracht. Ingrid verzorgt bij haar Art to Join al jaren cursussen en workshops in
het atelier. Negen opeenvolgende jaren toverde Ingrid één dag
in het jaar Kortenhoef om tot
een waar Frans vakantieoord;
Place du Tertre. Een plek waar
niet alleen inwoners van Wijdemeren kwamen, maar ook
bezoekers van ver daarbuiten.
Ingrid is daarnaast vele jaren
voorzitter geweest van stichting
Kunstbezit ’s-Graveland, voorzitter van de Kunstroute en een
belangrijke verbindende facTaart voor De Ster

tussen het kunst- en cultuuraanbod binnen onze gemeente. Bij de liefde die Ingrid heeft
voor haar vak en de passie
waarmee ze haar vrijwilligerswerk uitvoert, hoort een echte
Valentijnstaart.
Lieve mensen, dank dat wij de
taarten bij jullie mochten brengen en dank jullie allemaal voor
jullie inzet en betrokkenheid!
Haak maar aan
Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot
16.00 uur bij bibliotheek Gooi en
meer vestiging Loosdrecht: Haak
maar aan! Iedereen is van harte
welkom om aan te haken, maar
breien mag uiteraard ook. Aanmelden is niet nodig, je kunt zo binnenlopen. De koffie en thee staat klaar
Op dit moment haken en breien
de dames warme mutsen, handschoenen en sjaals. Ook wordt er
druk gewerkt aan een warme deken. Haaknaalden, breinaalden en
garen zijn aanwezig. Maar mocht je
garen over hebben dan maak je ons
daar erg blij mee. Alle zelfgemaakte spullen worden geschonken aan
de weggeefwinkel Wijde Meer voor
Minder. Mensen en gezinnen met
een kleine beurs kunnen terecht
bij deze winkel. Er wordt daar gewinkeld met een gesloten beurs.
Meer weten? Mail naar: fjansen@
bibliotheekgooienmeer.nl

Geld voor goede ideeën
van groene vrijwilligers
Er is dit jaar weer € 45.000,beschikbaar voor Noord-Hollandse groene vrijwilligersprojecten. Het geld van het
fonds ‘Betrekken bij Groen’ is
afkomstig van de provincie
Noord-Holland. Van vrijdag
15 februari tot en met zondag
17 maart kunnen organisaties
en vrijwilligers(groepen) een
aanvraag indienen. Vooral projecten rond jongvolwassenen
in het groen, verhoging van
de biodiversiteit en de verbetering van de samenwerking
en organisatie van het vrijwilligerswerk maken kans op een
bijdrage.
Jongeren in de natuur
Het fonds wil een stimulans
zijn voor breed gedragen vrijwilligerswerk. Projecten die de
natuur verbeteren en zorgen
voor meer planten en dieren,
maken vooral kans als dit gecombineerd wordt door nieuwe
samenwerkingsvormen. Denk
daarbij aan de samenwerking
tussen een bedrijventerrein
en een beheergroep. Ook projecten die jongvolwassenen
(18-35 jaar) betrekken bij het
groen maken meer kans op
een bijdrage. Projecten rond de

instroom van nieuwe vrijwilligers of de flexibilisering van het
vrijwilligerswerk maken meer
kans.
Deskundige jury
De jury bestaat uit medewerkers van de Terreinbeherende
Organisaties in Noord-Holland. Dit zijn: Amsterdamse
Bos, Goois Natuurreservaat,
IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur
en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet.
Het Spanderswoud
Vorig jaar werden 17 groepen
in Noord-Holland blij gemaakt
met een bijdrage. Een voorbeeld is de projectweek die vrijwilligersgroep Nardinclant en
Goois Natuurreservaat organiseerden rond natuurtechnisch
bosbeheer in het Spanderswoud. Daar was veel belangstelling van beroepskrachten
en vrijwilligers om samen te
leren.
Meer weten? Kijk op www.
betrekkenbijgroen.nl voor alle
informatie en een inschrijfformulier.

Valentijnstaart D66 voor DSO
Door: Saskia Luijer

INGEZONDEN TEKSTEN

VÓÓR VRIJDAG 16.00 UUR
NAAR: REDACTIE@DUNNEBIER.NL
MAXIMAAL: 300 WRD.

Weekendaanbieding
(don,vrij,zat)

Koffiebroodje
per stuk

€ 1,00

In het CCK, het Cultureel
Centrum Kortenhoef, vierde
toneelvereniging DSO op Valentijnsdag al een klein beetje haar 85-jarig jubileum. Uit
handen van voorzitter Nanda
de Bruin ontving de club een
valentijnstaart van D66 Wijdemeren.
Al meer dan 25 jaar heeft D66
in Noord-Holland de traditie
om op Valentijnsdag een taart
te geven aan een organisatie of
individu die actief is in de samenleving. Een waardering op
de dag van de liefde, voor mensen die iets goeds doen in de
maatschappij, zonder daar een
politieke lading aan te geven.
Als eerste partij in Wijdemeren
nam D66 deze gewoonte over.
Ook dit jaar ging men op 14
februari weer op pad, dit keer
naar DSO.
Een warm hart
Kersverse voorzitter Nanda de
Bruin was verbijsterd dat DSO
de taart nog niet eerder had
gekregen. Als oud-speler van
de Bergse toneelgroep Poefff
draagt ze het amateurtoneel
een warm hart toe. “Culturele

activiteiten zijn de beschaving
van de samenleving” sprak
Nanda. Na alle inspanningen
die DSO de afgelopen jaren
heeft geleverd voor het CCK,
leek de valentijnstaart hier gewoon prima op zijn plek. Zeker
omdat de actieve Kortenhoefse
club dit jaar ook een jubileum
viert en 85 jaar bestaat.
Vlinders zijn vrij
De grote slagroomtaart was een
welkome onderbreking tijdens
de repetitieavond. De toneelspelers oefenen twee keer per
week en zijn druk bezig met
het instuderen van het stuk
‘Vlinders zijn vrij’ van de Amerikaanse schrijver Leonard
Gershe. Deze komedie uit de
jaren ’70 komt op 17, 18, 19, 23
en 24 mei op de planken. Donateurs worden hier uiteraard
persoonlijk over geïnformeerd
en alle andere belangstellenden
kunnen via www.toneelDSO.nl
hun toegangskaarten bestellen.
Voorzitter Enno van Tulder
lichtte toe dat DSO meestal
twee voorstellingen per jaar
geeft, maar omdat er vorig jaar
door de bouw van het CCK
maar één mogelijk was, zijn er
dit jaar maar liefst drie in de
planning. Na de recente uitvoe-

ring van ‘Geen spijt’ en het komende optreden in mei, volgt
dit najaar nog een speciale jubileumvoorstelling.
Blij met CCK
De DSO’ers genieten volop van
hun nieuwe repetitieruimte in
het CCK. Naast eigen gebruik
bieden zij ook onderdak aan
andere activiteiten. Zo is er op
woensdagmiddag een gezellige
linedancing voor ouderen en is
de ruimte op donderdagmiddag verhuurd aan Spotlight
kids, muziektheater voor 8 tot
12-jarigen. Meer informatie
over ’t gebruik van het CCK
staat ook op de DSO-website.

Enno van Tulder en Nanda de Bruin
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Foto’s van Dick Horsman en Michelle
van Dijk in de Beukenhof
Dick Horsman (1943) woont
nu 5 jaar in verpleeghuis de
Beukenhof in Loosdrecht. Foto’s die hij als fotograaf maakte
zijn daar nu te zien. Dick werkte vanaf 1967 bij de omroep
(NTS, NOS, NOB), eerst als cameraman en later als belichter
en lichtontwerper van klassieke tv-programma’s als AVRO’s
Toppop en dramaseries als De
Fabriek (1981) en Willem van
Oranje (1984). Daarnaast deed
hij camerawerk voor Teleac-series als Steden en hun Verleden (1988) en Steden des Tijds
(1990). Ook heeft hij bij Philips
gewerkt, waar hij foto’s voor
elpees en reclamecampagnes
maakte. In zijn vrije tijd was hij
actief als landschapsfotograaf.

De tentoonstelling bestaat uit
foto’s uit zijn omroeptijd, maar
vooral uit een reeks verstilde
foto’s van het betoverende landschap van de Ierse kust. Minke
& Yasco Horsman hopen dat
bewoners van de Beukenhof en
andere belangstellenden plezier
beleven aan de mini-expositie
met werk van hun vader.

aan de Zonnelaan in Hilversum leverde de helft van de
foto’s op. “Een heel bijzondere
tuin en een (gratis) bezoekje
waard”, vindt Michelle. Haar
foto’s zijn ook te koop.

Michelle van Dijk exposeert
verderop in de Beukenhof
haar bloemenfoto’s. Ze maakte ze vorig jaar, gewoon met
haar telefoon al dwalend door
Hilversum, waar ze sinds 1984
woont. Al eerder fotografeerde
ze, maar nu trekt ze de stoute
schoenen aan om te exposeren.
De botanische Costerus-tuin

Natuurmonumenten zoekt beheervrijwilligers op de forten
Steek jij graag de handen uit de
mouwen? Ben jij een echt buitenmens met hart voor cultureel erfgoed? En woon jij in de
Vechtplassen? Dan is de functie
van beheervrijwilliger op de
forten iets voor jou!
In de beheereenheid Vechtplassen van Natuurmonumenten
liggen maar liefst zeven forten,
behorend tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling
van Amsterdam. Dit voorjaar
start Natuurmonumenten een
nieuwe vrijwilligersploeg, die
gaat helpen bij het groenonderhoud op de forten.
Wat ga je doen?
Samen met de andere vrijwilligers draag je bij aan de instandhouding en beleving van onze

zeven forten en beide waterlinies. Dat doe je onder ander
door te maaien, maaisel van de
hellingen te harken, te snoeien en onkruid te verwijderen.
Maar je houdt je ook bezig met
kleine onderhoudsklusjes als
scharnieren smeren, schilderen, hekje maken, etc.
Wie zoeken we?
Natuurmonumenten
zoekt
mensen die op woensdag van
10.00 tot 16.00 uur aan de slag
willen op één van onze forten.
Je kunt met een bosmaaier en/
of andere machines omgaan of
vindt het leuk om dit te leren.
Wat kun je verwachten?
Je gaat deel uitmaken van een
leuk team (ca. 7-10 personen).
Natuurmonumenten
zorgt

voor geschikte kleding en je
kunt jouw reiskosten declareren. Indien nodig verzorgen wij
een cursus, waarin je leert om
veilig om te gaan met machines
en gereedschap. Daarnaast organiseert Natuurmonumenten
elk jaar een vrijwilligersuitje.
Om de forten van Natuurmonumenten beter te leren kennen, nodigen we je bovendien
uit om mee te lopen met één
van onze rondleidingen.
Aanmelden
Heb je interesse voor de functie van beheervrijwilliger op de
forten? Of heb je nog vragen
hierover? Neem contact op
met Fokke de Vries, beheerder
forten, f.devries@natuurmonumenten.nl.

KursusProjekt Loosdrecht blijft je
bezighouden!
Het is nog geen voorjaar, maar
een echte winter lijkt er ook niet
te komen. Het is de tijd van het
jaar dat je vooral binnen actief
bent, maar wat is er dan zo al
te doen? Bij het KursusProjekt
Loosdrecht heel veel en niet
eens allemaal binnen. Op 25
februari start Zentangle, verder
met meditatief tekenen. Deze
workshop is verdeeld over twee
maandagavonden en uitermate
ontspannend, bijna meditatief. Op 1 maart kun je sieraden gaan maken op basis van
Mokume Gane Hidden Magic techniek. Met polymerklei

maak je jouw eigen unieke sieraad. De 6e februari staat in het
teken van de hond tijdens de
workshop verbandleer hond.
De workshop die geen hondeneigenaar mag missen want
je leert deze avond verbanden
aanbrengen bij je eigen hond.
Op 6 maart is ook de dag voor
alle Wijdemeerse kinderen
want dan mag er geknuffeld
worden met lammetjes tijdens
een kijkje bij de lammetjes. Dat
wil je als kind (en als (groot)
ouder) niet missen! De 11e
maart duiken wij in de historie
van Oud-Loosdrecht tijdens de

unieke filmavond waarin een
Wandeling door Oud-Loosdrecht gemaakt wordt en veel
herinneringen zullen bovenkomen. De maand maart wordt
afgesloten op de 30e met een
workshop schilderen. Hiervoor
is geen ervaring nodig, muziek
gaat je inspireren tot een schilderij vanuit je hart.
Zin in één van bovenstaande activiteiten? Kijk op www.
kploosdrecht.nl en meld je aan!
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Binnen bij…Sander & Majella
Door: Astrid Korpershoek
In deze serie neem ik u mee naar binnen bij bekende en minder
bekende inwoners van Wijdemeren. Deze week ga ik op bezoek
bij de bewoners van de voormalige pastorie van de Hervormde
kerk in Ankeveen (nu Theater De Dillewijn): Sander van Renesse
en Majella de Vries.
Het contrast kan bijna niet groter, want hiervoor hebben ze twaalf
jaar op de Zeedijk in Amsterdam gewoond. Nu wonen ze precies
drie jaar met hun poes Gini en kat Toni in landelijk Ankeveen.
Majella, die oorspronkelijk uit een klein dorp in Friesland komt, is
onderzoeker bij de rekenkamer en staat regelmatig achter de bar
bij De Dillewijn. Maar haar grootste passie is haar paard. Sander
heeft jarenlang houseparty’s georganiseerd en runt nu al weer
veertien jaar samen met een compagnon een koffieketen. Verder
zijn ze allebei veel aan het klussen in en rond hun huis.
Wat vind je het leukst aan wonen in een voormalige pastorie?
M: Het is een huis met een rijke historie. Het is leuk om te merken
dat veel mensen het huis kennen en er herinneringen aan hebben.
Verder is het een karakteristiek gebouw met mooie hoge plafonds.
S: Het heeft veel bekijks omdat zo veel mensen het huis goed kennen en de reuring voor de deur in het voormalige kerkje De Dillewijn.
Wat is er zo leuk aan Sander?
M: Hij is sociaal en onbevangen. Hij heeft weinig vooroordelen
over anderen. Hij is ontzettend lief en zorgzaam.
Wat is er zo leuk aan Majella?
S: Wat er ook gebeurt, ze is altijd vrolijk en eerlijk.
Heb je nog dromen of ambities?
M: Eerst het huis
helemaal
opknappen en dan
kijken hoe we alle
ruimtes kunnen
gebruiken. Mijn
droom is een
mooie wijn- en
whiskykelder en
proeverijen organiseren, waarbij
ik gerechtjes wil
serveren. Verder
veel beestjes om ons heen.
S: Ik ben zo benieuwd naar het moment dat alles af is, maar dat
duurt nog wel een jaartje of vijf. Maar ooit hebben we een huis met
een weiland waar onze beesten in rond banjeren…

Voor jongeren: grip op je geldzaken
Het betalen van je telefoonabonnement, het afsluiten van je
zorgverzekering en het regelen
van je studiefinanciering. Het
zijn slechts enkele voorbeelden
van geldzaken waar jongeren
vanaf 16 jaar mee te maken
krijgen. Veel jongeren vinden
dat lastig en komen hierdoor
in de financiële problemen. Zij
staan vaak rood of lenen geld
van familie of vrienden. Jongeren met langdurige schulden
krijgen vaak ook te maken met
andere problemen. Zo zijn ze
vaker ziek, hebben meer moeite met het behalen van een
diploma en belanden sneller
in de criminaliteit. Om dit te
voorkomen is Humanitas gestart met het (gratis) jongeren-

programma Get a Grip.
Get a grip
De vrijwilligers van Humanitas helpen jongeren om hun
inkomsten, uitgaven en eventuele schulden inzichtelijk te
maken. Ook helpen zij hen met
het ordenen van hun financiële
administratie en gaan zij samen
met de jongeren op zoek naar
oplossingen voor (dreigende)
financiële problemen. Doel is
dat de jongere zijn of haar geldzaken weer helemaal op orde
krijgt en (weer) zelfstandig financiële verantwoordelijkheid
kan dragen.
Kijk voor meer informatie op
www.getagrip.humanitas.nl
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Kom in actie bij vermoedens van huiselijk geweld
Huiselijk geweld en kindermishandeling komen nog steeds
op grote schaal voor. Bewustwording en in actie komen is belangrijk. Om hier extra aandacht
voor te vragen en op mensen
op te roepen in actie te komen
bij vermoedens van huiselijk
geweld en kindermishandeling
is de landelijke campagne ‘Het
houdt niet op, totdat je iets doet’
gestart.
Huiselijk geweld en kindermishandeling is één van de grootste
geweldsproblemen in Neder-

land. De gevolgen zijn groot en
vaak levenslang merkbaar. Mensen uit de directe omgeving van
slachtoffers van huiselijk geweld
vermoeden vaak dat er iets mis
is. Uit een recente peiling in opdracht van de ministeries van
Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) blijkt dat drie op
de tien mensen hun vermoedens
alleen met hun partner bespraken of dat ze hier helemaal niet
over spraken. De nieuwe campagne wil mensen aansporen
om een eerste stap te zetten bij

vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De
campagne focust zich de komende maanden op kindermishandeling. Later dit jaar komen ook
ouderenmishandeling en partnergeweld aan bod. De website
www.ikvermoedhuiselijkgeweld.
nl helpt mensen met advies hoe
ze in actie kunnen komen.
Heeft u een vraag of hulp nodig,
bent u bezorgd over iemand of
wilt u weten wat u kunt doen?
Kijk op www.veiligthuisgv.nl of
bel 0800-2000 (gratis

ANWB Streetwise op de Mr. J. Terpstraschool
Op dinsdag 12 februari kwam
ANWB Streetwise, een spannend verkeersprogramma, bij
basisschool Mr. J. Terpstraschool
in Loosdrecht. ANWB Streetwise
leerde alle kinderen van de basisschool beter om te gaan met
het huidige verkeer. De Terpstraschool vindt het belangrijk
die ‘straatwijsheid’ mee te geven en biedt de kinderen graag
ANWB Streetwise aan.
In verschillende praktijklessen
leren de kinderen over het ge-

Remco van Kooi

Hallincklaan 12
1231 VV Loosdrecht
06 - 25 09 28 00
info@wijdemerenbouw.nl
www.wijdemerenbouw.nl

Wijdemeren Bouw & Onderhoud
voor uw kwaliteits verbouwingen,
onderhoud, renovaties en schilderwerk

bruik van gordels, kinderzitjes,
remweg en reactiesnelheid.
Groep 1-2 hebben verschillende
geluiden geleerd die voorkomen
in het verkeer. Ook het gebruik
van het kinderzitje kwam aan
bod. Groep 3-4 ging met behulp
van een elektrische auto in de
gymzaal veilig leren oversteken, maar ook veilig in de auto
zitten. Groep 5-6 mocht in een
echte auto op de bijrijdersstoel
plaatsnemen en remmen om
zo te ervaren wat de remweg is.

Ook leerden ze hoe ze veilig in
de auto moeten zitten, op een
stoelverhoger met een gordel
om. Voor groep 7-8 was er een
groot parcours op het schoolplein uitgezet om verschillende
gevaarlijke situaties na te bootsen. Ook de elektrische step
werd gebruikt.
Deze dag heeft bij jong en oud
nieuwe verkeersinzichten gebracht en allen hebben iets geleerd over de verkeersveiligheid!

Programma GooiTV
Vanaf 20 februari zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
• Diverse onderwerpen in TV Magazine, zoals de actie 30 dagen Gezonder.
• Ruud Bochardt praat in In Derde Termijn met Marleen Sanderse (CDA) en Jacqueline Kalk (PvdA) over
de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen
• Er zijn twee gesprekken met burgemeesters, die van Gooise Meren (Han ter Heegde) en Wijdemeren
(Freek Ossel).
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN (1432).Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Web. www.wijdemerenbouw.nl | Mail. remco@wijdemerenbouw.nl

Opgroeien in armoede
Door: Saskia Luijer
Om er voor te zorgen dat kinderen die opgroeien in armoede
toch gewoon mee kunnen doen,
wil gemeente Wijdemeren aansluiten bij Sam&. Dit voorstel is
opgenomen in het beleidsplan
‘Armoede en Schuldhulpverlening’ dat dinsdag 12 februari
werd besproken door de commissie Maatschappelijke en Sociale zaken.

Voor kinderen die opgroeien in
armoede heeft Wijdemeren al
een aanbod aan extra ondersteuning, waaronder een bijdrage
per schooljaar, computertoeslag,
bijdrage sport en cultuur, zwemles voor basisschoolkinderen en
extra hulp via Leergeld. In aanvulling hierop wil de gemeente
aansluiten bij Sam&. Deze organisatie kan gezinnen bijvoorbeeld ondersteunen in de vorm

van Kinderhulp en Jarige Job.
Als kinderen hun verjaardag
niet kunnen vieren omdat er
thuis geen geld is, helpt Jarige Job
door het geven van een Verjaardagsbox t.w.v. € 35,-. Hierin zit
alles wat nodig is om een echte
verjaardag te vieren, thuis en op
school.
Sam& is er voor kinderen van 0
- 21 jaar en niet alleen voor kinderen die opgroeien in gezinnen
met een bijstandsuitkering. Ook
ouders met werk maar met een
laag inkomen, ouders met schulden, of bijvoorbeeld ZZP’ers die

lang zonder klus zitten, kunnen
hiervoor in aanmerking komen.
Aandacht voor jongeren
Vanuit de commissie kwam de
vraag of in het beleidsplan ook
specifieke aandacht kan komen
voor jongeren. Steeds meer
jongeren komen namelijk in financiële problemen omdat ze
moeite hebben om met geld om
te gaan. In Nederland heeft meer
dan 40% van de 18 tot 25-jarigen
schulden, een lening of een betalingsachterstand. Qua preventie
is daar dus nog veel te winnen

Repair Café
Zaterdag 2 maart is van 10.00 tot
13.30 uur weer een Repair Café
bij Bibliotheek Gooi en meer te
Loosdrecht. Heeft u kapotte huishoudelijke apparaten of een blouse waar de knoop vanaf is? Dan
kunt u terecht bij het Repair Café.
In de bibliotheek in Loosdrecht is
ook een verzamelpunt voor lege
cartridges en een Jekko. Hier kunt
u lege batterijen en spaarlampen
inleveren. Plus kleine elektrische
apparaten die echt niet meer te
repareren zijn. Het Repair Café is
iedere 1e zaterdag van de maand.
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'Voetbal’

Loosdrecht laat kansen liggen en verliest opnieuw
Door: Michel Kamer
Ondanks een sterke openingsfase met een aantal geweldige
kansen heeft Loosdrecht met
ruime cijfers verloren van Waterwijk. De ploeg van Roy Versluis zit in een moeilijke fase
en kelderde door de nederlaag
naar de 11e plek.
Na 30 seconden spelen werd
Edwin Klok al alleen voor de
keeper gezet door Jordi Stins.
De spits legde onzelfzuchtig
breed op de instormende Khalid EL Jebli maar die kreeg de
bal iets te kort en haalde van
dichtbij verwoestend uit op de
lat. Via de rechterflank werd
Loosdrecht een aantal keer
gevaarlijk en kregen Khalid en
Tom Frinsel kansen om uit de

tweede lijn te schieten. Waterwijk speelde zeer aanvallend
waardoor Klok vaak tegenover een verdediger stond. Na
een kwartier werd hij weer
de diepte in gestuurd en legde panklaar af op linksbuiten
Stanley Mailoa. Die probeerde de uitstormende keeper
van Waterwijk te omspelen
maar de goalie won het duel.
En zoals zo vaak als je zelf de
kansen niet afmaakt, scoort de
tegenstander. Waterwijk toonde na een ruim kwartier spelen
zijn aanvallende kwaliteiten
en combineerde gemakkelijk
door de Loosdrechtse verdediging en klopte goalie Van Zoelen. Na een half uur werd het al
0-2 nadat een voorzet door een
aanvaller in de 16-meter veel te
gemakkelijk kon worden aan-

Wensen voor beter OV
Door: Saskia Luijer
Als het aan de leden van de
commissie Ruimte en Economie ligt, krijgt Wijdemeren
meer openbaar vervoer op
zondag, plus een aansluiting
op het metronet.
De provincie Noord-Holland
gaat een nieuwe concessie

(vergunning) afgeven voor het
openbaar vervoer in de regio
Gooi en Vechtstreek. Hiervoor
is een nota van uitgangspunten
vastgesteld. De zeven gemeenten uit Gooi en Vecht gaan hier
gezamenlijk, met één zienswijze op reageren. Specifiek voor
Wijdemeren heeft wethouder
Joost Boermans hiervoor een
aantal punten aangedragen. De

Bomen zijn emoties
Door: Saskia Luijer
Donderdag 14 februari was op
de gemeentewerf een inloopavond over de bomenkap in Kortenhoef en Oud-Loosdrecht. Onderwerp van gesprek waren de
locaties waar meerdere bomen
moeten worden gekapt, zoals
de Elbert Mooijlaan, Horndijk,
Vuntusplein en Oud-Loosdrechtsedijk.
Frank Peters, coördinator buitendienst, legt uit dat gemeente
Wijdemeren de bomen cyclisch
aanpakt. Elke drie jaar vindt controle plaats in een aantal kernen.

Zo is men bijv. in 2018/2019
in Nederhorst den Berg aan
de gang, is in 2019-2020
Nieuw-Loosdrecht aan de beurt
en wordt in 2020/2021 gestart in
’s-Graveland. De controle is altijd
in juni, waarna in de periode van
oktober t/m maart aan de bomen wordt gewerkt. Dat kan in
de vorm van snoeien zijn en zo
nodig kappen. Het rooien moet
altijd voor het broedseizoen gebeuren, bij voorkeur in maart,
maar dit wordt soms doorgeschoven naar het najaar. Het moment van herplant is afhankelijk

genomen en in een hoek werd
geplaatst. Na rust werd de ban
helemaal gebroken nadat Waterwijk eenvoudig in het strafschopgebied kon combineren
en van dichtbij de derde op het
scorebord noteerde. De rest

van de tweede helft bleek de
wedstrijd gespeeld en was er
geen tot weinig geloof meer in
een goede afloop bij de Loosdrechters. Het is te hopen dat
de oranje hemden zich aan de
sterke openingsfase kunnen

Anthony Alberts in duel met
Waterwijk verdedigers

gemeente wenst behoud van de
huidige OV-lijnen in de buitenwijken. Daarnaast een OV-verbinding van Loosdrecht naar
het NS-station Hollandsche
Rading. Ook een OV-lijn op de
Middenweg in Nederhorst den
Berg staat op het verlanglijstje,
net als het verzoek dat ondernemers alternatieve OV-vormen mogen inzetten voor periodes waarin er geen openbaar
vervoer is.

Meer suggesties
Tijdens de commissievergadering van 13 februari kwamen
nog meer suggesties aan de
orde voor een betere dekking
van het OV in Wijdemeren.
Zoals het experimenteren met
een belbus, het inzetten van
een moderne variant op de
treintaxi, of het creëren van
een buslijn met ‘loep verbinding’ (rondje) naar Hilversum,
Bussum en Weesp. De meeste

realistische ideeën leken: pleiten voor een buslijn op zondag
in Loosdrecht en Nederhorst
den Berg, plus ontsluiting van
de buitengebieden op het metronetwerk. Joost Boermans
benadrukte “zich keihard te
gaan inzetten” voor het OV in
Wijdemeren. Met daarbij naast
eerdergenoemde punten ook
aandacht voor bereikbaarheid
op zondag en aansluiting op de
metro.

van het type boom.

voor de inwoners. Als dat ook
niet-zieke bomen betreft, zullen
we dit altijd duidelijk onderbouwen.”
Nieuwe keuze
Alle omwonenden die zicht
hebben op de huidige bomen
zijn voor de inloopavond uitgenodigd. Wethouder Joost Boermans verduidelijkt dat zij mogen meedenken over de nieuwe
boomkeuze en de locaties van
herplant. Op tafel ligt een grote
plattegrond van elke locatie. Met
een wit rondje zijn de gesnoeide
bomen aangegeven, een rood
rondje staat voor kap en een
groene stip wijst de mogelijke
plek voor herplant aan. Martin
Tijdgat, boombeheerder van de

gemeente, is dé deskundige om
advies te geven bij de boomkeuze. Zijn voorstel is om bij de
kop Horndijk/Dirk A. Lambertzkade inheemse fladderiepen
te plaatsen. In de groenstroken
bij het parkeerplein Vuntuslaan
raadt hij juist kastanje, zwarte
noot of walnoot aan. Een peppel of zuiliep is zijn advies nabij
Oud-Loosdrechtsedijk 113. Terwijl op de Elbert Mooijlaan voor
De Regenboog een moeraseik of
lobeliep de juiste keuze lijkt. Samen met de omwonenden gaat
hij hierover in gesprek, waarbij
zij uiteraard ook suggesties kunnen aandragen. De uitgewerkte
voorstellen komen als tekening
op de gemeentewebsite te staan
(onder het kopje projecten).

saties, ondernemers en bewoners deelgenomen. Daaruit
kwam de wens naar voren om
De Wijde Blik als rustig gebied
voor de toekomst te behouden.
Een stiltegebied is een gebied
dat zoveel mogelijk stil wordt
gehouden en waarin de geluiden van flora en fauna overheersen. Het woord ‘stilte’ betekent hierbij niet dat er geen

geluid in het gebied waarneembaar is, maar vooral dat storende geluiden afwezig zijn. Het is
ook niet de bedoeling om mensen uit het gebied weg te houden. Het gaat er juist om dat
bezoekers er kunnen genieten
van de rust. Het water van De
Wijde Blik blijft daarmee dus
niet alleen natuurgebied, maar
is tevens bestemd voor rustige
recreatie en pleziervaart.

Zieke bomen
Tijdens de inloopavond kregen
de bezoekers informatie over de
reden van ‘t kappen van bomen
in hun omgeving. De meest
voorkomende oorzaak is essentaksterf, een schimmel die de bomen ziek maakt. Peters: “Wijdemeren heeft veel essen, daarvan
gaan er helaas veel dood. Dat is
nu heel actueel.” Bij wilgen komt
juist de watermerkziekte veel
voor. Ook dat kan een reden zijn
voor het rooien van de boom.
“Kappen is altijd een probleem
want bomen zijn emoties” stelt
Frank. “Maar we halen echt alleen de bomen weg die ziek of
oud zijn en een gevaar opleveren

Zangers en acteurs gezocht voor
My Fair Lady
Op 23 en 24 november 2019 maart. Geïnteresseerden kunnen Wijde Blik blijft stiltegebied
wordt de beroemde musical My
Fair Lady uitgevoerd in theater
‘t Spant in Bussum. Muziektheater Spotlight zoekt zangers en
acteurs die willen meespelen en
-zingen in deze spectaculaire
klassieker. Iedereen vanaf 18 jaar
die belangstelling heeft om aan
dit stuk mee te doen is van harte
welkom tijdens het auditieweekend op zaterdag 16 en zondag 17

zich aanmelden via de website
www.muziektheaterspotlight.
nl of bellen met Eric Brand (0615650941). Op de website vind
je ook meer informatie over Muziektheater Spotlight en op welke
manier de audities zullen plaatsvinden. De repetities voor deze
productie starten op 21 maart en
vinden wekelijks plaats op donderdagavond in Loosdrecht.

De Wijde Blik blijft een stiltegebied. In 2017 bleek het niet
aan de criteria van een stiltegebied te voldoen. Daarom heeft
de provincie Noord-Holland
zogenaamde ‘stiltetafels’ georganiseerd om te kijken of het
nog zinvol was om ‘t gebied
als stiltegebied te handhaven.
Aan deze stiltetafels hebben
o.a. gemeente, natuurorgani-

optrekken, en de negatieve spiraal daarmee kunnen doorbreken.
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Woensdag 20 februari 2019

STERRETJES
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Kwekerij Krijn Spaan
Kortenhoef
Voor groenteplanten en zaden,
pootaardappels en uien.
Ook biologisch, meststoffen e.d.

Galerie concert
Zondagmiddag 24 februari om
15.00 uur speelt het Ensemble
Resonans bij Vermeulen Art
Gallery. Ensemble Resonans
bestaat uit Dick Arentz fluit,
Rijmert Goppel klarinet, Frans
Coppens en Tonny Visser viool, Albert de Jonge altviool.
Zij spelen muziek van Carl
Nielsen, Marius Flothuis, Re-

MEDISCHE DIENSTEN

becca Clarke, Bohuslav Martinu en Ludwig van Beethoven.
Het Galerie Concert wordt gegeven op De Zodde 20 in Loosdrecht. Entree is € 15,- inclusief
hapjes en drankjes. Graag vooraf aanmelden via 035-5821730
of 06-53184318. Zie ook www.
vermeulenart.nl

AANLEVEREN
KOPIJ
Aanleveren van tekst Kopij
in Word (doc bestand) en foto’s als JPG bestand opsturen
voor vrijdag16.00 uur en voor
de weekendactiviteiten is de
sluitingstijd: zondag 20.00 uur.
Aanleveren advertenties
Als (HR)PDF of EPS bestand
voor maandag 10.00 uur.

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

NieuwsSter

Rading 158 • 1231 KE Loosdrecht
tel. 035 - 622 87 07 • 06 442 118 92

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

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

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 27, 		
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
035-621 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

Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken
GRONDWERKEN

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

HSB voor al uw plannen en ideeën:
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer van zand, grind, grond en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen
Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken,
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.
Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve oplossing te vinden die
zowel prijstechnisch uitstekend als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.
Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook financieel
beheersbaar blijft.
Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op
met Harry Spruijt tel.: 0294-23 13 96
email: info@hsbbv.nl

HSB B.V.4 Rijksstraatweg 3

3631 AA Nieuwersluis Tel: 0294 - 23 13 96 www.hsbbv.nl Email: info@hsbbv.nl

