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Meer zorgen over ‘open’ 
dan ‘ontwerp’

Door: Saskia Luijer

Maandag 4 februari was in ’t ge-
meentehuis een informatieavond 
voor omwonenden en onderne-
mers over de werkzaamheden op 
de Oud-Loosdrechtsedijk (tussen 
de rotondes). Bij de aanwezigen 
bleken er meer zorgen te zijn over 
het opengaan van weg dan over 
‘t ontwerp van de nieuwe inrich-
ting. 

Wethouder Joost Boermans 
gaf een korte toelichting op het 
proces tot nu toe. Vorig jaar wa-
ren de werkzaamheden aan de 
Oud-Loosdrechtsedijk al gestart. 
De uitvoering werd toen stilge-
legd omdat men op een oude 
waterleiding stuitte. Het ontwerp 
was een jaar eerder, in 2017, door 
de raad vastgesteld, maar had 
destijds behoorlijk wat discussie 

teweeggebracht. Daarom had 
het college voorgesteld om de 
bewoners nu nogmaals te laten 
meedenken. “Als u het er niet 
mee eens bent, is dit het moment 
om het kenbaar te maken” sprak 
Boermans.

Virtueel beeld
Vervolgens liet projectleider Mar-
tijn Maat het inrichtingsmodel uit 
2017 zien. Hij toonde foto’s van de 
huidige situatie en virtuele beel-
den van de (mogelijke) toekomst: 
een weg met over de volle lengte 
overal dezelfde breedte, met een 
streep in het midden van de rij-
baan, een fietsstrook dat iets bre-
der is dan in de huidige situatie, 
en een voetpad dat daarmee op 
gelijke hoogte ligt. Dus geen trot-
toirband tussen het fietsers- en 
voetgangersdeel, maar wel een 
verhoging tussen de fietsstrook en 

de rijbaan. Vooral dat laatste riep 
wat kritische vragen op, waarna 
de wethouder uitnodigde: “Als er 
wensen zijn, dan willen wij die se-
rieus horen om straks in de raad 
een goede afweging te kunnen 
maken. U kent de weg beter dan 
ik.”

Alternatief ontwerp
Een aantal mensen meldde zich 
aan voor de klankbordgroep. Zij 
mogen onder begeleiding in 2 à 3 
avonden nadenken over een alter-
natief ontwerp. Binnen bepaalde 
kaders uiteraard. Zo blijft de Dijk 
een 50km weg, staat de minimale 
breedte van de weg, de fietsstrook 
en het voetpad vast, en moet er 
rekening worden gehouden met 
lijnbussen, landbouwvoertuigen 
en groot transport. Voor 25 maart 
moet het voorstel bij de gemeen-
te worden ingediend, waarna het 
wordt getoetst door verkeersdes-
kundigen en er een kostenbereke-
ning wordt gemaakt. Uiteindelijk 
beslist de raad of de Dijk wordt 
ingericht met het oorspronkelijke 
of het alternatieve ontwerp. 

Open weg
Veel omwonenden hadden hele-
maal geen behoefte aan een ander 
plan. “Dat gaat weer klauwen met 
geld kosten” riep een van de aan-
wezigen. Zij maken zich vooral 
zorgen over het opengaan van de 
weg. Volgens planning zal dit in 
oktober zijn, direct na het vaarsei-
zoen. Tijdens de werkzaamheden 
wordt de weg niet helemaal afge-
sloten, omdat het voor de brand-
weer mogelijk moet zijn om te 
allen tijde te passeren. Het deels 
toegankelijk blijven van de weg 
was een wens van meer mensen 
in de zaal. Vooral van onderne-
mers die bereikbaar willen blijven 
voor hun klanten, maar ook van 
scholieren op de fiets. Die toezeg-
ging kon Joost Boermans echter 
niet geven: “We weten nog niet 
hoe het uitvoeringsplan eruit gaat 
zien, maar zoals we nu inschatten 
zal de weg voor het overige ver-
keer niet toegankelijk zijn.” Ook 
op de vraag of de werkzaamheden 
hierdoor langer gaan duren dan 
aanvankelijk was bedacht, bleef 
hij het exacte antwoord schuldig: 
“In ieder geval niet korter.”
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ma- t/m vrij- dag 06.30 - 21.00 uur 
zaterdag 06.30 - 21.00 uur
zondag 11.30 - 21.00 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

Ik spaar geen geld, ik spaar mooie momenten

KOPIJ
AANLEVEREN: 

REDACTIE@DUNNEBIER.NL

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

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

5,50
Pepersteak
gemarineerde malse biefstuk
met peper en kruidenboter

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke
slagerij

2 stuks

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

FAMILIEBERICHTEN

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

de actie van de maand is
 

Sushibox X
(52 stuks)

Voor 3 tot 4 personen
Normaal € 59,- 

Nu € 35,- 

Wijdemeren borgt basis-
netwerk AED’s

Door: Saskia Luijer

Het college van B&W heeft be-
sloten om geld beschikbaar 
te stellen voor onderhoud en 
vervanging van de negentien 
AED’s die bij de gemeente in 
beheer zijn.

Een AED (Automatische Ex-
terne Defibrillator) is een appa-
raat dat door het geven van een 
elektrische schok het hartritme 
kan herstellen bij een hartstil-
stand. De gemeente Wijdeme-
ren beschikte over zes van deze 
apparaten en sinds het burgeri-

nitiatief van Bas Kers zijn daar 
in 2017 dertien aan toegevoegd. 
De 19 AED’s hangen verspreid 
over de dorpskernen en zijn 24 
uur per dag beschikbaar voor 
reanimatie door een burger-
hulpverlener. Burgers zijn im-
mers vaak dichter in de buurt 
dan professionele hulpdiensten 
en kunnen bij een hartstilstand, 
als elke seconde telt, dus eerder 
een reanimatie starten. De uit-
zondering hierop is Nederhorst 
den Berg, omdat de brandweer 
daar als ‘first responder’ heel 
snel ter plaatse kan zijn. 

Goed regelen
Burgemeester en wethouders 
hebben nu besloten om de ver-
vanging (eens per 10 jaar) en 
de jaarlijkse onderhoudskos-
ten van deze negentien AED’s 
voor hun rekening te nemen. 
Voor de vervanging is een be-
drag van 13.000 euro begroot 
en voor het onderhoud 4000. 
De gemeente vervult hiermee 
het basisnetwerk aan AED’s. 
“We voelen ons verantwoor-
delijk voor deze negentien. 
Hiervoor gaan we het goed 
regelen” meldde burgemeester 
Freek Ossel. Andere AED’s die 
op particulier indicatief in de 
gemeente hangen vallen niet 
onder deze regeling.

Woensdag 20 februari is van 
10.00 tot 12.00 uur in Biblio-
theek Gooi en meer vestiging 
Loosdrecht een themaochtend 
over digitale nalatenschap, 
verzorgd door Eleanor Pascoe 
van SeniorWeb.

Er is steeds meer over jou en 
jouw leven terug te vinden op 
internet. Op het moment dat 

je komt te overlijden blijven 
al deze gegevens en bestanden 
op internet staan. Denk aan 
e-mails, foto’s in de cloud, so-
ciale media accounts en nog 
meer. Deze gegevens zijn vaak 
voor de nabestaanden moeilijk 
toegankelijk. Tijdens de the-
ma-ochtend krijg je tips wat te 
doen rondom de toegang tot, 
en je wensen omtrent deze ge-

Thema-ochtend digitale nalatenschap
gevens. Naast het regelen van 
de erfenis en de uitvaart is het 
verstandig om ook stil te staan 
bij deze digitale nalatenschap.
Op een themaochtend in Loos-
drecht is ook altijd iemand van 
SeniorWeb aanwezig om je te 
helpen bij vragen over de PC, 
tablet, e-reader of smartphone.

 

Woensdag 6 februari vierde 
mevrouw Stijn Kroon-Winge-
laar haar 95e verjaardag in de 
Emtinckhof. Een bijzondere 
mijlpaal om te vieren, want 
voor de jarig Stijn was het dub-
bel feest. Mevrouw borduurt 
namelijk al 60 jaar bij de Her-
vormde Vrouwenvereniging in 
Oud-Loosdrecht. In het win-
terseizoen komen de dames 
elke dinsdagavond bijeen om 
te handwerken. De werkstuk-

ken worden verkocht op de 
jaarlijkse bazaar om zo bij te 
dragen aan het onderhoud van 
de Hervormde Kerk. Helaas 
gaat deze Oud-Loosdrechtse 
kerk per 1 september dicht, 
maar de Vrouwenvereniging is 
nog steeds volop aan het hand-
werken en gaat gezellig door. 
Samen met hun jubilaris Stijn!

Feest voor mevr. Stijn Kroon-Wingelaar



NIEUWSSTER  3Woensdag 13 februari 2019

de Nieuwsster
Ook op

Facebook

De gemeente Wijdemeren 
zoekt een nieuwe burgemees-
ter. Met het beëindigen van 
de Arhi-procedure, vervalt het 
waarnemerschap van burge-
meester Ossel. In de zoektocht 
naar een opvolger kunnen 
inwoners online aangeven 
over welke eigenschappen de 
nieuwe burgemeester moet 
beschikken.

De gemeenteraad van Wijde-
meren is benieuwd welke ei-
genschappen de inwoners echt 
belangrijk vinden voor een 
burgemeester. Inwoners kun-
nen daarom tot maandag 18 fe-
bruari via www.wijdemeren.nl/

profielburgemeester drie eigen-
schappen aangeven waarover 
de burgemeester zeker moet 
beschikken. De uitkomsten 
van de enquête worden opge-
nomen in de profielschets voor 
de nieuwe burgemeester. 

Procedure
Op donderdag 14 maart komt 
Commissaris van de Koning 
Arthur van Dijk naar Wijde-
meren voor een extra buiten-
gewone raadsvergadering om 
de profielschets vast te stellen. 
De vacature staat open van 27 
maart tot 17 april 2019. 

Inwoners denken mee over 
nieuwe burgemeester De N201, in de volksmond de 

Vreelandseweg, is een provin-
ciale weg waar op dit moment 
veel commotie over heerst bij 
inwoners van Hilversum en 
Wijdemeren. Dit komt omdat 
de provincie Utrecht vergevor-
derde plannen heeft voor een 
reconstructie, waarbij ook over 
mogelijke verbreding gespro-
ken wordt van het Noord-Hol-
lands gedeelte. Reden voor de 
fractievoorzitters van CDA Hil-
versum, Olaf Streuter en CDA 
Wijdemeren, Jan Verbruggen 
om hun provinciale lijsttrek-
ker Dennis Heijnen te vragen 
om op woensdagavond 20 fe-
bruari het standpunt van CDA 
Noord-Holland over de toe-
komst van de N201 toe te lich-
ten. Op deze avond is ook een 
verkeersdeskundige aanwezig. 

Regelmatig zware ongevallen
Vooral tussen de twee kanaal-
bruggen gebeuren regelma-
tig zware ongevallen met niet 
alleen veel materiële schade, 
maar nog erger; (dodelijke) 
slachtoffers. Verbruggen: “Nu 
de provincie Utrecht aan de 
slag gaat is het noodzakelijk dat 
ook het Noord-Hollandse deel 
wordt aangepakt.” Verkeersvei-
ligheid en doorstroming is voor 
CDA Wijdemeren het belang-
rijkste. “Het heeft ons verbaasd 
dat provincie Noord-Holland 
niet direct heeft aangesloten 
bij de plannen van de provincie 
Utrecht”, aldus Verbruggen.

Weg over de hei
Olaf Streutker benadrukt dat 
de doorstroming op de Die-
pendaalselaan zwaar weegt 
voor CDA Hilversum. Er is een 
petitie met meer dan 11.000 
handtekeningen tegen de weg 
over de hei. “Het is een lastige 
opgave, maar laat het duidelijk 
zijn, wij zijn tegen een weg over 
de Hoorneboegse Heide. De 
opstoppingen op de Diepen-
daalselaan heeft grote gevolgen 
voor de aanwonenden, zeker 
ook voor de luchtkwaliteit, hier 
moet ook gekeken worden naar 
oplossingen” volgens Streutker.
CDA Noord-Holland
Dennis Heijnen vertelt: “De 
veiligheid en doorstroming 
van de N201 in Wijdemeren 
en Hilversum is inderdaad een 

probleem en het is goed dat de 
afdelingen Hilversum en Wij-
demeren hier aandacht voor 
vragen. Ik wil deze avond sa-
men zoeken naar oplossingen, 
zoals rotondes of rijbaanschei-
ding.”

Openbare discussieavond
Het CDA Hilversum en Wij-
demeren hebben de handen 
ineengeslagen om aandacht te 
besteden aan dit onderwerp 
en het provinciale CDA-stand-
punt nader toe te lichten. Daar-
om nodigen zij u uit voor een 
openbare discussieavond op 
woensdag 20 februari vanaf 
20.00 uur (inloop 19.30 uur) bij 
Ottenhome, Zuwe 20, 1241 NC 
Kortenhoef.

CDA over de Vreelandseweg N201

Door: Saskia Luijer

Vrijdag 8 februari werd 
Dick Kaas verrast door VVD 
Noord-Holland en Wijdemeren 
met een grote slagroomtaart. 
Als vrijwilliger maakt hij zich 
sterk voor stichting Breedband 
Wijdemeren en dat verdient 
volgens de liberale partij een 
grote pluim.

Nietsvermoedend was Dick 
Kaas met Wim Lorje en Wim 
Steman aan het vergaderen op 
kwekerij Andromeda. Zij be-
spraken de laatste ontwikkelin-
gen in het project Breedband 
Loosdrecht. Het ging over een 
nieuwe provider, extra aan-
sluitingen en aandacht voor 
werving. Rond half één werden 
zij overvallen door Marco Wie-
senhahn, lid VVD Statenfractie 
Noord-Holland en Sieta Ver-
meulen, fractievoorzitter VVD 
Wijdemeren. “Als iemand deze 
taart verdient, dan is het Dick 
Kaas” sprak Marco Wiesen-
hahn. “Want Dick is keihard 
bezig om Loosdrecht aan de 
wereld aangehaakt te houden.”

Landelijke mijlpaal
Toevallig was die dag net in 
het nieuws dat juist in buiten-
gebieden steeds meer glasvezel 
wordt aangelegd. Er was er een 
feestelijke mijlpaal: de 3 mil-
joenste glasvezelaansluiting in 
Nederland. Het kabinet streeft 
er zelfs naar dat in 2023 alle 
Nederlanders toegang hebben 
tot snel en vast internet. Die 
uitspraak leidde direct tot een 
levendige discussie onder het 
aansnijden en verorberen van 
de taart. De ervaring van Kaas, 
Lorje en Steman is immers dat 
het moeizaam gaat om dit van 

de grond te krijgen. Bij de aan-
leg van glasvezel in het Loos-
drechtse buitengebied lopen 
ze tegen allerlei grenzen aan. 
Onder andere op provinciaal, 
landelijk en zelfs Europees ni-
veau. “Het Europese kader is in 
ons gebied niet werkbaar” stelt 
Dick.

Creativiteit en doen
Maar ondanks als het gedoe 
blijft Dick zich met zijn kom-
panen inzetten en dat siert 
hem. Hij is gedreven om de 
aanleg van snel internet voor 
elkaar te krijgen. Van koper 
naar glas, omdat de kwaliteit 
nu onvoldoende is. Voor par-
ticulieren, voor bezoekers van 
vakantieparken, voor ZZP’ers 
en ondernemers, voor allen is 
een breedbandnetwerk van be-
lang. “We gaan naar een digita-
le wereld toe” motiveert Dick 
Kaas. “Glasvezel wordt steeds 
meer een basisvoorziening die 
je nodig hebt. Vanuit die visie 
willen wij ‘t als stichting mo-
gelijk maken. Ook als het niet 
altijd lijkt te passen binnen de 
bestaande regelgeving. Dat 
vraagt om een creatieve insteek 
om het te organiseren. Om het 
toch gewoon te doen.”

Doener Dick Kaas
verrast met VVD-taart

Wim Lorje, Dick Kaas, Marco Wiesenhahn, 
Wim Steman en Sieta Vermeulen

Door: Saskia Luijer

Wijdemeren ziet af van het 
thuisbezorgen van reisdocu-
menten. Uit een enquête onder 
de inwoners blijkt namelijk dat 
slechts 9% bereid is om hier-
voor het benodigde bedrag te 
betalen.

Als extra service voor hun in-
woners bieden sommige ge-
meenten de mogelijkheid om 
reisdocumenten thuis te laten 
bezorgen. Je hoeft dan maar 
één keer naar het gemeente-
huis, om het document aan te 

Geen paspoort thuis
vragen, en het wordt vervol-
gens thuis op een afgespro-
ken moment bezorgd. In onze 
omgeving kan dit bijvoorbeeld 
in Gooise Meren en Stichtse 
Vecht. Al jaren wordt er over 
gesproken om deze dienst ook 
in Wijdemeren aan te bieden. 
Omdat hier extra kosten aan 
verbonden zijn (gemiddeld € 
5,95 per document) heeft de 
gemeente aan het burgerpanel 
voorgelegd wat mensen bereid 
zijn om voor deze service te be-
talen. Slechts een kleine groep 
(9%) wilde hier meer dan € 5,- 
voor neerleggen. Vijf procent 
van de ondervraagden wist het 
niet, een kwart (23%) wilde er 
niets voor betalen en de meer-
derheid (63%) kwam niet tot 
het benodigde bedrag. Omdat 

er te weinig animo is om deze 
service rendabel te maken, zien 
burgemeester en wethouders 
van het thuisbezorgen af. Voor-
lopig dus nog twee ritjes naar 
het gemeentehuis voor een 
nieuwe pas.
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Jacques Maas
De Echte Bakker

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

LOOSDRECHT – Na de verhuizing 
van de Kring, een goed jaar ge-
leden, naar het eigen pand ‘De 
Magneet’ aan de Nieuw Loos-
drechtsedijk 49a ontdekten we 
dat we hier een zeer fors gasge-
bruik hadden. Het pand is in de 
zestiger jaren gebouwd naar de 
toen geldende normen: degelij-
ke constructie, maar energetisch 
onzuinig. Daar wilden we wat aan 
doen, we streven naar klimaat-
neutraal!

Voorzitter Ernst Kasteleijn kwam 
op het idee om infraroodfoto’s te 
laten maken, maar zonder bud-
get is dat een bijna onmogelijke 
opgave. Totdat bij rondvragen 
in ruime kring het Loosdrechtse 
architectenbureau Monument In 
van Renate Vermeijs en Gerard 
Versteeg over zo’n fototoestel 
bleek te beschikken. Via hun sta-
giair Bart Hoogkamer kwam het 
contact tot stand en Bart kreeg 
toestemming om met Ernst Kas-
teleijn een uitgebreid onderzoek 
te doen; binnen, buiten en zelfs 

op het dak van De Magneet, zo-
wel bouwkundig als met behulp 
van thermische foto’s. Er werd een 
studieopdracht gecreëerd voor 
dit project, zodat Bart alle tijd en 
hulp kreeg om een uiterst profes-
sioneel en grondig rapport op te 
stellen. Er is zelfs een berekening 
van de gevraagde en beschikbare 
radiatoren gemaakt.  

Presentatie rapport
Bart gaf een mooie grafische pre-
sentatie van het lijvige rapport 
aan het bestuur van de Kring 
met alle genomen foto’s in twee 
gedaanten: de warmte foto en de 
normale foto. Bouwkundige en 
isolatie aanbevelingen sloten het 
geheel af. Sommige heel simpel: 
hemelwaterafvoeren schoon-
houden, gordijnen voor deuren 
ophangen. Andere waren niet 
direct uitvoerbaar: dubbel glas in 
de hal, thermostaat verplaatsen, 
radiatoromkastingen weghalen, 
zodat de lucht beter circuleert en 
radiator isolatie aanbrengen. Met 
luid applaus van de aanwezigen 

werd Monument In bedankt 
voor dit prachtige en waardevolle 
rapport, dat geheel belangeloos is 
opgesteld. 

Eerste resultaten
Daags hierna is de HKL begon-
nen met de simpele aanbevelin-
gen uit te voeren en offertes voor 
dubbel glas en radiatorisolatie 
zijn inmiddels aangevraagd. Een 
besparing van zo’n 30 % moet zo 
haalbaar zijn, waarbij ook het bin-
nenklimaat aanzienlijk verbeterd 
wordt. De eerste resultaten zijn 
nu al merkbaar. Het is fantastisch 
dat in ons eigen dorp Loosdrecht 
de oplossing werd gevonden op 
de vraag hoe we zuiniger en meer 
milieubewust ons pand een aan-
genamer binnenklimaat kunnen 
geven. In combinatie met de 
ledverlichting die overal is aange-
bracht gaat de Historische Kring 
Loosdrecht duurzaam een goede 
toekomst tegemoet!

Historische Kring maakt zich klaar voor 
duurzame toekomst

From classic to pop, dat is het 
thema van het concert van 
Fun4All op zondag 24 maart. 

Muziek als rode draad door de 
tijd. Wat we precies gaan zin-
gen houden we nog even voor 

Fun4All in concert ons, maar hierbij lichten we 
een tipje van de sluier op: het 
oudste werk stamt uit het jaar 
1707, voor het swingende effect 
breiden we de muzikale bege-
leiding uit met trompet, saxo-
foon, bas- en slaggitaar, en we 
hebben een ‘special guest’.
Fun4All is het gemengde koor 

uit Loosdrecht, onder leiding 
van Pieter van den Dolder. Met 
bijna 50 enthousiaste leden ge-
ven we voor het derde jaar op 
rij een concert in het MCO, met 
elk jaar weer een nieuw en ver-
rassend programma. Te gast bij 
ons koor is soliste Maja Rood-
veldt uit Loosdrecht (bekend 

van o.a. het Groot Omroep-
koor). Ook het orkest Vegas 
Strings zorgt dit jaar weer voor 
prachtige klanken. Kortom: het 
wordt een middag vol muzikale 
wendingen. Kom je ook?
MCO Hilversum, 24 maart, 
15:00 uur. Kaarten zijn te koop 
via www.fun4all.nu. 

Noordereinde 129 • ’s-Graveland • 035  656 1661

1 4  –  1 7 
F E B R U A R I 
2 0 1 9

4 - G A N G E N  
C H E F ’ S 

M E N U 
€ 3 7 , 5 0

Restaurant Vlaar trapt 10-jarig
jubileum af met nieuw menuconcept
’s-Graveland, 7 februari 2019 
- Restaurant Vlaar uit ’s-Grave-
land lanceert vandaag een nieuw 
menuconcept: het seizoensmenu 
van de chef. Stel zelf je 3- of 4-gan-
gen menu samen uit de à la carte 
gerechten voor slechts € 37 voor 
3-gangen en € 45 voor 4-gangen. 
Aanleiding is het 10-jarig jubile-
um van het Gooische restaurant. 
Arlo Vlaar nam in juli 2009 het 
voormalig Wapen van Amster-
dam over aan het Noordereinde 
in ’s-Graveland en toverde het 
om tot het hedendaagse gastro-
nomische restaurant Vlaar dat 
inmiddels tot de top van culinair 
Nederland behoort.
 Arlo Vlaar: “Onze gasten laten 
zich graag verrassen met het in-
middels bekende surprise menu. 
Toch willen mensen soms ook 
graag zelf kiezen. Vandaar dat 
we als aftrap van dit feestelijke 
jubileumjaar onze à la carte ge-
rechten nu ook als aantrekkelijk 
3- of 4-gangen keuzemenu aan-
bieden.” Kijk hier voor meer info 
over het nieuwe seizoensmenu.
Basis is de Franse keuken met 

een modern accent. De witte 
brigade staat sinds 3 jaar onder 
leiding van chef Danny Rijs (31, 
woonachtig in Nederhorst den 
Berg). Danny’s stijl kenmerkt 
zich door naar het seizoen te 
koken, op een creatieve en ver-
nieuwende manier. Alles is huis-
gemaakt en er wordt uitsluitend 
gewerkt met verse, pure en duur-
zame kwaliteitsproducten waar-
onder kruiden, eetbare bloemen 
en groenten uit eigen moestuin 
in Ankeveen. De wijnkaart biedt 
een uitgebreid en kwalitatief as-
sortiment wijnen.
De afgelopen 10 jaar is er veel 
veranderd. Het culinaire niveau 
van de gerechten is flink geste-
gen, het interieur en terras zijn-
volledig gemoderniseerd, het 
restaurant is uitgegroeid tot een 
Gooische hotspot voor de (busi-
ness) lunch en 7 dagen per week 
voor lunch en diner geopend, er 
is een nieuwe privéruimte toege-
voegd (de Tasting Room) voor 
live cooking en private dining 
met een terras aan het water, 
het rijksmonumentale pand is 

gerenoveerd en er zijn door de 
jaren heen unieke evenementen 
georganiseerd waaronder Ma-
thilde Santing sings Sinatra, en 
recent het Music & Dinner event 
met Michiel Borstlap in het ka-
der van beroemde filmmuziek.
Restaurant Vlaar ligt centraal 
in Nederland in het landelijke 
’s-Graveland naast Hilversum en 
is dagelijks open voor lunch, ver-
gaderen en diner.



Gezocht:
duurzame huizen

Wijdemeren
informeren

NLdoet

Heb jij je al aangemeld voor NLdoet?

Er worden nog vrijwilligers gezocht voor 

onder andere groot onderhoud aan het 

pand van scouting Klaas Toxopeus in 

Kortenhoef en de high-tea en bingo bij de 

Beukenhof in Loosdrecht. Aanmelden via 

www.nldoet.nl. 

  Belastingaanslag eind 
  februari in de bus 

Kort

>   Warmetruiendag

Op vrijdag 15 februari is het weer zo ver: 

warmetruiendag. We gaan op deze dag ener-

gieverspilling te lijf door de verwarming lager 

te zetten en energiebesparingssuccessen te 

delen. Meedoen is simpel: zet de verwarming 

lager, trek een warme trui aan en bespaar ge-

zellig en comfortabel 6% energie - en dus 6% 

CO2 - per graad!

>   Bomen Mr. Kremerschool

In het najaar van 2019 wordt het park aan 

de Eksterlaan en de groenstrook achter de 

Mr. Kremerschool in Nederhorst den Berg 

opnieuw ingericht. Daarom kappen we in de 

week van 18 februari een aantal bomen. Veel 

van de bomen in de groenstrook zijn al ziek, 

afstervend of dood. Om te voorkomen dat zij 

een veiligheidsrisico vormen als ze straks weer 

in het blad staan, worden ze nu al gekapt. De 

komende maanden maken we samen met 

omwonenden een ontwerp voor de groen-

strook en het park.

>   Inloopavond bomen

Op donderdag 14 februari is er vanaf 19.30 

uur een inloopavond over de bomenkap in 

Kortenhoef en Oud-Loosdrecht. Onderwerp 

van gesprek zijn de locaties waar meerdere 

bomen moeten worden gekapt, zoals de 

Elbert Mooijlaan, Horndijk, Vuntusplein en 

Oud-Loosdrechtsedijk. Tijdens de avond kunt 

u meer informatie krijgen over de reden van 

de kap en meedenken over de boomkeuze en 

locaties van de herplant. Locatie: gemeente-

werf, De Kwakel 40 in Kortenhoef.

>   Collectieve energie

De energiecoöperatie Wijdemeren is op 

zoek naar de laatste participanten voor het 

collectieve zonneproject in Kortenhoef. Wilt u 

investeren in lokaal opgewekte, 100% groene 

stroom? Doe dan mee. De zonnepanelen 

liggen op het dak van Sporthal De Fuik, 

Cultureel Centrum Kortenhoef en Scouting 

Klaas Toxopeus. Beschikbaar voor huurders 

en woningeigenaren met de postcodes: 1241, 

1243, 1244, 1394, 1231. Meer informatie? Kijk 

op www.energiecooperatiewijdemeren.nl. 

Officiële
bekendmakingen

Rond 20 februari 2019 kunt u de 
jaarlijkse aanslag gemeentelijke
belastingen verwachten. Bent u
aangemeld bij ‘MijnOverheid’ dan 
krijgt u uw aanslag alleen digitaal en 
niet per post. 

Belastingen SWW is de organisatie die 

de belastingaanslagen verzorgt. Dit jaar 

verloopt het telefonisch contact over de 

aanslagen via de gemeente Stichtse Vecht. 

Als u vragen heeft over uw aanslag belt u 

het telefoonnummer 14 0346. We proberen 

alle vragen binnen twee weken te

beantwoorden.

Vragen of bezwaren? 
Bent u van mening dat de WOZ-waarde 

verkeerd is? Dan kunt u dit eenvoudig

telefonisch aan ons doorgeven. Als blijkt 

dat wij uw WOZ-waarde onjuist hebben 

vastgesteld, dan passen we dit graag voor

u aan. Wij adviseren om geen gebruik te

maken van zogenaamde ‘no cure no pay-

bedrijven’ die namens u bezwaar kunnen 

maken. Dit brengt vaak onnodig kosten met 

zich mee, voor u en voor Belastingen SWW. 

Deze kosten moeten uiteindelijk

opgebracht worden door u als

belastingbetaler. 

Kwijtschelding 
Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u,

onder voorwaarden, volledige of

gedeeltelijke kwijtschelding vragen van

gemeentelijke belastingheffing.

Vraag hiervoor een formulier aan bij BSWW 

via 14 0346 of info@belastingensww.nl. 

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

#mooiwijdemeren
@jebentkortenhoeverals

Met het beëindigen van de 
Arhi-procedure vervalt het waarne-
merschap van burgemeester Ossel. 
Daarom zijn we op zoek naar een 
vaste burgemeester. Een burgemees-
ter die goed bij onze gemeente past. 
Welke focus moet hij of zij hebben? 
Dat willen we graag van u weten

De gemeenteraad van Wijdemeren is be-

nieuwd welke eigenschappen u belangrijk 

vindt voor een burgemeester. Moeten we 

op zoek naar iemand die jong en verfris-

send is, een verbinder of iemand met een 

regionaal en nationaal netwerk? Laat het 

ons voor maandag 18 februari weten via 

www.wijdemeren.nl/profielschetsburgemeester. 

Hier kunt u drie eigenschappen aanvinken 

die u het belangrijkst vindt.

De uitkomsten van het onderzoek worden

opgenomen in de profielschets voor de 

nieuwe burgemeester. 

Procedure
Op donderdag 14 maart komt Commissaris 

van de Koning Arthur van Dijk naar 

Wijdemeren voor een extra buitengewone 

raadsvergadering om de profielschets vast 

te stellen. De vacature staat open van 27 

maart tot 17 april 2019. 

Denk mee over nieuwe burgemeester

13 februari 2019
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

’s-Graveland
- Zuidereinde 132: plaatsen dakopbouw (24.01.19)
- Zuidereinde 167: vergroten dakkapel en wijzigen kozijn 
   (30.01.19)
Kortenhoef
- Emmaweg 82: restaureren woning (28.01.19)
- Kortenhoefsedijk 1: plaatsen dakkapel (29.01.19)
Loosdrecht
- Berkenlaan 19: intern wijzigen constructie (24.01.19)
- Carl Heinrich Knorrlaan 91: plaatsen erfafscheiding en 
   veranda (02.02.19)
- Golfslag 18: plaatsen dakkapel (31.01.19)
- Golfslag 20: plaatsen dakkapellen (04.02.19)
- HoekTrekpad en Bloklaan: maken uitweg (24.01.19)
- Jan Steenlaan 8: uitbouwen woning en plaatsen 
   dakkapellen (01.02.19)
- Laan van Eikenrode 51: verbouwen en uitbreiden 
   schoolgebouw (26.01.19)
- Schouw 6: plaatsen stallingsruimte (26.01.19)
Nederhorst den Berg
- Vreelandseweg tegenover 70d: plaatsen gedenkteken 
   (03.02.19)

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

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure) 

Ankeveen
- Cannenburgerweg 75a: afwijken van bestemmingsplan 
   voor gebruik bouwwerken en gronden voor bedrijven 
   categorie 1 en 2 (06.02.19)
Breukeleveen
- Herenweg 20a: bouwen woonhuis (29.01.19)
Kortenhoef
- Curtevenneweg 2: plaatsen windreductievleugels 
  (05.02.19)
- De Kwakel 24: uitbreiden woning (05.02.19)
- Zuwe naast 20: plaatsen toiletvoorziening strandje 
Zuwe aan Wijde Blik (05.02.19)
Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 146: plaatsen damwand (25.01.19)

- Oud-Loosdrechtsedijk 285: bouwen bijgebouw en 
   plaatsen poort (01.02.19) 

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Weigering omgevingsver-
gunning

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 48: plaatsen beschoeiing (28.01.19)
- Trekpad 1: plaatsen blokhut voor drie maanden per jaar 
   (04.02.19)

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

’s-Graveland
- Zuidereinde 107 achter het fietspad: plaatsen bronzen 
   beeld
Loosdrecht
- ’s-Gravelandsevaartweg en eiland de Meent: vervangen 
   oeververdediging 

>   Melding Activiteitenbesluit 
(Milieu)
Burgemeester en wethouders hebben een melding 
Activiteitenbesluit ontvangen van de volgende bedrijven:

Ankeveen
- Trapgans 4a: veranderen van bedrijf (02.02.19)
Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 1: vervangen van de bestaande 
   gasregelinstallatie (29.01.19)
Nederhorst den Berg
- Machineweg 53: veranderen van het bedrijf (29.01.19)

Voor meer informatie over een melding Activiteitenbe-
sluit kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en Vechtstreek telefoonnummer (088) 
63 33 000.
U kunt nog geen bezwaar maken tegen een melding.

>  Bestemmingsplan Het Wijde 
Blik 2004 en Dorpscentrum 
Oud-Loosdrecht 

Sinds 1 juli 2018 is de verplichting om iedere tien jaar 
een nieuw bestemmingsplan vast te stellen komen te 
vervallen (art. 3.1a Wro) indien het bestemmingsplan 

elektronisch raadpleegbaar is.
De bestemmingsplannen Het Wijde Blik 2004 en Dorps-
centrum Oud-Loosdrecht (2009) zijn, met ingang van 14 
februari 2019, in gescande vorm, te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl.
Het betreft de geldende bestemmingsplannen die 
respectievelijk in 2005 en 2009 zijn vastgesteld. Er is dus 
geen sprake van een nieuwe regeling.

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

’s-Graveland
- Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken BV, 
   bouwplaatsinrichting grasveld Kininelaantje hoek 
   Zuiderinde achter nummer 149, van 11 februari tot en 
   met 10 mei 2019 (05.02.19)

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

>  Kennisgeving incidentele 
festiviteiten 

Loosdrecht
- Tennisvereniging De Rading, ’t Jagerspaadje 22, 
   baanverlichting na 23.00 uur op 12, 19 en 26 april en 
   10, 17, 24 en 31 mei 2019
- Hilversumsche Mixed Hockey Club, ’t Jagerspaadje 24, 
   muziek op 2e Pinksterdag 9 juni 2019

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 
toepassing.

>  Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten
 
Loosdrecht
- VOF M. de Weijer, parkeerterrein sportvelden

   ’t Jagerspaadje,  plaatsen woonwagens van 15 april tot 
   en met 1 mei 2019
U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken 
vanaf vandaag inzien in het gemeentehuis (bij Team 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebben-
den kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk indienen. 
Wanneer u dat tijdig doet, kunnen uw bedenkingen nog 
meegewogen worden in de besluitvorming.

>  Verkeersbesluiten 

Kortenhoef
- Èlbert Mooylaan/Gabrïelgaarde t.h.v. huisnr. 7:  
   opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in 
   verband met omstandigheden belanghebbende. 

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op 
afspraak , inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 
in Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen 
met de administratie van het  Fysiek Domein,  telefoon-
nummer  14 035. 

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 
(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 
Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening 
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking 
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de 
rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een 
voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningen-
rechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling 
Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus 
16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbe-
sluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en 
wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak 
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek 
Domein,  telefoonnummer 14 035. Het indienen van een 
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.
 
Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het 
verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 
DA Utrecht) .

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.
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Bouwen en wonen

Festiviteiten Verkeer

Bent u aan de slag geweest met het 
duurzaam maken van uw huis? Door 
isolatie, zuinige HR-ketels of het 
gebruik van natuurlijke materialen? 
Meld u dan aan voor de Wijdemeerse 
editie van de Duurzame Huizenroute.

Van 30 maart tot 7 april is de Wijdemeerse 

Week van de Duurzaamheid. Onderdeel van 

deze week is de Duurzame Huizenroute. Om  

zo veel mogelijk mensen te inspireren zijn we 

op zoek naar inwoners die bezig zijn geweest 

met het duurzaam maken van hun woning. 

Duurzaam stappenplan
Alle kennis en ervaring op het gebied van 

duurzaam wonen is welkom. Ook als u net 

bent begonnen met verduurzamen kunt u 

meedoen aan de Duurzame Huizenroute. 

Voor inwoners die zich willen oriënteren, is 

het waardevol om van u te horen hoe uw 

stappenplan eruitziet en wat uw ervaringen tot 

nu toe zijn. 

Meld u aan
Aanmelden kan via

www.wijdemeren.nl/duurzamehuizenroute. 

Geef hierbij aan welke maatregelen u

genomen heeft en wanneer u beschikbaar 

bent in de periode van 30 maart tot 7 april. In 

overleg kiezen we een geschikt moment in 

deze week waarop geïnteresseerde bezoekers 

(zij dienen zich vooraf aan te melden) samen 

met u en een energiecoach van de energie-

coöperatie Wijdemeren uw woning kunnen 

bezichtigen.

Gezocht: duurzame huizen

Om de gezondheid van senioren in 
Wijdemeren te bevorderen is het pro-
ject Vitaal Wijdemeren gestart. Het 
project begint met een fitheidstest in 
Nederhorst den Berg en Kortenhoef.

In navolging van Loosdrecht kunnen

senioren uit Nederhorst den Berg, 

Ankeveen, Kortenhoef en ’s-Graveland nu 

ook eenmalig meedoen aan de fitheidstest. 

De testen vinden plaats op zaterdag 23 

maart in sporthal De Blijk in Nederhorst 

den Berg en op zaterdag 6 april in sporthal 

De Fuik in Kortenhoef. Het is bedoeld voor 

inwoners tussen de 67 en 75 jaar, maar ook 

mensen net buiten deze leeftijdscategorie 

zijn van harte welkom.

Metingen
De fitheidstest bestaat uit een aantal onder-

delen die onder andere lenigheid, reactie-

snelheid en bloeddruk meten. Ook is er een 

arts aanwezig die, zo nodig, medisch advies 

kan geven. Na afloop van de test worden de 

resultaten doorgesproken en volgt een per-

soonlijk beweegadvies. 

Beweegprogramma
Hierna kunnen deelnemers een beweeg-

activiteit kiezen die past bij hun interesses. 

Een van de mogelijkheden is het beweeg-

introductieprogramma dat gaat starten 

in Nederhorst den Berg en Kortenhoef. 

Deelnemers  kunnen hierbij in tien weken 

kennismaken met verschillende vormen van 

bewegen, sport en spel. 

Aanmelden of vragen
Aanmelden voor de fitheidstest kan tot

begin maart via www.teamsportservice.nl.

Bij vragen kunt u contact opnemen met 

Eduard van Winsen via

evanwinsen@teamsportservice.nl of

06 53 47 98 74. 

Fitheidstest voor senioren

13 februari 2019
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de Nieuwsster
Ook op

Facebook

Maandag 4 februari vierde de 
90-jarige muziekvereniging 
Nieuw Leven een bijzonder jubi-
leum: John Lodder was 50 jaar lid 
van de club! Voorzitter Rob Salij 
sprak de jubilaris toe. Hij roemde 

Johns trouwe inzet en ook zijn be-
reidheid om altijd te helpen als er 
iets te doen is aan het verenigings-
gebouw, zoals schilderen, tuinie-
ren of wat dan ook. John is altijd 
aanwezig.

Op de vraag van de voorzitter hoe 
hij lid is geworden, antwoorde 
John dat hij 50 jaar geleden op 
een verjaardag van Gerard uit den 
Bosch (de huidige penningmees-
ter) door Gerards vader werd 

John Lodder 50 jaar lid Nieuw Leven

Organisatie op stoom
Door: Saskia Luijer

WIJDEMEREN – “We liggen op 
stoom” stelde burgemeester 
Freek Ossel vorige week woens-
dag. Daarmee doelde hij op de 
voortgang van de veranderin-
gen in de organisatie ter ver-
sterking van de gemeente.

In 2017 heeft de gemeenteraad 
800.000 euro beschikbaar ge-

steld om de organisatie te ver-
sterken. Dit budget loopt tot en 
met 2019, dus ook dit jaar wordt 
er nog fors geïnvesteerd in het 
op orde brengen van de ge-
meente. Dat is af en toe een las-
tig proces, meldt de burgemees-
ter, maar over het algemeen gaat 
het goed. “Soms kraakt ‘t, want 
het is verbouwen van de winkel 
terwijl de zaak open blijft” licht 
hij toe. In het plan voor de orga-

nisatieontwikkeling zijn zeven 
verbeterpunten opgenomen, 
zoals de verandering van orga-
nisatiemodel en management-
structuur, het ontwikkelen en 
opleiden van medewerkers en 
het versterken van het financieel 
beheer.
Flexmedewerkers
Een extra toelichting geeft de 
burgemeester over de inhuur 
van externe medewerkers. Het 
uitgangspunt is om ’t werk met 
de eigen mensen te doen, maar 
soms is tijdelijk wat extra no-

dig. Bijvoorbeeld voor speci-
fieke deskundigheid die niet 
structureel vereist is. Daar zijn 
momenteel zo’n 19 externen 
voor aangetrokken. Daarnaast 
worden nog 25 externen inge-
zet voor piekwerk en ziekte- of 
vakantievervang. Freek Ossel 
verduidelijkt dat dit vaak gaat 
moeilijk in te vullen vacatures. 
Het is lastig om gekwalificeerd 
personeel te vinden voor finan-
ciële functies, het verlenen van 
vergunningen, bouwtoezicht en 
functies in de jeugdzorg. Dat is 

een herkenbaar beeld bij ande-
re gemeenten. In vergelijking 
met gemeenten van dezelfde 
grootte, zie je dat ook daar het 
aantal flexmedewerkers in de 
afgelopen jaren toeneemt. In to-
taal was in Wijdemeren in 2018 
achttien procent van het perso-
neel extern ingehuurd. Ossel: 
“We volgen de trend en lopen 
niet uit de pas, maar uiteraard 
blijven we dit scherp in de gaten 
houden.”

gevraagd om lid te worden. Zijn 
eerste lessen waren bij Wijnand 
Sevenstern en later kreeg hij les 
van Jan Sevenstern en Eric van 
Lier in de oude Bongerd die toen 
achter de Terpstraschool stond. 
Het is te begrijpen dat John Lod-
der veel heeft meegemaakt in de 

50 jaar dat hij lid was van Nieuw 
Leven. Hij werd door zijn clubge-
noten in het zonnetje gezet door 
middel van gebak met koffie en 
voor zijn kleinkinderen ook wat 
lekkere chipjes en snoepjes.

Voetbal

Door: Michel Kamer

In alweer de 15e wedstrijd van 
het seizoen heeft Loosdrecht 
zich de kaas van het brood la-
ten eten bij een scherp coun-
terend BFC. Het vlaggenschip 
gaf een aantal doelpunten ca-
deau en ging met een 1-4 ne-
derlaag de boot in. Nieuweling 
Stanley Mailoa scoorde het 
enige Loosdrechtse doelpunt.

De eerste helft was op zijn 
zachtst gezegd niet best en 
hoewel de openingsfase in 
evenwicht was benutte BFC de 
ruimte achter de verdediging 
en de scherpe wind optimaal. 
Na 15 minuten stormde goa-
lie van Zoelen uit richting een 
diepe bal, maar was niet op tijd 
en de aanvaller van BFC kon 
eenvoudig langs de ervaren 
keeper tikken. BFC organiseer-
de zich effectief op eigen helft 

en wachtte af op de volgende 
kans. Loosdrecht kwam niet 
veel verder dan enkele schotjes 
die eenvoudig werden gered. 
Na 40 minuten speelde Cha-
miel Hok-a-Hin te kort terug 
naar van Zoelen en wederom 
pakte BFC dit cadeautje uit. 
Vlak voor het rustsignaal werd 
het nog 3-0 nadat een voorzet 
niet goed werd weggewerkt en 
over de Loosdrechtse keeper 
werd gekopt. 

Slap Loosdrecht weg gecounterd door BFC
2e helft had Loosdrecht voor-
deel van de sterke wind en kon 
het BFC meer onder druk zet-
ten. Gelegenheidsrechtsback 
Chamiel kreeg bij de 2e paal 
een prachtige kans op aange-
ven van Stanley, maar volleer-
de hard voorlangs. BFC bleef 
uiterst gevaarlijk en de achter-
hoede van Loosdrecht wist zich 
geen raad met de snelle uitbra-
ken. Zoelen redde meerdere 
malen 1 op 1 en hield nog een 
sprankje hoop in leven voor de 

oranje leeuwen. Mo Adarghal 
testte de keeper van BFC tot 
tweemaal toe laag in de hoek, 
maar die redde bekwaam. 10 
minuten voor tijd werd een 
vrije trap door BFC weergaloos 
in de kruising geschoten en 
toen Nick Doppenberg en Mo 
allebei een uitermate dubieuze 
tweede gele kaart kregen was 
de wedstrijd gespeeld. Stan-
ley redde de eer met een stijl-
vol puntertje in de verre hoek. 
Eindstand 4-1.

Het is weer bijna lente! De 
sneeuwklokjes komen uit de 
grond gepiept, de lammetjes 
worden geboren en het zon-
netje laat zich weer vaker zien. 
Trek de natuur in, ontdek de 
lente en maak er een OER-
RR-voorjaarsvakantie van in 
’s-Graveland. Bezoekerscen-
trum Gooi en Vechtstreek is 
van zaterdag 16 februari t/m 
zondag 3 maart geopend op 
dinsdag t/m zondag van 10.00 
tot 17.00 uur. 
In de voorjaarsvakantie wor-
den verschillende activiteiten 
georganiseerd. Ga met de bos-

wachter mee struinen en een 
broodje bakken of ontdek wat 
er in een uilenbal verstopt zit. 
Leer de mooiste natuurfoto’s 
maken met je smartphone of 
bouw je eigen insectenhotel.
Er kan natuurlijk ook gera-
vot worden in Speelnatuur 
van OERRR of je kunt op pad 
met een leuke speurtocht. Bij 
bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek hoef je je niet te 
vervelen. Plan je avontuur op 
natuurmonumenten.nl/bc-
gooienvechtstreek.
Reserveer de excursies snel op 
onze website, want vol is vol.

Maak je voorjaarsvakantie 
helemaal OERRR

Bij een scheiding komt er veel 
op je af. Je moet samen met je 
gezin een nieuwe balans vin-
den en dat valt niet altijd mee. 
Daarom organiseert Jeugd en 
Gezin in maart de cursus Posi-
tief Opvoeden, speciaal voor 
ouders die een scheiding ach-
ter de rug hebben.  

Vind je het moeilijk om de 
draad weer op te pakken na 
de scheiding? Heb je last van 
boosheid, negatieve gevoelens 
of stress? Vraag je je af hoe je 
beter kunt communiceren om 
conflicten te voorkomen? Wil 
je je kind steunen en leren 
omgaan met de gevolgen van 
de scheiding? Als je met deze 
vragen zit, kan de cursus Posi-
tief Opvoeden voor gescheiden 
ouders je daarbij helpen. De 
cursus gaat in op het herken-
nen van verschillende emoties, 
het hanteren van conflicten 
en het vinden van een goede 
balans tussen werk, gezin en 
ontspanning. Ouders die deze 

cursus hebben gevolgd ervaren 
meer grip in hun gevoel over de 
scheiding en een positief effect 
in de communicatie met de an-
dere ouder.  

Cursusopzet 
De cursus bestaat uit vijf weke-
lijkse groepsbijeenkomsten van 
2,5 uur. Voorafgaand aan de 
cursus vindt een intakegesprek 
plaats en na afloop is er een te-
rugkombijeenkomst. Je volgt 
deze cursus samen met 5 tot 12 
andere gescheiden ouders. Bei-
de ouders kunnen deelnemen, 
maar zitten nooit in dezelfde 
groep. De leeftijd van de kin-
deren speelt geen rol, de cursus 
is vooral gericht op jou als ou-
der. Tijdens de bijeenkomsten 
worden filmpjes van praktijksi-
tuaties gebruikt en krijg je een 
praktisch werkboek.  

Start in maart 
De cursus vindt plaats in Hil-
versum (Edisonstraat 47) op 
woensdag 6, 13, 20, 27 maart 

en 3 april en een terugkombij-
eenkomst op 24 april. Alle ke-
ren van 9.15 tot 11.45 uur. De 
kosten voor deelname zijn 30 
euro per ouder. Voor informa-
tie en aanmelden kun je terecht 
op de website van Jeugd en Ge-
zin Gooi en Vechtstreek: www.
jggv.nl (cursussen). Ook kun 
je bellen naar het inhoudelijk 
spreekuur: 035 69 26 350 of een 
mail sturen naar cursussen@
jggv.nl. 

Positief Opvoeden voor gescheiden 
ouders
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ADVERTEREN?
NIEUWSSTER.NL

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

Te huur garagebox
21 vierkantenmeter 

in Nw Loosdrecht 
Info.Pijnaker beheer

Tel 0653265336

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Huisartsen
De huisartsenpraktijk Loosdrecht is gevestigd op Eikenlaan 49 A  035-5889060 
De praktijk is geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur 
www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl 
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken           8-17 uur             588 90 60
Huisbezoek aanvragen    8-11 uur             588 90 60
Receptenlijn                  24 uur               588 90 60
Spoedlijn                      8-17 uur            588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen         8-17 uur            588 90 60
Telefonisch advies          8-17 uur             588 90 60
Buiten de openingstijden is de dienstdoende huisarts te bereiken via de huisartsenpost te 
Blaricum. Dit kan alleen door eerst te bellen naar 088 130 96 00.  
Versa Welzijn
Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht  035 - 623 11 00
Apotheek  
Frans Halslaan 7   582 65 50.  
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur,  zaterdag,  zon- en feestdagen gesloten. 
Apotheek spoedtelefoon tel.   035 - 533 06 07 
Thuiszorg Inovum  035 - 588 82 00
Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:
 Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten, 
fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek  035 -692 49 24
Eén telefoonnr.  voor alle diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten kantooruren!  
Kraamzorg:   035 - 692 49 22 
Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum:   035 - 692 46 92  
(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur). 
Vivium Zorggroep   035 - 692 49 24
Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden, 
Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
Diëtisten 
DPS Dieetkunde,   085-210 05 75
Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht, info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl 
Amaris Thuiszorg en Wonen     085 - 621 40 40
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht 
(met of zonder indicatie), klantcentrum@amaris.nl
Buurtzorg Loosdrecht   06-23670078
thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding
in Loosdrecht e.o.  loosdrechteo@buurtzorgnederland.com 
Tandartsen  Buiten praktijkuren,   0900 - 15 15
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212,  088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO): 24 uur per dag/7 dagen per week. 
Dierenarts Acacialaan 2a,   035 - 582 44  93

MEDISCHE DIENSTEN

KERKDIENSTEN
Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
Zo.  17 februari:   Geen opgave ontvangen.
Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
Zo.  17 februari:   10.00 uur: Ds. J. Meertens.    
          18.30 uur: Ds. Chr. Baan.
Gereformeerde kerk
Zo. 17 februari:   10.00 uur: Ds. H.M. Ploeger.
Beukenhof
Zo. 17 februari:   11.15 uur: W. Vlooswijk.

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
Zo. 17 februari:    9.30 uur: Ds. A. van Duinen
         18.30 uur: Gez. dienst Sijpekerk.
Nederlands Gereformeerde kerk
Zo. 17 februari:  9.30 uur: Ds. A. Siebenga.

STERRETJES

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

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

Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur 

za. 09.00-16.00 uur

VANAF 59 euro
ALLE  MERKEN  AUTO'S✓

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

Kleinschalige zorgresidence,
Care Residence Zonnestraal, is op zoek naar:

Verpleegkundige niv. 4 / 5 
voor dag- en avonddiensten (24 - 36 uur pw)

óf alleen nachtdiensten (contracturen in overleg)
Verzorgende niv. 3 / IG

voor dag- en avonddiensten (24 - 36 uur pw)
óf alleen nachtdiensten (contracturen in overleg)

Helpende niv. 2 Plus
voor dag- en avonddiensten (24 - 36 uur pw)

Conform CAO VVT 
WWW.CRZ.NU

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 13 feb. 20.00 u. Commissie Ruimte en Economie Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
do. 14 feb. 19.30 u. Inloopavond bomen E.Mooyln./Zuwe Gemeentewerf, Kwakel 40,Kh
do. 14 febr. 20.00 u. Commissie Bestuur en Middelen Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
do. 14 feb. 20.15 u. Concert Trio Bell’Arte  Oude Kerkje, Kortenhoef 
zo. 17 feb. 15.00 u. Meezingen Havenloos Mannen Koor Wapen v Ankeveen, St.End 41
wo. 20 feb. 10.00 u. Digitale nalatenschap (SeniorWeb) Bibliotheek, Ldr.
wo. 20 feb. 11.30 u. Stamppot eten De Zonnebloem ’t Achterom, Kerklaan, K’hoef
wo. 20 feb. 12.00 u. Burenmaaltijd Emtinckhof Eikenlaan 51, Ldr,
wo. 20 feb. 13.00 u.  Ruilmiddag voetbalplaatjes & clinic Wille Dasplein, NdB
wo. 20 feb. 15.30 u. Film The Lion King (Nederlands gespr.) Theater De Dillewijn, A’veen
wo. 20 feb. 20.00 u. In gesprek over Godsbeeld (prot. gem) Bergplaats, Kerkstraat, NdB
wo. 20 feb. 20.00 u.  CDA openbare discussieavond N201 Ottenhome, Zuwe 20, K’hoef
vr. 22 feb. 20.00 u.  Jaarvergadering Historische Kring Bergplaats, Kerkstraat, NdB
za. 23 feb. 13.00 u.  Open huis Historische King (tot 16.00) Kerklaan 89, Kortenhoef
za. 23 feb. 20.00 u.  Veiling Albanië-support Bergplaats, Kerkstraat, NdB
zo. 24 feb. 15.30 u. Pianoduo Beth & Flo Het Jagthuis, Middenw. NdB
za. 09 mrt. 20.15 u. Concert op de Berg Willibrordkerk, NdB

Activiteiten agenda

Na het succes van vorig jaar 
daagt GGD Gooi en Vechtstreek 
in maart opnieuw alle inwoners 
van de regio uit om een gezonde 
gewoonte aan te leren en mee te 
doen met de actie ‘30 dagen ge-
zonder’. 

Zelf weet je het beste wat je 30 
dagen kunt doen (of laten) om 
je gezonder te voelen. Dat kan 30 
dagen alcoholvrij zijn, maar ook 
30 dagen een half uur wandelen, 
hardlopen, water drinken, op tijd 
naar bed, complimenten geven, 
geen suiker in de koffie of thee, 

vegetarisch eten, dagelijks tijd 
nemen voor ontspanning, min-
der op sociale media of een an-
dere uitdaging. Belangrijk is dat 
je kiest voor een concrete haalba-
re uitdaging die je 30 dagen lang 
elke dag uitvoert. 

Alleen of samen
Wie daag jij uit? Meedoen kan 
individueel of in een groep. 
Door samen een uitdaging aan 
te gaan, hou je elkaar scherp. Een 
schoolklas kiest bijvoorbeeld om 
elke dag water te drinken of elke 
dag een moment voor een com-

plimentje in te lassen. Een gezin 
spreekt af de hele maand samen 
te ontbijten en collega’s gaan 
bijvoorbeeld samen sporten of 
lezen na acht uur ’s avonds geen 
werkmail meer.

Meld je aan
Iedereen die woont of werkt in 
de regio Gooi en Vechtstreek 
kan zich tot 1 maart aanmelden 
via www.30dagengezonder.nl. 
Volg ook de actie op Facebook 
@30dagengezonder. Deelname 
is gratis. 

GGD-actie ‘30 dagen gezonder’ 




