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Burenmaaltijd schept 
band met de buurt

De belangstelling voor de maan-
delijkse Burenmaaltijd in het 
Grand Café van de Emtinckhof 
is groeiende. Vorige week waren 
er ongeveer 50 gasten, gezellig 
verdeeld over één grote tafel en 
zes kleinere. 

Door: Herman Stuijver

Kokkin Karin vertelt dat zij 
eindverantwoordelijk is voor 
de maaltijd die ze grotendeels 
zelf met een aantal vrijwilligers 

samenstelt. Cateringbedrijf Eet-
gemak zorgt voor de aanvul-
ling. “Vandaag hebben we een 
Belgisch stoofpotje en gekookte 
krieltjes, plus salade. Het dessert 
is een crème brulée. Eventueel 
kunnen de gasten ook een soep 
vooraf bestellen. En dat alle-
maal voor een tientje.” “Ja, het 
is lekker”, zegt meneer Broecks 
“niet beter als de gewone maal-
tijden, maar gewoon goed. En 
het scheelt een heleboel werk, 
met boodschappen en koken, 

en zo. Ik eet hier bijna altijd.” De 
familie Tump schaart zich rond 
grootvader en vader die geniet 
van een borreltje naast zijn maal-
tijd. Kleinzoon Bob is uit Almere 
overgekomen. Zijn ouders Mo-
nique en Raymond zijn ook aan-
geschoven. “Het is de eerste keer 
dat ik meedoe, maar het ziet er 
gezellig uit”, meent Bob. Samen 
met Henny en Madeleine vormt 
Marc het team vrijwilligers. “Ja, 
ik ben de mensen goed tot last”, 
zegt hij met een knipoog. “En 
wie moet er anders deze vrou-
wen begeleiden?”, wijzend op 
Madeleine en Henny. De laatste 
is heel vaak aanwezig op de Em-
tinckhof, wel drie à vier keer per 
week, zelfs op zondag. “De be-
doeling is dat we integratie zoe-
ken met de buurt. Er is nog wel 
een drempel voor de mensen om 
binnen te komen. Ik denk dat te-
veel mensen ons nog zien als een 
zorgcentrum. Terwijl we gewoon 
een appartementencomplex zijn 
vanaf 55 jaar, met zorg, dat weer 
wel.” Marc die pas een paar jaar 
in Loosdrecht woont, vond dat 
er wel wat meer reuring mag 
zijn. Daarom richtte hij ook de 
activiteitencommissie op die de 
komende tijd fl ink aan de bel zal 

trekken. Intussen gaat hij langs 
om de drankjes te serveren, die 
moeten wel apart betaald wor-
den. Humor in de omgang is 
heel belangrijk, vertelt ook Ed 
van Velsen die even binnen wipt. 
Net klaar met een klusje met een 
huistelefoon. “Het is net een co-
medy”, zegt hij onomwonden, 
“je blijft  lachen.” “Ach, hoepel op, 
nare man”, roept Marc hem na. 
Aleide Nankman is een buurt-
bewoonster die wel vaker op het 
maandelijkse diner komt. “Ik 
vind de onderlinge sfeer opti-
maal. Lekker ongedwongen en ik 
vind het fi jn om in gesprek te ko-
men met de bewoners.” Meneer 
Wil Gunter zit meestal aan tafel 
met Suus Drieënhuizen die als 
20-jarige uit het verre Friesland 
op Zonnestraal kwam werken. 
Nog steeds kan ze in vloeiend 
Fries communiceren met eenie-
der die daar prijs op stelt. 
“Meer mensen zouden hier moe-
ten binnenkomen. Het is zo leuk. 
We willen een centraal punt in de 
buurt worden”, sluit Marc af. 

Themaochtend verduur-
zamen woning
Op woensdag 6 maart is er van 10.00-
12.00 uur in Bibliotheek Gooi en meer, 
vestiging Loosdrecht een Themaochtend 
over het verduurzamen van de eigen 
woning. Wegwijs worden in het verduur-
zamen van de energiehuishouding van 
je koopwoning? Wouter Stemerdink en 
Godert van Assen zetten verschillende 
mogelijkheden in perspectief en bieden 
houvast bij het maken van concrete keu-
zes. Het gebruik van warmtepompsyste-
men en zonnepanelen komt zeker aan 
bod. Er is ook ruime gelegenheid voor het 
stellen van vragen. Iedereen is van harte 
welkom, de entree is vrij!
Op een themaochtend in Loosdrecht is al-
tijd iemand van SeniorWeb aanwezig om 
je te helpen bij vragen over de PC, tablet, 
e-reader of smartphone.
Tjalk 43; 035- 582 5488. 

30+ Party op Zonnestraal
Na de laatste zeer drukke, leuke en su-
pergezellige party afgelopen november 
gaan we voor de eerste 30+ Dancing Par-
ty van 2019 in Hilversum op de prachtige 
locatie van Landgoed Zonnestraal. Op za-
terdag 23 maart is er weer een Party voor 
de oudere jongeren. In de voorverkoop 
zijn de kaarten slechts € 12,50. Kom ook 
en mis het niet! Ongedwongen en gezel-
lig uitgaan met leeftijdsgenoten. Muziek 
uit de 70’s 80’s, 90’s, 00’s & 10’s. 
www.dancing-party.nl/hilversum; www.
facebook.com/30plusDancingParty
Wij zien u graag op ons feestje. 

Emtinck’s Voorjaars-
markt
ZATERDAG 2 MAART 
VAN 9.30 TOT 14.00 UUR. 
Puzzels, kleding, sieraden, woonacces-
soires, huisraad, boeken en nog heel veel 
meer. Er is een gezellige koffi  ecorner. De 
toegang en het parkeren is gratis.
Eikenlaan 51, Loosdrecht.

ADVERTEREN?

NIEUWSSTER.NL
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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

Neem het leven niet te serieus,

je overleeft het toch niet

ADVERTEREN? WWW.NIEUWSSTER.NL

KOPIJ AANLEVEREN: 
REDACTIE@DUNNEBIER.NL

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,- 

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.

4,7575

5,9595 

Varkensmedaillon 

gemarineerde varkensbiefstuk

Vleeswarentrio
100 gram pekelvlees
100 gram runderlever
Bakje beenhamsalade

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke

slagerij

2 stuks

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

Bekendmaking ontwerpwijziging  
Provinciale Ruimtelijke Verordening 

Op 26 februari 2019 hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland 
een ontwerpwijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) 
vastgesteld met betrekking tot een verbod op nieuwvestiging, uitbreiding van 
en omschakeling naar geitenhouderijen. 

U kunt deze ontwerpwijziging van vrijdag 1 t/m donderdag 28 maart 2019 
inzien. Dit kan:

1.  op de website van de provincie Noord-Holland site:  
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Terinzageleggingen.  

2.  op www.ruimtelijkeplannen.nl 
3.  bij het Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18, te Haarlem,  

op afspraak tel. 023-5143331.

De volgende documenten liggen ter inzage:

Het ontwerpbesluit tot wijziging van de PRV met de toelichting op de 
wijziging.  

Indienen van opmerkingen
Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen opmerkingen over  
deze ontwerpwijziging worden ingediend. Dit kan schriftelijk of per e-mail.  
De opmerkingen kunt u richten tot Provinciale Staten van Noord-Holland, 
ter attentie van M. Ebrahimi Poer of S. Ruijs, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem 
of naar het e-mailadres ebrahimim@noord-holland.nl onder vermelding van 
‘Ontwerpwijziging PRV nummer (1169546-1172747)’.

Meer informatie
Voor meer informatie of vragen over de ontwerpwijziging kunt u terecht bij 
dhr. S. Ruijs (06 21 69 93 30).

HILVERSUM - Op woensdag 
20 februari ontving Viore een 
cheque van € 3.000. Zij kwa-
men dit jaar als winnaar uit de 
bus van de goede doelen actie 
van EFK. Viore is een centrum 
waar mensen met kanker, hun 
naasten en hun nabestaanden 
elkaar kunnen ontmoeten en 
ondersteunen.

Ieder jaar staat  EFK Inte-
rim-management en advies een 
percentage van haar resultaat af 
aan een maatschappelijk rele-
vant doel. Het goede doel wordt 
door middel van stemming van 
relaties van EFK gekozen. Mike 
Dumanaw (directeur EFK) 
heeft  deze check op woensdag 
20 februari uitgereikt aan Mi-
randa van den Eijnden (direc-
teur Viore) 

Cheque voor Viore 
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HAARLEM- De Wijdemeerse 
politiek reageerde furieus op 
een uitspraak van gedeputeer-
de Jack van der Hoek. Hij zou in 
een interview met NH Nieuws 
gezegd hebben dat Wijdeme-
ren over anderhalf alsnog moet 
fuseren met Hilversum als er 
geen oplossing komt voor het 
bestuurskrachtprobleem. Van-
uit Haarlem meldt de gedepu-
teerde dat zijn woorden ver-
keerd zijn opgevat. 

Door: Herman Stuijver

Van der Hoek: ‘Ik heb geen 
mogelijke fusie over anderhalf 
jaar aangekondigd, dus er komt 
naar mijn mening niets uit de 
lucht vallen. Ik heb antwoord 
gegeven op een vraag, die luid-
de: “... Maar ik begrijp dus dat 
als er niks gebeurt op dit mo-
ment Wijdemeren een pro-
bleemgemeente gaat worden?”
Daarbij heb ik geantwoord 
met een mogelijk scenario op 
de ‘als’ vraag. Ik geef duidelijk 
aan dat dit (pas) geldt als niet 
kan worden aangetoond dat 
er verbeteringen zijn door-
gevoerd. En dan nog gaat het 
in dat geval om overleg, niets 
meer of minder. Als Wijde-
meren er niet in slaagt zijn be-
stuurskracht te versterken, dan 
hoort de provincie zijn verant-
woordelijkheid te nemen door 

met de minister te spreken over 
mogelijke oplossingen. Uiter-
aard gaat daar ook overleg, 
over de tot dan toe genomen 
stappen om de bestuurskracht 
te versterken, met de gemeen-
te Wijdemeren zélf aan vooraf, 
zoals ik in het interview ook 
expliciet noem “... daar moe-
ten we het absoluut een keer 
over hebben ...”. Ter toelichting: 
provincie Noord-Holland heeft  
de arhi-procedure beëindigd 
omdat het landelijk beleid is 
gewijzigd. Dit laat onverlet dat 
de lokale- c.q. regionale  be-
stuurskrachtproblemen van 
Wijdemeren en de regio Gooi 
en Vechtstreek vooralsnog on-
opgelost zijn. Dat standpunt is 
niet nieuw. Gedeputeerde Sta-
ten hebben de bestuurders in 
Wijdemeren en Hilversum bij 
het stoppen van de arhi-proce-
dure verteld hoe wij aankijken 
tegen het vervolg. Het is nu in 
eerste instantie aan de gemeen-
ten en aan de minister van BZK 
om daarvoor een oplossing te 
vinden. De provincie is uiter-
aard bereid daarbij haar bijdra-
ge te leveren.

Termijn
M.b.t. de termijn. Over ander-
half jaar is het zomer 2020. Dat 
is vier jaar nadat het onderzoek 
van Deloitte aantoonde dat de 
bestuurskracht van Wijdeme-

ren onvoldoende is. Vier jaar 
achten wij daarvoor een rede-
lijke termijn, om ook Wijde-
meren de gelegenheid te geven 
met uitvoerbare oplossingen te 
komen. Wij zien dat men daar 
stappen toe zet en het is goed 
om dan op enig moment de 
opnieuw de balans op te ma-
ken. Het is in het belang van de 
inwoners van Wijdemeren dat 
niet te lang wordt gewacht met 
het vinden van adequate op-
lossingen om te komen tot een 
daadkrachtige gemeente. Het 
gaat erom dat de gemeente in 
staat is zijn taken goed te ver-
vullen. Als je dat niet kunt, doe 
je je inwoners tekort. Dat Wij-
demeren investeert in de eigen 
organisatie is altijd noodzake-
lijk. Ik vind dat zeker een goe-
de stap. Onderzoek moet t.z.t. 

Gedeputeerde Van der Hoek heeft geen fusie
aangekondigd

WIJDEMEREN- Het college van 
de gemeente Wijdemeren is 
verbijsterd door de recente uit-
spraak van gedeputeerde Jack 
van der Hoek van de provincie 
Noord-Holland op NH Nieuws. 
In een interview stelt de ge-
deputeerde dat Wijdemeren 
binnen anderhalf jaar met een 
oplossing moet komen voor 
het door de provincie gemeen-
de bestuurskrachtprobleem. Is 
dit niet het geval dan stapt de 
provincie naar de minister om 
alsnog een fusie af te dwingen.  

Wethouder J. Boermans: ‘Het 
college vindt het verbazing-
wekkend dat Wijdemeren dit 
nieuws uit de media moet ver-
nemen. Ook past deze uitspraak 
niet bij de koers die Wijdemeren 
heeft  ingezet. De afgelopen twee 
jaar zijn forse stappen gezet om 
de bestuurskracht te verbeteren. 
Wijdemeren en de regio Gooi en 
Vecht zijn gebaat bij bestuurlijke 
rust. Door het onderwerp her-
indeling, op deze manier binnen 
drie maanden na het afb lazen 
van de door de provincie inge-
zette herindelingsprocedure, 
weer op de politieke agenda te 
plaatsen wordt het tegenoverge-
stelde bereikt. Deze manoeuvre 
werkt een goede samenwerking 
en vertrouwen niet in de hand’.  

Wijdemeren 
verbijsterd door 
nieuw fusiege-
luid uit Haarlem 

de vraag beantwoorden of de 
gemeente daarmee voldoende 
bestuurskracht bezit en of deze 
investeringen voldoende zijn.
 
Overleg 
Ik heb wethouder Boermans 
telefonisch gesproken om 
hem de context van mijn be-
antwoording van de vraag in 
het interview toe te lichten en 
binnenkort ga ik bij hem op 
de koffi  e. Het is jammer dat 
mijn antwoord op een ‘als dan’ 
vraag nu zoveel commotie op-
levert. Volgens mij onnodig en 
zeker niet door mij bedoeld als 
‘aankondiging’. Het toont maar 
weer eens aan hoe belangrijk 
het is om goed met elkaar in 
contact te blijven, dus als nader 
overleg gewenst is dan ben ik 
daar altijd toe bereid.

Foto: Kenneth Stamp

Black out Van der Hoek 
‘Een black out’, beter had onze 
Dorpsbelangenfractievoorzit-
ter René Voigt het niet kun-
nen verwoorden. Jack van 
der Hoek, gedeputeerde van 
de provincie Noord-Holland, 
vond het nodig om te zeggen 
dat Wijdemeren nog ander-
half jaar de tijd heeft  om zich 

te bewijzen als zelfstandige ge-
meente. Een opmerking in een 
interview met NH Nieuws. Een 
losse fl odder, en heel duidelijk 
de kretologie van iemand die 
zijn zin niet heeft  gekregen. 

Toen vorig jaar bekend werd 
dat de minister de mening van 

de inwoners wél belangrijk 
vindt, en de fusie tussen Wij-
demeren en Hilversum van 
tafel werd geveegd, gooide Van 
der Hoek nog dezelfde dag de 
fusie-handdoek in de ring.  Als 
een mokkend kind stapte hij 
uit de politieke speeltuin. 
Nu  -  een maand voor pro-
vinciale-statenverkiezing – wil 
hij zijn gedram nog een keer 

hoorbaar maken. Gelukkig 
wordt hij ter verantwoording 
geroepen door de statenlieden. 
Wijdemeren investeert tonnen 
in de organisatie die steeds be-
ter wordt, fi nancieel staan we er 
goed voor en we voeren onze 
ambities uit. 

Aan deze fratsen hebben wij 
bij DorpsBelangen geen en-

kele boodschap. Wij houden 
vast aan wat we altijd al zeggen, 
´Zelfstandigheid voorop`. Ze-
ker nu we hard werken aan een 
sterke gemeente met bloeien-
de kernen. Bij DorpsBelangen 
draait het dan ook altijd om de 
belangen van onze dorpen. 

Wiet van den Brink, voorzitter 
DorpsBelangen

Pavlov-reactie 
Ja, daar is het weer, het H-woord. 
Het Herindelings-woord. Jack 
van der Hoek, gedeputeerde 
van  Noord- Holland gaf een 
interview. Daarin zei hij dat de 
provincie over 1,5 jaar nog eens 
komt kijken hoe het met de be-
stuurskracht van Wijdemeren 
gaat. En, mocht die onvoldoen-
de zijn, dat hij dan in contact 
treedt met de Minister van Bin-
nenlandse Zaken. De reactie 
vanuit het college van B&W van 
Wijdemeren was zoals gebrui-
kelijk: ‘We zijn verbijsterd door 
het nieuwe fusiegeluid uit Haar-
lem’. Een typische Pavlov-reac-
tie, dus. Wijdemeren heeft  een 
bestuurskrachtprobleem zoals 
in diverse rapporten is beschre-
ven. Het stoppen van de fusie-
procedure heeft  dit probleem 

niet opgelost. Ook in het nieu-
we beleidskader gemeentelijke 
herindeling uit 2018 behoudt 
de provincie een rol bij het be-
waken van de bestuurskracht 
van gemeenten. Het is dan ook 
volstrekt logisch dat de provin-
cie in Wijdemeren een oogje 
in het zeil houdt. PvdA/Groen-
Links Wijdemeren maakt zich al 
geruime tijd zorgen over de be-
stuurskracht van Wijdemeren. 
Zijn wij, nu en in de toekomst, 
in staat om onze inwoners op 
een goede en betaalbare wijze 
van dienst te zijn? Goed dat de 
provincie Noord-Holland daar-
bij zijn verantwoordelijkheid 
neemt. Jammer dat ons college 
dan zo krampachtig reageert.

Sandra van Rijkom en Stan Poels, 
fractie PvdA/GroenLinks Wijdeme-
ren

Vier 8 maart Interna-
tionale Vrouwendag
Internationale Vrouwendag staat voor 
het gevoel van solidariteit en strijd-
baarheid van vrouwen overal ter we-
reld. Het thema dit jaar is ‘Heldinnen’. 
Om deze dag te vieren organiseert 
Versa Welzijn voor alle vrouwen uit Wij-
demeren op 8 maart vanaf 16.00 uur 
activiteiten in het ‘t Wijdehuis in Loos-
drecht (Acacialaan 2). Er is een doorlo-
pend programma met handmassage, 
voetmassage en nagelart. Daarnaast 
zijn er drie mini-workshops: Leer de 
basissteken van haken, Kaarten maken 
en Barista koffi  e maken met latte art. 
Ook is er de mini-cursus Leer je grenzen 
aangeven. Vanaf 18.00 uur kunt u mee-
eten met de soep maaltijd.
Aanmelden kan per mail bij Iris Kla-
renbeek via iklarenbeek@versawelzijn.
nl. Vermeld daarbij uw naam, aantal 
personen en aan welke activiteit(en) u 
graag wilt deelnemen.
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Weekendaanbieding
 (don, vrij, zat)

Saucijzenbroodjes

4 voor  € 5,00

Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF- Op een CDA-dis-
cussieavond over de N201 (Vreel-
andseweg) kwam naar voren dat 
de christendemocraten willen 
dat deze drukke provinciale weg 
ongeveer hetzelfde beeld krijgt 
als de N236 (Hilversum- Weesp), 
nl. gescheiden rijbanen, plus 
rotondes bij ’s-Graveland en 
Kortenhoef. “En zeker geen weg 
over de hei”, zei provinciaal lijst-
trekker Dennis Heijnen.

Hij was als spreker aanwezig in 
watersportcentrum Ottenhome, 
naast de gevreesde N201, samen 
met Jan Verbruggen en Olaf 
Streutker, CDA- coryfeeën uit 
Wijdemeren en Hilversum die 
samen deze verkiezingsavond 
organiseerden. 

Het eerste deel van de avond was 
er een interessante presentatie 
van verkeerspsycholoog Gerard 
Tertoolen die aantoonde dat er 
veel in ons brein gebeurt als we 
eenmaal achter het stuur zitten. 

Te vaak gaan beleidsmakers er-
van uit dat een automobilist alles 
rationeel analyseert vanuit het 
neocortex-deel van onze herse-
nen. De rol van het oude reptie-
len- en zoogdierenbrein wordt 
onderschat. Primair gedrag is dat 
een mens wil vechten, vluchten 
of bevriezen, gedrag dat je vaak 
constateert bij verkeersongeval-
len. Bij het nemen van verkeers-
maatregelen zou je veel meer het 
onbewuste handelen moeten 
aanspreken. Fear Appeal, bang 
maken, werkt niet. 

Terwijl er toch wel aanleiding 
is om met enige angst te gaan 
rijden op deze weg van 56 km. 
tussen Hilversum en Zandvoort. 
Er gebeuren minstens twee on-
gelukken per week. Het dilem-
ma waar de politiek voor staat, 
is dat de doorstroming beter zou 
moeten worden. Ruim 20.000 
voertuigen rijden er dagelijks 
over de N201, over de Diepen-
daalselaan ± 24.000. Anderzijds 
loopt de weg grotendeels door 
fraai natuurgebied. Aanwezigen 

Streefbeeld N201 hetzelfde als N236
hekelden de beruchte fl itspaal bij 
Vreeland die jaarlijks 73.000 keer 
fl itst en zorgt voor 200 bonnen 
per dag. Deze verkeersremmer 
heeft  geen functie in de verkeers-
veiligheid en houdt een vlotte 
doorstroming tegen, evenals het 
stoplicht bij de afslag Loenen die 
voor onnodige vertraging zorgt. 

Oplossingen
De provincie Utrecht, verant-
woordelijk voor 16 km. van deze 
provinciale weg, kiest voor het 
aanpakken van bepaalde knel-
punten, maar geen verbreding. 
Het kromme is dat Noord-Hol-
land in deze tot nu toe nauwe-
lijks heeft  samengewerkt met 
zijn buren, erkende Heijnen. 
Formeel is dat ook niet verplicht. 
Noord-Holland heeft  tot 2025 
alleen budget voor onderhoud. 
Wat het CDA betreft , komt er 
geen verbinding door natuurge-
bied met de A27 en ook verbre-
ding naar een vierbaansweg is uit 
den boze. Wel gescheiden rijba-
nen en twee extra rotondes staan 
op het wensenlijstje.

Theo Reijn wethouder in Eemnes
KORTENHOEF- Theo Reijn is 
vanaf maandag weer fulltime- 
wethouder, nu in Eemnes. De 
CDA ‘er was tussen 2014 en 
2018 wethouder in Wijdeme-
ren.

Na de gemeenteraadsverkie-

zingen vorig jaar bleek dat het 
CDA Wijdemeren de wethou-
ders Reijn en Van Henten op 
een zijspoor zette. Men koos 
voor verjonging. Rosalie van 
Rijn is nu het CDA-gezicht in 
het college van B&W. Het af-
scheid van de politiek viel Th eo 

Vervolgens barstte het los met 
mogelijke oplossingen uit de 
goed gevulde zaal, waarbij bleek 
dat de meeste toehoorders geen 
asfaltaanbidders zijn. De Die-
pendaalselaan speelt een cruciale 
rol bij alle scenario’s. Zoals een 
begaafd analyticus stelde, lopen 
alle maatregelen voor een be-
tere N201 stuk op een weg die 
constant met fi les wordt gecon-
fronteerd en last heeft  van kilo’s 
fi jnstof op de vensterbanken. 
Een weg onder de hei en de Die-
pendaalselaan leek volgens en-
kele insprekers helemaal niet zo 
futuristisch. Het schijnt dat het 

hoogteverschil en het zand zo-
iets wel degelijk mogelijk maken. 
In ieder geval zou een verbod 
op (nachtelijk) vrachtverkeer al 
een forse stap in de overlast be-
tekenen. Hans van der Laan de 
Vries van Jachthaven Kortenhoef 
wees op enkele concrete punten 
zoals het keren bij het Shellstati-
on, de stoplichten bij Intratuin, 
de aquaplaning ter plekke en 
de afl eiding zomers bij het Zu-
westrandje. Na afl oop kregen de 
belangstellenden een formulier 
om hun commentaar op papier 
te zetten. Hopelijk zullen Dennis 
c.s. er iets mee kunnen doen.

Reijn zwaar. Als gespreksleider 
bij bewonersbijeenkomsten 
ging hij freelancen. Dat gaf een 
welkome afwisseling aan het 
toch wel stille bestaan van de 
67-jarige, die in juni vorig jaar 
ook zijn dochter Rian verloor. 
Begin februari maakte hij zijn 
entree in het kerkbestuur van 
de KAN-parochies in Korten-
hoef, Ankeveen en Nederhorst 
den Berg. Hij werd eind janu-
ari benaderd om de opgestapte 
parttime Dorpsbelang-wethou-
der Jan van Katwijk uit Eemnes 
te vervangen. Th eo Reijn twij-
felde. Toen echter ook de twee-
de Dorpsbelang- wethouder 
Erwin van Dalen uit dezelfde 
gemeente opzegde vanwege za-
kelijke belangen bij zijn bedrijf 
Via Van Dalen was er plaats 
voor een fulltime-wethouder. 
Na gesprekken met bestuur en 
fractie pakte Reijn de hand-
schoen op. Hij werd wethouder 
van DorpsBelang Eemnes.  

Th eo Reijn: “Ik heb er intussen 
veel zin in! Aan mijn pensioen 
vrije tijd is een einde gekomen.”
DorpsBelang Eemnes is ver-
heugd met hun nieuwe wet-
houder. ‘Met Th eo Reijn heeft  
DorpsBelang  een zeer ervaren 
bestuurder, een betrokken en 
communicatief sterke kandi-
daat in huis. Th eo Reijn is, als 
voormalig raadslid en wethou-
der van Wijdemeren, bekend 
met de politiek, beschikt over 
een groot regionaal netwerk en 
onderschrijft  het huidige coali-
tieakkoord.’

Fikse bezwaren tegen
bestemmingsplan NLD 87

Door: Saskia Luijer

LOOSDRECHT – Teleurgesteld 
en verbolgen zijn ze, en dat 
is nog zwak uitgedrukt. Zes-
tien omwonende families 
menen dat JeeGee Vastgoed 
een verborgen agenda heeft 
in het bestemmingsplan voor 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 87, dat 
de gemeente hen niet serieus 
neemt in hun bezwaren en hen 
met dit ontwerpbestemmings-
plan op het verkeerde been zet.

Namens de omwonenden doen 
Reinout Boers, Jules Kieft , Les-
lie Molenkamp en Lesley Richel 
van der Sar uit de doeken wat er 
in hun ogen aan de hand is. Al 
in 2017 kregen zij te horen dat 
JeeGee van plan was om woon-
blokken op te trekken aan de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 87. 

Destijds was de instelling van 
de gemeente ‘wij zijn hierin 
geen partij’. Het was immers aan 
initiatiefnemer JeeGee om hier-
voor bij de omwonenden draag-
vlak te creëren. De heren Boers, 
Kieft , Molenkamp en Richel 
van der Sar benadrukken dat dit 
absoluut niet is gebeurd. Er is 
nauwelijks contact geweest, laat 
staan goedkeuring. Wel kregen 
zij de indruk dat er achter hun 
rug van alles plaatsvond. Via 
een WOB-verzoek probeerden 
zij te achterhalen wat er speelde. 

Daaruit bleek dat de gemeen-
te een extern projectleider had 
ingehuurd om de ontwikkeling 
van de projecten Achtererf en 
Ter Sype vlot te trekken. De ge-
meente wil hier graag woningen 
bouwen en heeft  daardoor ook 
belang bij het plan van JeeGee. 
In dat plan is namelijk een ont-
sluitingsweg opgenomen voor 
deze nieuwe woonwijken. ‘Een 
deal dus’ vermoeden de heren. 
Waarmee de gemeente in hun 
optiek te veel ruimte geeft  aan 
projectontwikkelaars en te wei-
nig staat voor de omwonenden.

Woonbestemming
In juni 2018 diende JeeGee bij 
de gemeente een verzoek in om 
de agrarische bestemming van 
het perceel aan NLD 87 te wij-
zigen in een woonbestemming. 
In de daarop volgende pro-
cedure zijn door de bezorgde 
omwonenden 16 afzonderlijke 
zienswijzen ingediend. Volgens 
hen wordt in het gewijzigde 
bestemmingsplan de indruk ge-
wekt dat het vooral gaat om een 
woonbestemming voor de mo-
numentale boerderij, woonhuis 
en deel, plus voor het eventueel 
uitvoeren van Bed and Breakfast 
activiteiten. Een ogenschijnlijk 
kleine verandering, die in hun 
oordeel echter een onvolledig 
beeld geeft . Zij hebben de te-
keningen al gezien waarop ook 
woningbouw aan de achterzijde 
van het perceel is toegevoegd 
evenals de eerdergenoemde ont-
sluitingsweg. Tijdens een hoor-
zitting op 23 januari jl. hebben 
zij hun zienswijzen toegelicht 
aan leden van de commissie 
Ruimte en Economie. Zo heb-
ben de omwonenden de offi  ciële 
weg bewandeld om hun bezwa-
ren kenbaar te maken. Naast een 
luisterend oor kregen ze in hun 
beleving echter weinig steun. 
Ze voelen zich niet serieus ge-
nomen in de verborgen agenda 
van het bestemmingsplan. Als 
die agenda er niet is, is er name-
lijk geen enkele noodzaak om 
het gehele perceel (incl. het ge-
bied naast en achter de boerde-
rij) van agrarisch naar woonbe-
stemming te veranderen. Maar 
als die agenda er wel is, ‘wees 
dan eerlijk’, is hun oproep. Vertel 
wat de concrete plannen zijn en 
ga vervolgens de inhoudelijke 
discussie aan over de impact van 
de bebouwing en het aanleggen 
van een weg op de fl ora en fauna 
en het landelijk beeld van Loos-
drecht. Want die discussie wordt 
nu niet gevoerd. 
Op 18 maart staat het bestem-
mingsplan NLD 87 opnieuw op 
de agenda van de commissie.
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Duurzame lantaarnpaal

Wijdemeren heeft sinds kort een heuse 

lantaarnpaal op zonne-energie! Deze paal 

zonder elektriciteitsaansluiting staat langs 

de Eilandseweg in Nederhorst den Berg.

  Houd uw buurt in vorm 
  met Fixi 

Kort

>   Ontwerp Kortenhoefsedijk
Woensdag 6 maart om 19.00 uur is er 

een tweede bewonersavond over de 

herinrichting van de Kortenhoefsedijk. De 

bijeenkomst is in Ottenhome (Zuwe 20, 

Kortenhoef). Op deze tweede avond wil-

len we graag uw mening weten over het 

voorlopig ontwerp, dat in samenwerking 

met de klankbordgroep tot stand is geko-

men. Na deze avond wordt een definitief 

ontwerp gemaakt. Meer info: 

www.wijdemeren.nl/kortenhoefsedijk.

>   Bewonersavond busvervoer
De provincie Noord-Holland gaat het 

busvervoer in de Gooi- en Vechtstreek 

opnieuw aanbesteden. Binnenkort is het 

concept-Programma van Eisen klaar. 

Iedereen kan daarop inspreken. De ge-

meente Wijdemeren  is benieuwd naar 

de mening van inwoners en organiseert 

daarom op donderdag 28 maart om 

20.00 uur een bewonersavond in de 

raadzaal van het gemeentehuis (Rading 

1, Loosdrecht). De opgehaalde meningen 

worden gebundeld en meegestuurd met 

de reactie vanuit de gemeente.

> Minder snel, dank u wel!
Er komen twee extra mobiele snelheids-

displays, ook wel smileys genoemd. Deze 

snelheidsdisplays worden vanaf maart 

ingezet om mensen te wijzen op de 

snelheid die zij rijden. We hadden al de 

beschikking over twee snelheidsdisplays, 

maar vanwege de grote vraag zijn er nog 

twee aangeschaft. Per locatie blijven de 

displays een paar weken hangen om ze 

daarna weer in te zetten op een andere 

locatie.

>   60+ Beweegweek 2019
Van maandag 8 tot en met zondag 

14 april is de vierde editie van de 60+ 

Beweegweek. De Beweegweek is een 

open lesweek waarin 60-plussers gratis 

kennis kunnen maken met diverse sport- 

en beweegactiviteiten. Verschillende 

sport- en beweegaanbieders stellen hun 

sport- en beweegaanbod open. Houd 

de website van Team Sportservice en 

Wijdemeren Informeren in de gaten voor 

de deelnemende sport- en beweegacti-

viteiten: www.teamsportservice.nl/gooi.

Offi  ciële
bekendmakingen

Losse stoeptegel, overhangend 
groen, kapot speeltoestel? Vanaf 
nu kunt u dit aan ons doorgeven via 
Fixi. Een makkelijke app en websi-
te om meldingen te doen over de 
openbare ruimte.

U kunt op verschillende manieren een 

melding over de openbare ruimte doen: 

via de Fixi-app, via www.fixi.nl en natuurlijk 

telefonisch via 14 035 (het klantcontactcen-

trum zet de melding dan voor u in Fixi). In 

de Fixi-app en op de website staat een dui-

delijke kaart van de gemeente, waarop ook 

de andere meldingen in uw buurt en in de 

gemeente te zien zijn.

Help ook mee
Wethouder Joost Boermans: “Wilt u actief 

bijdragen aan het verbeteren van uw buurt? 

Met Fixi kan dit heel eenvoudig. Help ons 

door een melding te doen als u op straat iets 

tegenkomt dat wij kunnen verhelpen. Met de 

Fixi-app kunt u de melding gemakkelijk van-

af iedere plek in de gemeente doen.” 

Volg uw melding
U kunt een melding doen mét of zonder 

een account. Als u een account aanmaakt 

dan kan Fixi u op de hoogte houden van 

het verloop van uw melding. Ook kunt u de 

melding online volgen. Uiteraard zijn uw ge-

gevens niet openbaar, maar gebruiken wij ze 

alleen voor de afhandeling van uw melding. 

Bij een anonieme melding ontvangt u geen 

terugkoppeling. 

Gratis downloaden
De Fixi-app is (gratis) te downloaden in de 

Appstore en Playstore. Voor meer informatie 

kijk op www.fixi.nl. 

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

#mooiwijdemeren
@carelris

Op woensdag 20 maart 2019 kunt 
u stemmen voor de leden van de 
Provinciale Staten van Noord-
Holland en voor het algemeen be-
stuur van het waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht. 

Afhankelijk van uw stemgerechtigdheid 

ontvangt u uiterlijk dinsdag 5 maart 2019 

per post één of twee stempassen. U ont-

vangt de stempassen op het adres waar u 

op 4 februari 2019 ingeschreven stond in 

de Basisregistratie Personen (BRP). Bewaar 

de stempas(sen) zorgvuldig. Zonder stem-

pas kunt u namelijk niet stemmen. De kan-

didatenlijsten ontvangt u in de week voor 

de verkiezingen. 

Wie mag stemmen?
Alle Nederlandse inwoners van 18 jaar of 

ouder kunnen stemmen voor de Provinciale 

Staten. Bij de waterschapsverkiezingen mag 

iedereen stemmen die 18 jaar of ouder is 

én die op 4 februari 2019 rechtmatig in 

Nederland verblijft.

Op woensdag 13 maart staat er in dit blad 

een speciale uitgave met meer informatie 

over de verkiezingen.

Stempassen in aantocht

27 februari 2019
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Ter hoogte van het hoofdkantoor 
van Natuurmonumenten in 
’s-Graveland en aan de overzijde 
van restaurant De Drie Dorpen 
wordt een wandelbrug over de 
’s-Gravelandsevaart aangelegd.

Het is de ontbrekende schakel in het wan-

delpadennetwerk in de Gooi & Vechtstreek 

en maakt het ‘rondje met de hond’ door 

buurtbewoners ook weer mogelijk. Het 

uitbreiden van wandelroutes is onder-

deel van het gebiedsakkoord Oostelijke 

Vechtplassen. 

Half maart in gebruik
De werkzaamheden aan de brug duren 

nog tot en met 15 maart. Het gaat dan 

om plaatsing van de brug en aanleg van 

toegangspaden. De brug is in overleg met 

omwonenden en Natuurmonumenten tot 

stand gekomen.

Nieuw: wandelbrug ’s-Graveland 

Vrouwengroep Yasmin is begonnen 
toen een aantal Syrische gezinnen 
in Loosdrecht kwamen wonen. 
Iedere maand organiseren ze iets 
leuks met elkaar. Het is de ‘appel 
van de maand’. 

“Hun wereld was zo klein, daar moeten we 

iets mee dacht ik”, vertelt Kitty Meussen. 

Samen met een paar andere vrouwen uit de 

buurt heeft ze dit initiatief opgezet. Er doen 

nu zo’n 15 tot 20 dames mee.

Taal en cultuur
De Syrische vrouwen leren meer over de 

Nederlandse cultuur en de Nederlandse 

vrouwen maken kennis met de Arabische 

cultuur. Tegelijk leren ze de Nederlandse 

taal beter kennen. 

Gezelligheid
“Met een positieve insteek maken we  ple-

zier en helpen elkaar. Zo zijn er dansavon-

den, gaan we naar de korenavond in de 

feesttent, is er een EHBO-cursus, wordt er 

gehandwerkt, bloemstukjes gemaakt en 

fietsuitjes gedaan.”

Iedere maand 
Wilt u meer weten of gezellig meedoen? 

Het is elke maand op dinsdag van 19.00 tot 

21.00 uur. De datum kan wisselen. Kijk voor 

contact op www.deappelboom.nl.

Vrouwengroep Yasmin 

De GGD Gooi en Vechtstreek orga-
niseert in maart de actie ’30 dagen 
gezonder’. Welke uitdaging gaat u 
aan?

Complimenten geven, op tijd naar bed, water 

in plaats van frisdrank drinken of in de avond 

je smartphone uitzetten… Gezonder worden 

betekent niet altijd minder eten en meer 

sporten. Er zijn heel veel dingen die helpen.

Uitdaging: 10.000 stappen
Wethouder Rosalie van Rijn: “Ik wil elke dag 

10.000 stappen zetten. Best een uitdaging als 

je weet dat we op een dag gemiddeld 6000 

stappen zetten. Het doel van de actie is in 30 

dagen een gezondere gewoonte aan te leren. 

Dat vind ik belangrijk. Doet u mee? Samen in 

actie komen is leuker en werkt echt!”

Tips en prijzen
U kunt zich aanmelden op www.30dagen-

gezonder.nl voor ideeën, tips om het vol te 

houden en om kans te maken op leuke en 

gezonde prijzen. 

Doe mee aan ‘30 dagen gezonder’

27 februari 2019

Er komen steeds meer AED’s 
beschikbaar; ook in Wijdemeren. 
Met zo’n apparaat kunnen levens 
worden gered  bij een harstilstand. 

Waar veel mensen samen komen is vaak al 

een AED beschikbaar, zoals bij winkels, kan-

toren, scholen, sporthallen en buurtcentra. 

Ook elke politieauto heeft een AED aan 

boord, net als het ‘first responder voertuig’ 

van de brandweer in Nederhorst de Berg. 

Wil je de precieze locaties weten waar de 

AED’s in Wijdemeren staan? Kijk op 

www.wijdemeren.nl/burgerhulpverlening. 

AED aanmelden
Ook particulieren bezitten steeds vaker een 

AED en er zijn burgerinitiatieven waarin 

een buurt gezamenlijk een apparaat aan-

schaft. Het is belangrijk dat particulieren 

hun AED aanmelden op www.hartslagnu.

nl. Op het moment dat de meldkamer een 

bericht binnenkrijgt van een hartstilstand, 

ontvangen burgerhulpverleners die in de 

buurt zijn een bericht waarin staat waar een 

AED op te halen is en waar het slachtoffer 

zich bevindt. Als u meer wilt weten over het 

aanmelden van een AED kunt u kijken op de 

website van de Hartstichting: 

www.hartstichting.nl of 

www.hartsslagnu.nl.

AED’s helpen bij hartstilstand



>  Aangevraagde omgevings-

vergunningen 
’s-Graveland
-  Zuidereinde t.o.v. nummer 194 berm: kappen van boom 

(07.02.19)

Kortenhoef
-  Elbert Mooijlaan 45: plaatsen dakkapel (18.02.19)

-  Koninginneweg 63: wijzigen van gebruik bedrijf naar 

sportschool (13.02.19)

Loosdrecht
- Golfslag 22: plaatsen dakkapel (19.02.19)

-  Horndijk 31: plaatsen beschoeiing en damwand 

(18.02.19)

- Rembrandtlaan 32: plaatsen dakkapel (13.02.19)

- Wastobbe 3: bouwen van recreatiewoning (15.02.19)

Nederhorst den Berg
- Voorstraat 33: plaatsen tuinhuis (14.02.19)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035. 

U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een 

aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-

ningen (reguliere procedure)
’s-Graveland
-  De Boomgaard 24: innemen en sorteren van klein 

metaal/ijzer (11.02.19)

Kortenhoef
-  Oranjeweg 74: wijziging van constructie (15.02.19)

Loosdrecht
-  Carl Heinrich Knorrlaan 71: plaatsen van tuinhuis 

(11.02.19)

-  Carl Heinrich Knorrlaan 91: plaatsen van erfafscheiding 

en veranda (08.02.19)

-  Golfslag 18: plaatsen van dakkapel (08.02.19)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 27: bouwen van bijgebouw 

voor gebruik bed & breakfast (18.02.19) 

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 105a: bouwen van woning 

(18.02.19)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 308: vervangen van oeverbe-

schoeiing (20.02.19)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 75: uitbreiden van woning 

(19.02.19)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 210: bouwen van bijgebouw 

(14.02.19)

-  van Collenstraat 24: intern wijzigen van constructie 

(11.02.19)

Nederhorst den Berg
-  Eilandseweg 24a: bouwen twee veestallen en bedrijfs-

woning (15.02.19)

- Meerlaan 1 en 1a: maken van uitweg (14.02.19)

- Middenweg 26: aanleggen van kavelpad  (12.02.19)

-  Vreelandseweg 29: bouwen van woning en maken van 

uitweg (11.02.19)

- Wilgenlaan 34: bouwen van woning (11.02.19)

>  Verleende omgevingsvergun-

ningen (uitgebreide procedure)
Nederhorst den Berg
-  Middenweg 159: veranderingsvergunning en ambtshal-

ve wijziging RWZI Horstermeer (12.02.19)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Melding Activiteitenbesluit 

(Milieu)
’s-Graveland
- Noordereinde 105: veranderen van bedrijf (13.02.19)

Nederhorst den Berg
- Reeweg 5: veranderen van bedrijf(18.02.19)

Tegen een melding kan geen bezwaar worden gemaakt. 

Voor meer informatie: Omgevingsdienst Flevoland & 

Gooi en Vechtstreek, telefoonnummer 088 633 3000.

>  Ontwerpbestemmingsplan 

Nieuw-Loosdrechtsedijk 198 en 

198a Loosdrecht
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig 

artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 

3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het 

ontwerpbestemmingsplan Nieuw-Loosdrechtsedijk 198 

en 198a te Loosdrecht ter inzage wordt gelegd.

Het plan
Het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 198a in Loosdrecht 

is bestemd voor sportieve recreatie in de vorm van een 

midgetgolfterrein en tennisbanen. Het perceel wordt al 

jaren niet meer zo gebruikt. Het perceel wordt geheel 

ontruimd, een deel wordt teruggegeven aan de natuur 

en er wordt één woning toegestaan. Op het naastgelegen 

perceel is een steiger en slibway aanwezig die nog niet als 

zodanig zijn bestemd. Het planologisch mogelijk maken 

maakt onderdeel uit van deze herziening. 

Inzage
Het ontwerpplan en de daarbij behorende stukken liggen 

ingaande 28 februari 2019 gedurende een termijn van 6 

weken voor een ieder ter inzage bij de administratie van 

het Fysiek Domein (geopend van 08.30 tot 12.30 uur), 

Rading 1, Loosdrecht. Het ontwerpplan  (NL.IMRO.1696.

BP5800Nld198a2018-on00) met bijbehorende stukken is 

in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken 

kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze 

over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. 

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de 

Raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 

AD Loosdrecht. Gedurende bovengenoemde termijn 

kunnen ook mondelinge

zienswijzen worden ingediend. Hiervoor kan een afspraak 

worden gemaakt via de administratie van het Fysiek 

Domein, telefoonnummer 14 035.

>  Wijziging bestemmingsplan 

Plassengebied Loosdrecht 2013
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

bekend dat zij overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet 

ruimtelijke ordening het bestemmingsplan Plassenge-

bied Loosdrecht 2013 hebben gewijzigd voor zover dit 

betrekking heeft op het perceel 

Herenweg 91 te Breukeleveen. 
Het perceel Herenweg 91 is thans voorzien van de 

aanduiding ‘Recreatiewoning’. Het verzoek ziet erop 

permanente bewoning mogelijk te maken door het 

verwijderen van deze aanduiding. De regels voorzien in 

de mogelijkheid hiertoe.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken 

liggen met ingang van 28 februari 2019 gedurende een 

termijn van 6 weken voor een ieder ter inzage. Indien u de 

stukken wilt inzien, dan verzoeken wij u een mail te sturen 

aan info@wijdemeren.nl. Het vastgestelde wijzigingsplan 

(NL.IMRO.1696.WP15Hrnwg912018-va00) met bijbeho-

rende stukken is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl 

(zoek op adres).

Beroep
Tegen het vastgestelde wijzigingsplan kan gedurende 

bovengenoemde termijn beroep worden ingesteld 

door degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in de 

gelegenheid te zijn geweest om tegen het ontwerpwijzi-

gingsplan een zienswijze in te dienen. Het beroep moet 

worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den-

Haag.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in 

werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als 

binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 

voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van 

genoemde afdeling, dan treedt het besluit niet in werking 

voordat op dat verzoek is beslist. 

>  Bekenmaking Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

(gelet op artikel 3: 44 van de Algemene wet bestuursrecht 

en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende 

bekend:

In procedure is het vast te stellen wijzigingsplan 

Moleneind 56 te Kortenhoef. Met dit wijzigingsplan wordt 

op deze locatie de bouw van een vervangende woning 

mogelijk gemaakt buiten het bestemde bouwvlak. Het 

plangebied bevindt zich binnen de wettelijke geluidszone 

van het Moleneind. De beoogde woning zal vanwege het 

verkeer op het Moleneind een hogere geluidsbelasting 

ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd 

in de Wet geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde 

wordt niet overschreden. 

Burgemeester en wethouders hebben op 30 oktober 

2018 overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder 

in ontwerp besloten voor deze woning hogere waarden 

vast te stellen. De relevante stukken hebben vanaf 8 

november 2018 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. 

Er zijn geen zienswijzen ingediend ten aanzien van de 

ontwerpbeschikking. Burgemeester en wethouders heb-

ben besloten de betreffende hogere waarden definitief 

vast te stellen.

Stukken ter inzage  
Het besluit en andere ter zake zijnde stukken liggen 

met ingang van 28 februari 2019 gedurende 6 weken 

gezamenlijk met het bestemmingsplan ter inzage. U 

kunt de stukken inzien in het gemeentehuis, Rading 1 in 

Loosdrecht, geopend op werkdagen van 08.30 tot 12.30 

uur. Desgewenst kan een mondelinge toelichting worden 

gegeven op het besluit. U kunt hiervoor een afspraak 

maken met de heer Lieste, te bereiken via telefoonnum-

mer 035 – 65 59 446. Het besluit en de stukken kunnen 

tevens worden ingezien op de website van de gemeente: 

www.wijdemeren.nl bij Ter inzage.

Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beschik-

king kunnen hiertegen in beroep gaan eventueel in com-

binatie met een verzoek tot een voorlopige voorziening. 

Dit kan binnen zes weken na de dag volgend op de dag 

dat de vaststelling van het wijzigingsplan Moleneind 56 is 

bekend gemaakt.

Wie kunnen in beroep gaan tegen het 
vaststellen van de hogere waarden?
Beroep kan worden ingesteld door:

-  belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht 

tegen het ontwerp van de beschikking;

-  de wettelijke adviseurs die advies hebben uitgebracht 

over het ontwerp van de beschikking;

-  belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigin-

gen in de definitieve beschikking ten opzichte van de 

ontwerpbeschikking;

-  belanghebbenden bij wie redelijkerwijs niet kan worden 

verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht 

tegen de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad van 

State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 

EA Den-Haag. Voor behandeling van uw beroep moet u 

griffierechten betalen. De kosten van deze griffierechten 

kunt u opvragen via telefoonnummer (070) 42 64 426.

>  Wijziging bestemmingsplan 

Het Wijde Blik 2004/Moleneind 

56, Kortenhoef
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 

overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke orde-

ning het bestemmingsplan Het Wijde Blik 2004 hebben 

gewijzigd voor zover dat betrekking heeft op het perceel 

Moleneind 56 te Kortenhoef.

Het perceel Moleneind 56 is bestemd voor woondoel-

einden. Een woning moet binnen het op de verbeelding 

aangegeven bouwvlak worden gebouwd. De wijziging 

houdt in dat het bouwvlak is verplaatst.

Ter inzage
Het besluit en de daarbij behorende stukken liggen 

ingaande 28 februari 2019 gedurende een termijn van zes 

weken op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur ter inzage 

bij administratie van de afdeling Fysiek Domein, Rading 1 

te Loosdrecht. 

Het besluit tot wijziging (NL.IMRO.1696.WP17Mol-

nd562018-va00) met bijbehorende stukken plan is tevens 

in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep 
Tegen het vastgestelde wijzigingsplan kan gedurende 

bovengenoemde termijn beroep worden ingesteld 

door degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in de 

gelegenheid te zijn geweest om tegen het ontwerpbe-

stemmingsplan een zienswijze in te dienen. Het beroep 

moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 

’s-Gravenhage.

Inwerkingtreding 
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in 

werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als 

binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 

voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van 

genoemde afdeling, dan treedt het beluit niet in werking 

voor dat op dat verzoek is beslist.

>  Verleende vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten
Ankeveen
-  Carnavalsvereniging “De Schuimlikkers”, Carnavalsop-

tocht Ankeveen, op 2 maart 2019 (25.02.19)

Kortenhoef
- Dans en Carnavalsvereniging De “Turftrappers”, meer-

jarenvergunning Carnavalsoptocht Kortenhoef vanaf 

Zuidsingel 25-35, 1e editie op 3 maart 2019 (20.02.19)

Loosdrecht
-  GAD Gooi en Vechtstreek, tweewekelijkse ideële 

standplaatsvergunning op dinsdag in de oneven weken 

in 2019 op parkeerterrein Nootweg (22.02.19)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzendda-

tum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij Team 

Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belangheb-

benden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die het 

besluit genomen heeft. 

>  Kennisgeving incidentele 

festiviteiten
Ankeveen
- Partycentrum “De Molen”, Loodijk 30, op 9 maart 2019

Loosdrecht
- Restaurant AIM, Veendijk 1a, op 6 juli 2019

- HMHC, ’t Jagerspaadje 24, op 16 maart en 13 april 2019

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Ontwerpbesluit para-com-

merciële vergunning Drank- en 

Horecawet
Nederhorst den Berg
-  Tennisvereniging Nederhorst, wegens verhuizing tennis-

park naar Platanenlaan 5

Bovengenoemd ontwerpbesluit ligt vanaf vandaag zes 

weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen binnen 

deze termijn schriftelijk hun zienswijze indienen bij de 

burgemeester van Wijdemeren. 

 

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.

Offi  ciële bekendmakingen 27 februari 2019

Bouwen en wonen

Festiviteiten
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KORTENHOEF- Opnieuw organi-
seert het CDA Wijdemeren een 
gezellige open ochtend, waarin 
historie, muziek en gezellig-
heid centraal staan. Op vrijdag 
8 maart van 10.00 tot 12.00 uur 
bent u van harte welkom op 
onze Open Ochtend, waar ge-
zelligheid en historie centraal 
staan. De Open Ochtend wordt 
gehouden in het Cultureel Cen-
trum Kortenhoef, Parklaan 5  te 
Kortenhoef. De toegang is gratis. 
De Historische kring ‘In de 
Gloriosa’ is ook aanwezig deze 
ochtend. De Historische Kring 
houdt zich bezig met het verza-
melen van oude voorwerpen, 
prentbriefk aarten, foto’s, dia’s, 
krantenknipsels en archieven 
van de drie dorpen Ankeveen, 
’s-Graveland en Kortenhoef. Tij-
dens de gezellige ochtend neemt 
De Historische Kring u mee in 
de geschiedenis van onze mooie 
dorpen. Samen vormen wij  de 
samenleving waar wij in leven. 
Met elkaar kunnen wij zorgen 
dat dit een betrokken samenle-
ving is. Aandacht voor een an-
der, omzien naar elkaar en ge-
zelligheid met elkaar staan hoog 
in het vaandel bij het CDA Wij-
demeren. Daarom organiseert 
het CDA Wijdemeren een Open 
Ochtend waar ontmoeting cen-
traal staat. Een ochtend vol aan-
dacht voor elkaar en gezelligheid 
met elkaar. Tijdens deze ochtend 
is er natuurlijk een kopje koffi  e 
of thee, een drankje en tijd om 
elkaar te ontmoeten. U bent van 
harte welkom!
Vervoer nodig?
Dan kunt u bellen met Jan Ver-
bruggen (06 – 53 70 40 60) of 
mailen via fractie@wijdemeren.
cda.nl. Dan halen we u even op 
en brengen wij u na afl oop weer 
thuis.  

CDA Wijdeme-

ren organiseert 

gezellige Open 

Ochtend

Jij liever dan ik
‘Jij liever dan ik’, zei iemand af-
gelopen week tegen me toen 
ik vertelde dat ik politiek actief 
ben. In 2015 stapte ik op de 
bonnefooi mijn eerste partij-
congres van de ChristenUnie 
binnen. Ik kende niemand en ik 
wist niet of de politieke wereld 
een plek voor mij was.

Tijdens dat congres kwam ik 
thuis. Ik ontmoette mensen die 
willen dat het goed gaat met 
ons land. Die niet tegen onrecht 
kunnen. Mensen die vanuit hun 
christelijke levensovertuiging 
geïnspireerd raken om te zorgen 

voor wat ons is toevertrouwd: 
de aarde en al haar bewoners. 
Dichtbij, in onze eigen woon-
plaats, maar ook provinciaal, 
landelijk en wereldwijd.
Verantwoordelijkheid nemen 
doet iedereen op zijn eigen plek 
in de samenleving. Als vader 
of moeder, als collega, student, 
predikant, mantelzorger, vriend 
of buurvrouw. De laatste jaren 
heb ik mogen ontdekken dat 
mijn plek de politieke arena 
is waar we, samen met andere 
partijen en maatschappelijke or-
ganisaties, werken aan oplossin-
gen voor problemen. Het is een 
plek van de lange adem, discus-
sies op het scherpst van de sne-

de. Verliezen en winnen. Ego’s 
en persoonlijke nederlagen.
Tijdens het partijcongres in no-
vember 2018 vertelde ik mijn 
partijgenoten waarom we sa-
men met Hayarpi Tamrazyan 
en meer dan honderd leden 
een motie indienden voor een 
uitzetstop van gewortelde kin-
deren. Hen werd onrecht aan-
gedaan. Op dat moment reali-
seerde ik me waarom dit mijn 
plek is.
In Psalm 37:3 staat: ‘Vertrouw 
op de Heer en doe het goe-
de, bewoon het land en leef er 
veilig.’ Als politicus wil ik bij-
dragen aan het goede. Hoewel 
de meningen over wat goed is, 

verdeeld zijn, wist ik op dat mo-
ment: we doen nu wat goed is. 
En wat we doen, doet ertoe.
De leden van de ChristenUnie 
stemden bijna unaniem voor 
deze motie. We waren één van 
de vele bewegingen richting 
een oplossing voor honderden 
gewortelde kinderen. ‘Iemand 
moet het doen’, zei diegene te-
gen mij. Ik doe het met liefde.
Esther Kaper staat op plek 2 
van de kandidatenlijst voor de 
ChristenUnie Noord-Holland 
voor de komende Provinciale 
Statenverkiezingen op 20 maart. 
Contact: esther.kaper@wijde-
meren.christenunie.nl 

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN- Weliswaar daal-
de de totale criminaliteit in de 
vijf Wijdemeerse dorpen met 
6%, maar het aantal wonin-
ginbraken steeg van 44 naar 
65. Het aantal meldingen over 
jongerenoverlast, vooral uit 
Loosdrecht, vertoonde ook een 
forse stijging (van 70 naar 103). 

Het aantal geregistreerde mis-
drijven in de gemeente Wijde-
meren is in 2018 met 6% afgeno-
men ten opzichte van 2017. Deze 
afname is vergelijkbaar met de 
gemiddelde ontwikkeling in de 
regionale eenheid Midden-Ne-
derland (4%). Waar de wonin-
ginbraken stegen met 48%, 
daalde daarentegen het aantal 
autokraken (30%) en het aantal 
bedrijfsinbraken (-50%). De ab-
solute aantallen in Wijdemeren 
zijn laag waardoor procentuele 
verschillen groot lijken. Zo liep 
het percentage zakkenrollers op 
naar + 300%, dat wil zeggen van 
één in 2017 naar vier in 2018. 
Van de 65 woninginbraken wa-
ren er 47 geslaagd, 18 kraken 
hadden geen succes. Vooral in 

de eerste zes maanden nam het 
aantal woninginbraken sterk toe. 
Regionaal is het aantal wonin-
ginbraken in 2018 juist met 15%.
Whatsapp
In de maanden mei t/m decem-
ber is veelvuldig ingezet op de 
bewustwording, het voorkomen 
van woninginbraken en het mel-
den van verdachte situaties in de 
wijk. Hierbij is gebruik gemaakt 
van voorlichting in Wijdeme-
ren Informeren en de inzet van 
sociale media van de gemeente 
en politie. Hierbij is extra aan-
dacht besteed aan de meldings-
app de WaakSamen-app en de 
WhatsApp buurtpreventiegroep. 
Overigens heeft  Wijdemeren het 
hoogste aantal Whatsapp-buurt-
preventiegroepen van Neder-
land: er zijn maar liefst 82 groe-
pen, dat zijn 34,97 groepen per 
10.000 inwoners. Oft ewel 26% 
van de Wijdemeerders doet mee. 
Daarmee zijn we Nederlands 
kampioen!
Geweld 
Het aantal geweldsmisdrijven 
in Wijdemeren is in 2018 licht 
gestegen. Vooral het aantal be-
dreigingen nam toe (2017 — 12/ 
2018 — 19), dergelijke confl ictsi-

tuaties zijn veelal te relateren aan 
bedreigingen in de zakelijke- dan 
wel privésfeer. De vernielingen 
bleven op hetzelfde peil, nl. 87.
Jeugd 
Het aantal meldingen van jonge-
renoverlast is in 2018 met 47% 
gestegen. Deze stijging is name 
zichtbaar in Loosdrecht waar de 
gemeente samen met de politie, 
BOA en Jeugdpunt (Jeugdwerk) 
extra inzet op vermindering 
van de overlast. In veel gevallen 
zien we dan een toename in het 
aantal meldingen, omdat ze de 
inwoners oproepen om meldin-
gen te doen. Burgemeester Ossel 

merkt op dat er in Loosdrecht 
ook jongeren actief zijn uit een 
andere gemeente. In de regio 
Midden-Nederland is het aan-
tal meldingen juist gedaald met 
20%.

Veelvoorkomende criminaliteit 
Er waren 21 fi etsdiefstallen in 
Wijdemeren (+40%). Zowel het 
aantal autokraken, als het aantal 
winkeldiefstallen is in 2018 sterk 
afgenomen, ditzelfde geldt ook 
voor inbraak/diefstal bij bedrij-
ven en instellingen.

Foto: Roel de Haan

Nederlands kampioen buurtpreventie

In 2018 meer inbraken en meer jongerenoverlast

Update woninginbra-

ken Wijdemeren

WIJDEMEREN- De politie Wijdemeren 
meldt het volgende. Gelukkig neemt 
de frequentie van inbraken af (elke 
inbraak blijft er natuurlijk een teveel). 
In februari is er in Nederhorst den 
Berg niet ingebroken. In Kortenhoef is 
slechts 1 x ingebroken in een woning 
op de Kortenhoefsedijk. In Loosdrecht 
hebben we een poging inbraak op 
de Schakel en een voltooide inbraak 
op de Veendijk. We merken echt dat 
burgers zeer alert zijn en krijgen echt 
relevante meldingen van verdachte 
situaties. Hartelijk dank daarvoor. Wij 
willen u vragen de komende tijd nog 
alert te blijven en meld verdachte situ-
aties zo nodig via 112.  
Ondertussen zullen wij ook met ver-
schillende methodes uw dorpen in de 
gaten houden.

NEDERHORST DEN BERG - De 
musici van het Amarone En-
semble uit Nederhorst den 
Berg maken zich op voor een 
bijzonder concert. Op 9 maart 
spelen zij onder meer het be-
roemde Forellenkwintet van 
Franz Schubert. Speciaal voor 
dit concert komt een meester-
pianist overgevlogen vanuit de 
Verenigde Staten: Derek Han.

Het belooft  een bijzonder muzi-
kaal weerzien te worden, belooft  
de Amerikaan. “Een gelegen-
heid om met oude muziekvrien-
den in Nederland een optreden 
te verzorgen, wie kan daar nou 

‘nee’ tegen zeggen? Daar heb ik 
niet lang over na hoeven den-
ken.”
Aan de eerdere muzikale sa-
menwerking met de Bergse 
musici koestert de Amerikaan 
dierbare herinneringen. “Met 
violiste Francien Schatborn 
en cellist Fred Pot heb ik veel 
gemusiceerd in het Concert-
gebouw in Amsterdam. In de 
schitterende Grote Zaal speel-
den we onder meer muziek van 
Brahms, samen met de Ameri-
kaanse violist en dirigent Joseph 
(‘Joey’) Silverstein. Geweldig 
was dat.”
De muziekstukken die op 9 

maart in de Willibrordkerk zul-
len klinken, behoren volgens 
Han tot de mooiste uit het ka-
mermuziekrepertoire. “Het Fo-
rellenkwintet van Schubert was 
het eerste stuk dat ik uitvoerde 
in een klein strijkersensemble. 
Dat was in Italië, in 1976, en 
sindsdien heeft  het stuk een 
bijzondere plek in mijn hart 
veroverd. De spanning en ner-
vositeit van die allereerste uit-
voering herinner ik me alsof het 
gisteren was.”

U kunt uw concertkaarten be-
stellen via www.concertenop-
deberg.nl. Geen internet? Geen 

probleem! U kunt ook kaarten 
kopen bij Brinkers Mode en 
Lingerie (Dammerweg 1 in Ne-
derhorst Den Berg). U wordt 
verzocht contant te betalen.

Amerikaans meesterpianist in Nederhorst
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Door: Herman Stuijver

In een boze brief aan de ge-
meente schrijven bewoners 
van de Lijsterbeslaan dat ze 
zich genegeerd voelen. Tot drie 
keer toe hebben ze gevraagd 
om deze straat gezamenlijk te 
schouwen. Ze vinden namelijk 
dat de verkeersveiligheid aan-
zienlijk verbeterd wordt als het 
eenrichtingsverkeer vanuit de 
Nootweg richting de Lindelaan 
andersom wordt gewijzigd, 
vanuit de Lindelaan richting de 
Nootweg. 

Een door hen geraadpleegde 
verkeersdeskundige heeft  in-
middels een risicoanalyse uit-
gevoerd voor de Lijsterbeslaan 
in de huidige verkeerssituatie. 

Hij toonde aan dat bij uitvoe-
ring van genoemde maatre-
gelen de kans op een ongeval 
met 70% verkleind wordt. De 
gevolgen van  ongeval zoals 
schade, lichamelijk letsel, inva-
liditeit en fatale afl oop worden 
zelfs met 90% verkleind. Naast 
verandering van de rijrichting 
zou het verkeersbord met 30 
km/u vervangen moeten wor-
den door een met 15 km. Plus 
de verplaatsing van een ander 
bord naar de Nootweg dat wijst 
op langzaam verkeer.

Kees de Haas en Rob Rob-
bertsen hadden namens de 
bewonersgroep ook een zgn. 
WOB- verzoek ingediend, een 
onderzoek naar onderliggende 
stukken op basis van de wet 

openbaarheid bestuur. Dat is 
hen geweigerd. Dat vinden de 
heren ‘onbehoorlijk bestuur’, 
omdat Wijdemeren niet vol-
doet aan de criteria van zorg-
vuldigheid en motivering. Ze 
schrijven in de brief: ‘ Hoewel 
naar onze mening de gemeente 
Wijdemeren de grondbeginse-
len van onze democratie, re-
delijkheid, billijkheid en goed 
vaderschap, in onze contacten 
tot op heden geschonden heeft , 
gaan wij er van uit dat dit onop-
zettelijk plaats gevonden heeft . 

Wij hopen dat de gemeente zich 
realiseert dat wij bewoners van 
de Lijsterbeslaan degenen zijn 
die gedupeerd worden door de 
huidige verkeerssituatie’. 

Lijsterbeslaan genegeerd door gemeente

Door: Christien Pennings

Bovenstaande vraag stelde Joan 
Lichtenbelt aan de Energieco-
operatie Wijdemeren. Daarom 
bracht ik samen met energie-
coach Pieter Knijff  een bezoek 
aan haar huis, een omgebouw-
de kolenschuur uit 1890 aan 
de Oud-Loosdrechtsedijk. Het 
huis bestaat deels uit een atelier 
waar Joan cursussen biedt in 
o.a. schilderen en beeldhouwen 
maar waar ze ook Regenesis He-
aling Th erapie geeft . De 73-jarige 
kunstenares is een bezige bij en 
heeft  volop toekomstplannen. 
Daarom wordt haar atelier mo-
menteel grondig verbouwd. Er 
komen dikke lagen isolatie te-
gen de muren, HR++ beglazing 
en een geïsoleerde vloer met 
vloerverwarming en porseleinen 
vloertegels. Die tegels geleiden de 
warmte perfect. Al met al zullen 
de stookkosten fl ink dalen. Ook 
in het woonhuis kan echter nog 
veel gebeuren en Pieter maakt 
voor Joan een advies op maat. 
Een eenvoudige besparingstip 
is het kopen van LED-lampen 
want die zijn veel zuiniger dan 
Joans huidige gloei- en spaar-
lampen. Door een LED-lamp te 
kiezen met een laag k-getal op 
de verpakking heb je gegaran-
deerd warm licht. Pieter oppert 
verder om in het woonhuis het 
bestaande dubbele glas uit de ja-

ren tachtig misschien wat later te 
vervangen. Want ook al isoleert 
modern HR++ glas twee keer 
beter, vervanging heeft  een lange 
terugverdientijd. Eventueel kan 
Joan een folie kopen bij de bouw-
markt en op de ramen plakken 
voor wat extra isolatie. De grote 
klappers worden gemaakt door 
het isoleren van dak, muren en 
vloer. Dat biedt bovendien veel 
comfort. Maar om comfort is 
het Joan in eerste instantie niet 
te doen. “Ik kan prima zonder 
comfort. Ik verwarm alleen de 
woonkamer en slaapkamer en 
ben ervan overtuigd dat over-
gangen van warm naar koud 
goed zijn voor je gezondheid. Ik 
douche al jaren koud na en ben 
zelden ziek.” Een steentje bijdra-
gen aan het milieu vindt Joan 
wel belangrijk. “Ik maak me niet 
dagelijks zorgen om het milieu 
want dat is zinloos maar ik doe 
wel wat ik kan. Ik overweeg ook 
zonnepanelen.” Een goed idee 
beaamt Pieter want zonnepa-
nelen betalen zich in zeven tot 
negen jaar terug. En als de zon-
nepanelen niet op je eigen huis 
passen, kun je participeren in 
het Collectieve Zonneproject op 
sporthal De Fuik in Kortenhoef. 
Interesse in een gratis advies van 
een energiecoach? Of wil je zelf 
energiecoach worden? Mail naar 
info@energiecooperatiewijde-
meren.nl. 

Hoe verbouw ik mijn huis 
energiezuinig?

Raad van State verwerpt 
hoger beroep Pos
NEDERHORST DEN BERG- Op 13 
februari meldde de Raad van 
State dat zij het hoger beroep 
van Berger Roelof Pos afwijst. 

Pos ging in hoger beroep tegen 
een uitspraak van de rechtbank 
Midden- Nederland. Die ver-
klaarde de inwoner van de Ma-
chineweg in Nederhorst den 
Berg niet ontvankelijk met zijn 
bezwaar tegen een vergunning 
van de gemeente Wijdemeren 
aan Natuurmonumenten. Die 

natuurbeschermingsorgani-
satie wil een deel van de pol-
der vernatten. Pos meende dat 
dit ten koste zou gaan van het 
weidevogelgebied en met name 
het bestaan van de grutto zou 
bedreigen. De rechtbank vond 
dat Pos geen belanghebbende 
is, omdat hij op meer dan 300 
meter van het perceel ‘De Put’ 
woont en bovendien geen zicht 
heeft  op dit stukje polder. Dat 
Pos het gebied op z’n duimpje 
kent en opkomt voor de grutto 

moge van belang zijn, maar dat 
doet niet ter zake. De Raad van 
State bevestigt de uitspraak van 
augustus 2018 met de tekst dat 
hij op 2 km. afstand woont en 
dat een natuurlijk persoon niet 
kan opkomen voor de weidevo-
gels. Zijn grote betrokkenheid 
bij het onderwerp is niet vol-
doende grond om hem ontvan-
kelijk te verklaren, schrijft  mr. 
Troostwijk. Dat is vaste juris-
prudentie. Roelof Pos laat het 
er niet bij zitten. Hoewel de ju-
ridische procedure schrift elijk 
is afgerond, wil hij graag een 
mondelinge afh andeling

Lezers schrijven.....

De demagogie 
van Rutten
Als je het internet raadpleegt heeft  
demagogie twee in het oog sprin-
gende betekenissen. Het is een ma-
nier om de goedgelovige toehoorder 
van onwaarheden te overtuigen en 
streeft  er naar om hem naar een 
bepaalde conclusie te leiden. Te-
vens is het een manier, doorgaans 
met minder goede bedoelingen, 
middels retorische middelen en 
leugenachtige voorstellingen de wel 
argwanende toehoorder van repliek 
te dienen en achter zich te krijgen. 

Hierbij geholpen door de journalis-
tiek die liever een wit voetje haalt 
bij politici dan hen het vuur nader 
aan de schenen te leggen. De recente 
geschiedenis kent vele demagogen 
en het gevaar dat zij vormden. Ie-
mand bedrijft  demagogie wanneer 
men zijn onware uitspraken niet 
met redelijke argumenten kan ont-
krachten door een gebrek aan kennis 
of omdat men feitelijk geen stem of 
vertrouwen meer heeft . Bij mij komt 
onwillekeurig de gedachte op dat 

deze omschrijving de schijn heeft  dat 
het beetje aan de heer Mark Rutten 
is gaan kleven. Al jaren zorgen hij 
en zijn partij ervoor dat, door de 
volledig mislukte marktwerking, 
bepaalde groepen zich steeds meer 
kunnen verrijken ten koste van de 
minst draagkrachtigen. Zo jubel-
de hij dat de koopkracht van 96% 
van de burgers er nu op vooruit 
zou gaan. Volgens het CBS telt Ne-
derland zo’n 17 miljoen mensen. 

Hiervan zijn 3 miljoen AOW’ers. Dat 
is ruim 17% van de bevolking. Deze 
groep heeft  er per 1 januari ongeveer 
2 % of wel 20€ per maand bij gekre-
gen. Deze stijging wordt eigenlijk al 
teniet gedaan door de huidige in-
fl atie van 2%. De premie voor ziek-
tekosten is bijna 20€ per maand ge-
stegen. De energieprijzen stijgen met 
ruim 25€ per maand. Als men de 
verhoging van de BTW meerekent 
dan gaat die 17% van de bevolking 
er volgens mij totaal ongeveer 6% op 
achteruit. Ik laat de eventuele pensi-
oenen buiten beschouwing maar ook 
die zijn de laatste jaren minder ge-
worden, terwijl men er, vol verwach-

ting, zijn hele werkzame leven voor 
heeft  betaald. De ouderen die na de 
oorlog hun bijdragen hebben gele-
verd aan de wederopbouw van dit 
land zijn de verworpenen geworden 
van de hedendaagse politiek onder 
aanvoering van de heer Rutten en 
zijn VVD. 
Daarbij geholpen door de andere 
coalitiepartijen. Wie werpt zich nog 
op voor deze groep? Niet de geko-
zen politici in Den Haag waarvan 
het merendeel niet de verstandelijke 
vermogens heeft  om een soortgelijk 
salaris in de maatschappij te verdie-
nen. Niet de christelijke partijen als 
het CDA en de ChristenUnie. Het 
schrijnende ouderenbeleid geeft  een 
heel andere dimensie aan het begrip 
christelijk. 

Ouderen zijn een gebruiksvoorwerp 
geworden. Nu we ze niet meer nodig 
hebben, gooien we ze op zolder waar 
ze, zonder er nauwelijks naar om te 
kijken, liggen te verstoff en. In maart 
viert de demagogie weer hoogtij en 
worden we verwacht om te gaan 
stemmen voor een geldverslindend 
overheidsorgaan, het provinciale 

bestuur. Door de decentralisatie 
van taken naar de gemeenten en 
het steeds minder aantal gemeenten 
is deze bestuurslaag al lang over-
bodig geworden. Maar niet voor 
Den Haag. Het is een opvanghuis 
voor politici waarvoor Den Haag te 
hoog gegrepen is of daar zijn afge-
dankt. Wat zouden we de ouderen 
fi nancieel kunnen bieden als daarop 
structureel bespaard zou worden. En 
misschien kunnen de nog onbekende 
klimaatregelen daarvan ook betaald 
worden. 

Stilletjes hoop ik dat het, alleen op 
20 maart, stormt en plenst. Dan heb 
ik een excuus om niet te gaan stem-
men. Dan hoef ik mijn autootje niet 
te starten waarmee ik 2000 km per 
jaar rij en de zelfde ecotaks en we-
genbelasting betaal als iemand die 
50.000 km per jaar rijdt. Maar ja, de 
vriendjes van de heer Rutten willen 
dat zo. Het bovenstaande is slechts 
mijn mening en ik heb er helaas 
maar een.

V.H. Halvegeus

NEDERHORST DEN BERG- Op 
zaterdag 23 maart is er een pu-
bliekswandeling van de IVN in 
Nederhorst den Berg met als 
thema stinsenplanten.

Er wordt rondgelopen in het 
centrum van Nederhorst met 
aandacht voor de geschiedenis 
van de gebouwen en rond het 
kasteel waar diverse stinsen-
planten staan. De wandeling is 
onder leiding van een natuur-
gids van het IVN en duurt an-
derhalf uur. Start op zaterdag 
23 maart om 14.00 uur op het 
Willie Dasplein in het centrum. 
Er zijn geen kosten aan verbon-
den en het is niet nodig om zich 
van te voren aan te melden. 
Meer info op de website van 
IVN Gooi: www.ivn.nl/afde-
ling/gooi-en-omstreken/

IVN-wandeling

de Nieuwsster

Ook op

Facebook
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NEDERHORST DEN BERG - 
Ze hebben nog nooit in het 
Jagthuis gespeeld: het Jacob 
Olie Trio. Een nieuw pianotrio 
van doorgewinterde musici. 
Violiste Diet Tilanus, cellist Jur-
rian van der Zanden en pianist 
Jacobus Den Herder vormen 
het trio en leggen zich toe op 
bijzonder repertoire. 

Voor hun concert op vrijdag 8 
maart kozen zij het pianotrio 
van de Armeen Arno Babaja-
nian. Bij ons in het westen is 
hij wellicht niet zo bekend, in 
thuisland Armenië is hij naast 
Katsjatoerian een gevierd com-
ponist. Net als hij gebruikt 
Babajanian Armeense volks-
muziek in zijn composities. 
Het pianotrio is een van zijn 
belangrijkste werken, prach-
tig geschreven voor de instru-
menten met gevoel voor drama 
en mooie thema’s. Ook op het 
programma staat een pianotrio 
van Schubert en Café Music 
van Paul Schoenfi eld. 

Wie al wel eerder in het 
Jagthuis optraden zijn cellisten 

Godfried Hoogeveen en De-
nis Brott, twee oud-studenten 
van meestercellist Gregor Pi-
atigorsky. Zij komen terug op 
zondag 10 maart. Tijdens hun 
concert met celloduo’s van o.a. 
Barrière, Glière, Popper, Bach 
en Kummer zullen zij anekdo-
te’s ophalen aan hun studietijd 
bij Piatigorsky. Het wordt een 
concert zoals vroeger, door col-
lega’s tevens vrienden met een 
ouderwets cello geluid waar de 
vreugde van het spelen vanaf 
spat. En waarin zij composi-
ties van de crème de la crème 
van 20e eeuwse cellovirtuozen 

zullen vertolken. Om erg van te 
genieten!

vrijdag 8 maart 2019, aanvang 
20.15 uur: Jacob Olie Trio
zondag 10 maart 2019, aanvang 
15.30 uur: celloduo Hoogeveen 
& Brott
Entree 17,50 euro (tot 25 jaar 
10 euro). Reserveren via de 
website www.jagthuis.nl, per 
e-mail via stal@jagthuis.nl of 
telefonisch 0294-252609. De 
locatie van het concert is Het 
Jagthuis, Middenweg 88, Ne-
derhorst den Berg (Horster-
meer).

Van Babajanian tot Kummer: 
2 concerten in Jagthuis

Zondagmiddag 3 maart is er 
een bijzondere en exclusieve 
sieradententoonstelling bij 
Vermeulen Art Gallery.

Sieraden in goud en zilver ge-
maakt door Nicolette Korte-

ling-Kool. Zij heeft  de opleiding 
edelsmid en sieraadontwerper 
gedaan aan de Stadsacademie 
voor Beeldenkunsten in Maas-
tricht. Sinds 1992 werkt zij als 
zelfstandig edelsmid en expo-
seert in binnen- en buitenland. 

Bij uitzondering is Nicolette 
bereid om eenmalig in Loos-
drecht te exposeren. De expo-
sitie is open op zondagmiddag 
3 maart van 12.00 tot 17.00 uur 
en vooraf op afspraak.
Adres: 1231MB Loosdrecht, De 
Zodde 20. www.vermeulenart.
nl en nicolettekortelingkool.nl

Het Gooi en Omstreken 
lanceert Koersplan 
REGIO - Woningcorporatie 
Het Gooi en Omstreken heeft 
voor de komende vier jaar een 
nieuw Koersplan opgesteld, 
genaamd: SamenWonen! De 
belangrijkste thema’s zijn een 
fi jne woning, woonplezier en 
duurzaamheid. Directeur-be-
stuurder Maarten van Gessel 
overhandigde persoonlijk het 
eerste exemplaar aan de voor-
zitter van de huurdersorgani-
satie Henk Dijks. Alle bewoners 
ontvangen het Koersplan op de 
deurmat. 

De drie belangrijkste speer-
punten uit het Koersplan zijn: 
een fi jne woning voor iedereen, 
woonplezier in de buurt en een 
duurzame maatschappij. Maar-
ten van Gessel: “Wij hebben de 
ambitie om een fi jne woning 
voor iedereen te realiseren en in 
de buurten waar onze wonin-
gen staan, samen te werken aan 
woonplezier. Daarnaast zetten 
wij de eerste stappen naar een 
duurzamere maatschappij. De 
komende jaren gaan wij graag 
samen met onze bewoners, 
medewerkers, gemeenten en 
andere samenwerkingspartners 
aan de slag om onze ambities te 
realiseren.”

Ambities
Het Gooi en Omstreken is in-
middels al enthousiast van start 

gegaan. Zo is de woningcorpo-
ratie bijvoorbeeld samen met 
de gemeente, Dudok Wonen 
en de Alliantie in Hilversum 
begonnen met wooncoaches 
om de doorstroming te bevor-
deren. Ook zet Het Gooi en 
Omstreken eerste stappen naar 
een aardgasloze woningvoor-
raad en ze zijn in gesprek met 
bewoners om mee te denken 
over onze communicatie. “Ook 
de komende jaren gaan we hard 
aan de slag met onze missie: het 
bieden van betaalbare, goede 
en duurzame huisvesting voor 
onze bewoners. Om dat te be-
reiken zijn bouwlocaties nodig 
om te kunnen bouwen, bena-
drukt Maarten van Gessel.”

Goede cijfers
Het afgelopen jaar is voor Het 
Gooi en Omstreken een goed 
jaar geweest. “We haalden goe-
de cijfers bij de vierjaarlijkse 
visitatie. Zo wisten we het pres-
tatieniveau vast te houden en 
zelfs hier en daar te verbeteren. 
Onze inzet om meer samen te 
werken met belanghebbenden 
werd geprezen. Ook op het ge-
bied van duurzaamheid bleken 
we voorop te lopen. Dit is een 
goede basis om de komende 
vier jaar met het Koersplan 
verder op voort te bouwen.” 
Zie ook: www.gooienom.nl/sa-
menwonen 

Kasteel- museum Sypesteyn 
is een bijzonder servies rijker. 
Het betreft een 131- delig Ro-
zenservies van Loosdrechts 
porselein; het witte goud uit 
de porseleinfabriek van Joan-
nes de Mol die in 1782 failliet 
ging. Het 18-eeuwse Loos-
drechts servies is zeer zeld-
zaam en dreigde in het depot 
van de gemeente Hilversum te 
verdwijnen. 

Sypesteyn ontving het servies 
van de steunstichting Goois 
Museum die het in 1986 met 
steun van de Vereniging Rem-
brandt van mevrouw J.C.A. 
Barones van Hogendorp, 
douairière jhr. mr. H.A.M. van 
Asch van Wijck aankocht. De 
stichting is bij de sluiting van 
het Goois museum in 2004 op-
geheven. Ed van Mensch is de 
vereff enaar en schenkt het bij-
zondere servies namens deze 
stichting aan kasteel- Museum 
Sypesteyn. Hierdoor wordt het 
servies na lange tijd weer zicht-

baar voor publiek.  
Het servies is rijkversierd met 
rocaille ornamenten, decora-
ties in goud, geschilderde blad-
slingers en takjes met rozen. 
De knoppen op de deksels zijn 
plastisch uitgewerkt als veel-
kleurige bloemstillevens. Con-
servator Rik van Wegen van 
kasteel- museum Sypesteyn 
heeft  een bijzondere tafelpre-
sentatie gemaakt waarop veel 
onderdelen uit dit 131-delig 
Rozenservies te bezichtigen 
zijn. Vanaf 2 maart is het ser-
vies voor bezoekers te zien.  
 
Loosdrechts porselein  
In 1774 kocht dominee Johan-
nes de Mol een partij klei op uit 
de kelders van het Muiderslot. 
Dit materiaal was achtergelaten 
door de Weesper porseleinfa-
briek. Toen zijn eerste proef-
nemingen succesvol bleken, 
besloot hij een eigen fabriek te 
beginnen in Oud-Loosdrecht. 
De porseleinfabriek leverde 
een zeer grote productie en een 

enorme variatie aan voorwer-
pen. Dominee De Mol leverde 
met zijn porseleinfabriek in 
Loosdrecht een grote bijdrage 
om armoede tegen te gaan en 
economische ontwikkeling in 
gang te zetten. Door de hoge 
productiekosten, sterke buiten-

Kasteel- museum Sypesteyn ontvangt uniek 18e-eeuws servies  

Sieradenexpositie

landse concurrentie en een te 
klein afzetgebied deed hij de 
fabriek in 1782 over aan een 
aantal Amsterdamse geldschie-
ters, die het bedrijf in 1784 naar 
Ouder- en vervolgens Nieu-
wer-Amstel verplaatsten. 
Museum Sypesteyn laat de rijke 
geschiedenis van Hollands por-
selein, de collectie én tuin van 
jonkheer Henri van Sypesteyn 

zien. Tuin en kasteel zijn vanaf 
2 maart in de weekenden weer 
open voor publiek. Meer infor-
matie op www.sypesteyn.nl  

Conservator Rik van Wegen en 
bestuurslid Wim Dröge nemen 

het Rozenservies in ontvangst uit 
handen van Ed Mensch 

(foto: Maarten van Haaff )   
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Hoor je het gebeier van 
sneeuwklokjes in de tuin van 
Kasteel Sypesteyn, Loosdrecht? 
Kom genieten van de tuin; zie 
hoe er bij de boomgaard, waar 
tuinbaas Henny van der Wilt 
aan het harken is, binnenkort 
nieuwe heesters en bomen te 
zien zijn, allemaal volgens de 
lijst die jonkheer van Sypesteyn 
ooit heeft opgesteld. 

Door: Karin van Hoorn

In de tuingereedschapsschuur, 
achter het koetshuis, staat een 
tafeltje met daarop kopjes kof-
fi e, en eromheen een paar vrij-
willigers, die straks de braam-
struiken achter het blauwe hek 
gaan snoeien. Een daarvan is 
Jan Verwoerd. Jan is 25 jaar 
vrijwilliger op Sypesteyn, en 
daarmee in 2018 benoemd 
tot ‘Kasteelheer op Sypesteyn’. 
Henny van der Wilt viert op 1 
maart ook haar zilveren jubile-
um als tuinbaas op Sypesteyn  . 

Tuinbaas
Henny van der Wilt is tuin-
baas. Geen tuinvrouw, geen 
tuinbazin, tuinbaas! Zij heeft  
de verantwoordelijkheid over 
2ha weiland, 2ha parkbos, en 
2ha intensief tuinonderhoud. 
Ze stuurt vijf vrijwilligers aan. 
“Het is een mooi vak, maar 
wel zwaar. Het is nooit klaar. 
Je denkt, joh, het is winter, wat 
moet je dan nog in de tuin, 
maar dan juist hebben we het 
heel druk. Het plantseizoen 

wordt steeds korter. Vroeger 
waren de bomen kaal in no-
vember, Nu begint die kaalheid 
pas half december. De winter-
rustperiode is veel korter ge-
worden. In december bloeiden 
de sneeuwklokjes al.”
Deze winter is hard gewerkt 
aan het ‘Herstelplan siertuin’.  
Er komen nieuwe heesters, 
nieuwe bomen. Want ja, ook 
bomen en heesters worden 
oud, ziek en gaan dood. Henny 
houdt zich aan de lijst van de 
jonkheer, de lijst met 267 soor-
ten heesters en bomen. “Ja, veel 
exoten. Die kunnen hier steeds 
beter groeien. We merken dat 
het steeds warmer wordt.” En 
ja, de Vaantjesboom, de Turkse 
hazelaar en de Toona Sinensis, 
(daar bestaat geen Nederlandse 
naam voor), doen het geweldig.   

Sneeuwklokjes
TIenduizenden Galanthus ni-
valis, het gewone sneeuwklokje, 
en een enkele dubbele (Galan-
thus nivalis Pleno) rollen zich 
als tapijt uit over het landgoed. 
De winterakonieten bloeien 
extravert geel, de krokusjes 
ingetogen paars, en hier en 
daar bloeit de geelgroene Hel-
leborus. “Stinkend Nieskruid”, 
vereenvoudigt Henny. “Dit jaar 
bloeien de sneeuwklokjes wel 
héél uitbundig”, ontdekt ze. 
“Misschien wel door de hete 
zomer van 2018. Ze komen ook 
uit hete gebieden. Hoe heter 
hoe beter. Ik heb nog een foto 
van 25 jaar geleden, toen had-

den we hier en daar een kluit-
tje klokjes, maar mede dank-
zij de mieren is het nou zo’n 
weelderig tapijt.” Ze onthult 
het mysterie van de vermenig-
vuldiging van de sneeuwklok. 
“Sneeuwklokjes zaaien zich uit 
in mei. Daarom maaien wij 
ook niet eerder dan 1 juni. De 
zaadjes worden verspreid door 
mieren. Aan elk zaadje zit een 
lekker dingetje voor de mieren: 
mierenbrood. Dat eten ze op, 
nemen het zaadje mee en zo 
verspreiden de sneeuwklokjes 
zich.”

Tuinbewaker
Voor Henny moeten museum 

en tuin één geheel zijn. “De 
negentig vrijwilligers, waarvan 
er 5 speciaal voor de tuin zijn, 
houden Kasteel Sypesteyn in 
stand. Ik ben verantwoorde-
lijk voor de tuin. Die moet er 
mooi uit zien. Ik beslis of er een 
boom gerooid moet worden 
of niet. Dat is zwaar. Gelukkig 
ben ik aangesloten bij het ‘gilde 
van tuinbazen’. Wij komen een 
paar keer per jaar bij elkaar. 
Daar kan ik mijn eventuele 
tuinproblemen bespreken. De 
tuin moet gespaard blijven van 
invloeden van buitenaf. Ik be-
doel, de tuin moet wel de tuin 
blijven zoals jonkheer van Sy-
pesteyn dat bedoeld heeft . De 

omgeving verandert al genoeg. 
Ik bewaak de tuin zo goed al ik 
kan.”
En kijk eens hoe de tuin erbij 
ligt. Vanaf zaterdag 2 maart 
is de tuin weer opengesteld 
voor publiek. Zie hoe uitbun-
dig de sneeuwklokjes bloeien 
en ervaar hoe het patroon van 
paarse krokussen en gele win-
terakonieten de lente in je lijf 
brengen.
Speciaal voor de sneeuwklok-
jes: iedere zaterdag en zon-
dag, vanaf 2 maart van 11-17 
uur. Entree: 3,50 pp.  www.sy-
pesteyn.nl 

Hoor je?

Zwemmen

Afgelopen woensdagavond 
werd in het Walderveenbad in 
Loosdrecht met een glas bub-
bels geproost op het 45- jarig 
jubileum van zwemclub Orion. 

Deze zwemclub is ontstaan, na 
het bouwen van het Walder-
veenbad, onder leiding van de 
toenmalige badmeester Nico 
Proost. Hij gaf les aan kinderen 
en vond het ook leuk om ou-
ders actief te laten bewegen.
Was het de eerste jaren een 
trimclub, nu is vooral het ge-

zellig samen zwemmen be-
langrijk.
De les wordt gestart met 
aquajogging en daarna wordt 
onder leiding van Ellis van 
Tweel door ieder op zijn eigen 
niveau banen gezwommen en 
als afsluiting een balspel. Dat 
het een leuke club is blijkt wel 
uit het feit dat er leden van-
af het eerste uur nog lid zijn. 
Door het jaar heen zijn er ver-
schillende activiteiten o.a. Sin-
terklaas- en Kerstzwemmen en 
het nieuwe jaar wordt gevierd 

met een borrel en buff et.
Ook dit jubileum wordt na-
tuurlijk uitgebreid gevierd, 
de leden hebben een mooie 
(zwem)handdoek met naam 
erop gekregen en 27 februari 
gaan ze richting  Avontuurfa-
briek voor een sportieve activi-
teit en een hapje en een drank-
je. Mocht u meer informatie 
willen over zwemclub Orion, 
neemt u dan contact op met 
de secretaris Wim Aerns, 06-
46068233.

Zwemclub Orion viert 45- jarig bestaan

Het zit de Loosdrechters de 
afgelopen weken niet mee. Af-
gelopen zaterdag werd er met 
5-1 verloren van de Meern. Een 
vreemde uitslag aangezien de 
Loosdrechters een uur lang 
toch het betere van het spel 
hadden. 

Door: Michel Kamer

De Meern kwam na 10 minu-
ten spelen al vroeg op voor-
sprong, maar Loosdrecht had 
zeker meer verdiend op basis 
van de eerste helft . Jelmer Baas 
en Mo Adarghal hadden goe-

de kansen om de gelijkmaker 
aan te tekenen maar stuitten 
beide op de keeper van VV de 
Meern.  In het 2e bedrijf kreeg 
Anthony Albert een penalty te-
gen vlak na de rust en zo was 
het al 2-0. Jamal versierde 10 
minuten later een strafschop 

en die werd door Mervelinho 
Olijfveld prima werd ingescho-
ten. Daarna leek Loosdrecht 
zich terug te knokken in de 
wedstrijd, maar na 65 minuten 
spelen kreeg de Meern zijn 2e 
penalty toen keeper Zoelen een 
speler van de Meern vloerde in 

de 16 meter. Na de 3-1 liep de 
thuisploeg eenvoudig uit naar 
5-1 en gingen de Loosdrech-
ters met lege handen naar huis. 

Gifbeker nog niet leeg voor Loosdrecht

Voetbal
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ADVERTEREN? NIEUWSSTER.NL

*Retro * Vintage * Brocante*

elke 1e zaterdag v/d maand

loodsverkoop van 11-17 uur

tevens woningontruiming.

www.inboedelsenzo.nl 

Koninginneweg 66, K’hoef.

Ben jij op zoek naar een 

leuke bijbaan en ben je

16 jaar of ouder? Wij zoeken

per direct AFWASSERS voor 

één of meerdere avonden per

week. Bel voor een afspraak

of info met Danny Rijs, of

kom langs bij RESTAURANT

VLAAR, Noordereinde 129

in ’s-Graveland, tel. 035-

6561661.  

Te huur, te Kortenhoef in 

mooie omgeving, praktijk- 

kantoor- en opslagruimte,

ruime parkeergelegenheid. 

Bel voor informatie 035-

6562178 

Woning te Huur in LSDR

tijdelijk voor ± ½ jaar. 

miv mrt. All in €775/mnd 

Info: bel 0612 0610 99

Eerste Hulp Bij Ontslag 

bel niet 112! 0640414560 

werkinjeeigenwijk.nl EHBO

Kamers te Huur in LSDR

Tijdelijk voor ½ jaar

Miv mrt. All in € 525/mnd

Info: Bel 0612 0610 99

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.  3 maart:   11.00 uur: Pater P. de Klerk.

Hervormde Gemeente (Sijpekerk)

Zo.  3 maart:  10.00 uur: Ds. JM. Roelofse.    

 18.30 uur: Ds. G.A. Kansen.

Gereformeerde kerk

Zo. 3 maart: 10.00 uur: Ds. A.F. den Oude.

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente

Zo. 3 maart: 9.30 uur: Ds. A. van Duinen

 18.30 uur: Gez. dienst Sijpekerk.

Nederlands Gereformeerde kerk

Zo. 3 maart:   geen opgave ontvangen.

STERRETJES

✓ Verversen van de olie
✓ Vervangen van het oliefi lter
✓ 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

WANNEER TIJD WAT WAAR
vr. 01 mrt. 17.00 u. Kindercarnaval Schuimlikkers Wapen van Ankeveen

vr. 01 mrt. 20.00 u.  Start kroegentocht De Turftrappers Dirks Sportcafé, K’hoef

vr. 01 mrt. 21.00 u. Flower Power feestje Schuimlikkers Wapen van Ankeveen

za. 02 mrt. 10.15 u. Start Carnavalsoptocht Schuimlikkers De Slenk, Ankeveen

za. 02 mrt. 20.00 u. Concert Infloyd (uitverkocht) Dillewijn, Ankeveen

za. 02 mrt. 20.30 u. Groots carnavalsfeest De Turftrappers ‘t Akkoord, Kwakel 41, K’hoef

za. 02 mrt. 21.00 u. Gekostumeerd bal Schuimlikkers Wapen van Ankeveen

zo. 03 mrt. 10.30 u. Carnavalsviering Turfendonk Antoniuskerk, Kortenhoef

zo. 03 mrt. 10.30 u.  Fotograferen in de natuur NM, Noordereinde 54b, ‘s-Gr.

zo. 03 mrt. 12.00 u. Sieradenexpositie Zodde 20, Loosdrecht

zo. 03 mrt. 12.30 u. Carnavalsoptocht & kindercarnaval De Fuik & ’t Akkoord

zo. 03 mrt. 13.30 u. Receptie en afzakkersbal Schuimlikkers Wapen van Ankeveen

ma. 04 mrt. 14.00 u. Presentatie over de klomp Bergplaats, NdB. 

wo. 06 mrt. 10.00 u. Themaochtend ‘verduurzamen woning’ Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr. 

do. 07 mrt. 20.00 u. Raadsvergadering Gemeentehuis, Rading 1, Ldr

vr. 08 mrt. 10.00 u. CDA gezellige Open Ochtend CCK, Parklaan 5, Kortenhoef

vr. 08 mrt. 20.15 u. Concert Jacob Olie Trio Jagthuis,Middenwg.88, NdB.

za. 09 mrt. 15.00 u. Glow in the Dark, volleybal Sporthal De Blijk, NdB.

za. 09 mrt. 20.15 u. Concert op de Berg Willibrordkerk, NdB

zo. 10 mrt. 11.00 u. Knutselen voor de vogels NM, Noordereinde 54b, ‘s-Gr.

zo. 10 mrt.  14.30 u. Vladimir Pairel 40 jaar in Concert Het Spant, Bussum

Activiteiten agenda

WIJDEMEREN- Tijdens de 7e 
nationale inzamelactie van Li-
onsclubs en de Voedselbanken 
in december vorig jaar werd 
een record aantal koffi  epunten 
ingezameld. Meer dan 63 mil-
joen waardepunten werden op 
Valentijnsdag overhandigd aan 
Douwe Egberts. 

De koffi  ebrander verhoogde dit 
aantal met een aanzienlijke bo-
nus en bood René Froger, am-
bassadeur van Voedselbanken 
Nederland, vervolgens symbo-
lisch 130.000 pakken koffi  e aan. 
Voedselbank Maarssen kon vo-
rige week 1087 pakken koffi  e in 
ontvangst nemen.

Lionsclub Loosdrecht e.o. ver-
zamelde punten in Loosdrecht, 
Nederhorst den Berg, Loenen, 
Breukelen en Maarssen. 
Wat 7 jaar geleden begon als 
een lokaal initiatief van Lions-
club Voorburg is al jaren uitge-
groeid tot een grootse nationale 
happening. De pakken koffi  e 
komen ten goede aan Voed-

selbanken Nederland en zullen 
in de komende weken worden 
verdeeld over de diverse ves-
tigingen. Koffi  e is een ‘eerste 
levensbehoeft e’ en brengt men-
sen dichter bij elkaar, maar is 
ook duur en bederft  niet. Het 
komt daardoor maar zelden 
in het voedselpakket van de 
Voedselbanken terecht. En wat 
is er dan mooier dan juist op 
Valentijnsdag vele medemen-
sen te verblijden met een heer-
lijk kopje koffi  e. 
Jaap Stelling, lid van Lionsclub 
Voorburg en coördinator van 
deze nationale actie: “Ik denk 
al jaren dat de waardepunten 
zo langzamerhand wel op zul-
len zijn, maar ieder jaar verbaas 
ik me weer. Mensen blijven 
sparen en gelukkig ook steeds 
meer voor onze actie.”
Gaat u weer sparen voor de-
cember 2019? De Voedselbank 
is u allen heel dankbaar

Namens de Voedselbank en 
Lionsclub Loosdrecht e.o. har-
telijke dank. 

Lionsclubs halen record 
aantal DE-waardepunten op

Programma GooiTV
Vanaf 27 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 Lars Voskuil 

(PvdA) en Eric Smaling (SP) over de Provinciale Statenverkie-

zingen.

-  Er is het geregelde gesprek met de burgemeester van Hilver-

sum, Pieter Broertjes.

GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN 

(1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl.




