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het van groot belang dat er niets
uitlekt”, zei Van Dijk met nadruk.
“Google weet vaak eerder iets van
u dan uzelf”, waarmee hij op de
gevaren van de digitale nieuwsuitwisseling wees. Iedereen kan
meekijken. De vertrouwenscommissie vervolgt de procedure met
de ‘benoembare’ kandidaten. Uiteindelijk blijven er twee geselecteerden over, waaruit de minister
een keuze maakt.

Commissaris van de Koning
tevreden over profielschets

Foto: v.l.n.r. CdK Arthur van Dijk in gesprek met Gert Zagt, burgemeester Freek Ossel en Alexander Dalenoort, kabinetschef CdK. Foto: Douwe van Essen
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Arthur van Dijk, de
nieuwe commissaris van de Koning van Noord-Holland, bezocht
de gemeenteraad. Hij complimenteerde de vertrouwenscommissie met de profielschets voor

een nieuwe burgemeester die
Wijdemeren in november welkom kan heten.
Nu de fusie met Hilversum definitief is afgeblazen, gaat men
op zoek naar een opvolger voor
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Lange procedure
De commissaris legde uit dat het
proces best lang duurt, omdat
er ook in Huizen en Laren een
nieuwe burgemeester wordt gezocht, plus dat het zomerreces de
werkzaamheden zal vertragen.
Van Dijk voert eerst gesprekken
met de kandidaten of ze voldoen
aan de wettelijke eisen, waarbij
ook justitie, AIVD en de minister
van Binnenlandse Zaken de man
of vrouw zal checken op onder
andere ‘integriteit’. “Daarom is
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“maar hoe moet een burgemeester zich dat dorps-DNA eigen
maken?” Dat wist Jan Verbruggen
wel: je staat midden in de samenleving als je veel contact hebt met
de verenigingen en de vrijwilligers
in de vijf dorpen. “Vooral als er ijs
ligt, komt de ware dorpsidentiteit
naar boven”, meende Verbruggen.
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Freek Ossel die als waarnemer
functioneert. De zes fractievoorzitters vormen samen met de griffier en gemeentesecretaris de vertrouwenscommissie die zes keer
vergaderde om een uitgebreide
profielschets voor de kandidaten
op te stellen. Voorzitter Gert Zagt
lichtte dat document toe, af en toe
met een aanvulling van een van
de andere fractievoorzitters. De
CdK vertelde het een en ander
over de procedure en stelde enkele vragen.
De gemeenteraad wil een burgemeester die straks deel uitmaakt
van het Wijdemeerse dorpsDNA. Een betrokken, besluitvaardige en omgevingsbewuste
netwerker die communicatief
sterk is en de verbinding zoekt.
“Een mooi stuk van de vanavond
mooiste gemeente van de provincie”, zei Van Dijk met een knipoog
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Platgetreden paden
In de vergadering van een uur
werden nog meer aandachtspunten over het profiel besproken,
waarbij nogal wat platgetreden
paden werden betreden. Maar de
toekomstige burgemeester mag
ook een beginner zijn, mag de
eerste tijd nog buiten de dorpen
wonen en heeft geen bezwaar tegen informele omgangsvormen
wat in dit gemeentehuis usance
is. Stan Poels vertelde dat de raad
bezig is met het ‘nieuwe’ vergaderen, met minder detailvragen
en meer op hoofdlijnen kaders
stellen in beeldbepalende sessies,
met de bewoners. Sieta Vermeulen zei namens allen dat ze in Wijdemeren een burgemeester willen
die van aanpakken weet, wel eens
buiten het protocol zelf een probleem oplost. “Zelf een speech
schrijven bijvoorbeeld. We hebben hier geen bestuursadviseur”,
zei ze. Waarop Van Dijk later antwoordde dat zo’n adviseur wellicht wel zou kunnen helpen als
Wijdemeren actief mee wil doen
in de regio.
Eensgezind
De raad was opvallend eensgezind. Het is te hopen dat men
dat vol houdt, want Gert Zagt wil
graag dat alle politieke partijen de
nieuwe burgemeester een gezamenlijk visie op de toekomst presenteren. Dan weet hij of zij welke
richting het uit moet. Eén Gooi en
Vechtgemeente of? Uit de enquête
onder 595 inwoners was naar voren gekomen dat een jong en fris
persoon onderaan het wensenlijstje staat. “Dat maakt de kring
waaruit gekozen kan worden erg
ruim”, sloot de Commissaris van
de Koning af, die ook de zichtbaarheid naar buiten en de open
cultuur noemde als belangrijke
profielpunten.
Om te verkennen of Wijdemeren
echt zo mooi is als de chauvinistische raadsleden beweerden,
bracht Arthur van Dijk afgelopen
maandag een bliksembezoek aan
de Loosdrechtse plassen en andere hotspots van Wijdemeren.
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Wethouder bingoot

Gemeente Wijdemeren heeft vorige
week meegedaan met NLdoet. Wethouder Rosalie van Rijn leidde de bingo in De Beukenhof in Loosdrecht.
Medewerkers van de gemeente waren
verder aanwezig bij Het Zandkasteel-pgb in Kortenhoef en De Emtinckhof in Loosdrecht om pannenkoeken te bakken, onkruid te wieden,
bloemen te planten, struiken te snoeien en een kippenhok te timmeren.

Burgemeester in gesprek met jongeren
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- In samenwerking met z’n collega Pieter
Broertjes van Hilversum gaat
burgemeester Freek Ossel in
gesprek met jongeren die overlast veroorzaken.

foon. Toch heeft burgemeester
Ossel, na overleg met de politie en jongerenwerker, een opmerkelijk initiatief genomen.
Aan de ouders van ongeveer
50 jongeren in Wijdemeren en
Hilversum is een brief gestuurd
over het gedrag van zoon of
dochter. De overlast en of vernielzucht zou zich vooral afspelen in Nieuw Loosdrecht, in de
buurt van de grens met Hilversum. Volgend op de brief wil de
heer Ossel graag een gesprek
met de jongere. “Ik wil zelf ook
wel aansluiten. Dat wordt een
indringend gesprek. Niet direct beschuldigend, maar wel
het begin van bewustwording.

Dat ze inzien dat een dergelijke overlast niet past.” Tegelijkertijd moet in overleg met de
jongerenwerkers wel duidelijk
worden wat de jongeren bezig
houdt. “Wellicht moeten we
voor de jongeren iets organiseren.” Ook de Hilversumse burgemeester gaat op pad.

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

Zoals bekend is de jongerenoverlast, voornamelijk in
Loosdrecht, een van de zorgpunten in het veiligheidsbeleid.
Er komen meer meldingen
binnen dan in het verleden.
Hetgeen niet perse betekent
dat er ook daadwerkelijk meer
overlast is. Inwoners grijpen
waarschijnlijk sneller de tele-

Programma GooiTV

Dementievriendelijke gemeenten

DENIEUWSSTER.NL

INGEZONDEN TEKSTEN
VÓÓR VRIJDAG 16.00 U.
NAAR:
REDACTIE@DUNNEBIER.NL

MAXIMAAL: 300 WRD.

Vanaf 6 maart zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
Diverse onderwerpen in TV Magazine, zoals NL Doet, de techniekdagen bij Bouwmensen, het rozenservies bij Kasteel-museum Sypesteyn en Gooi on Stage. Ruud Bochardt kijkt in In Derde Termijn
terug op de uitslagen van de verkiezingen voor de provincie en het
waterschap. Er is het gesprek met de burgemeester van Gooise Meren, Han ter Heegde.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN (1432).
Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

KERKDIENSTEN
Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
Zo. 24 mrt.: 11.00 uur:
R. Simileer.
Hervormde Gemeente
(Sijpekerk)
Zo. 24 mrt.: 10.00 uur:
Ds. M. Roelofse.
18.30 uur:
Ds. A.S. de Winter.
Gereformeerde Kerk
Zo. 24 mrt.: 10.00 uur:
Ds. H.M. Ploeger.

Beukenhof
Zo. 24 mrt.: 11.15 uur:
Geen dienst.

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
Zo. 24 mrt.: 09.30 uur:
Ds. A. van Duinen.
18.30 uur:
Gezamelijke dienst Sijpekerk.
Ned. Gereformeerde kerk
Zo. 24 mrt.: 09.30 uur:
Ds J. Horsman.

Geld krijgt pas zijn werkelijke waarde
als je er wat mee doet

WIJDEMEREN- De gemeenten
in de regio Gooi en Vechtstreek
hebben als doel dat inwoners
met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk thuis
kunnen blijven wonen. Op
donderdag 14 maart ondertekenden zij daarom een vierjarige intentieverklaring.
Ook in 2014 tekenden de Gooise gemeenten een intentieverklaring om samen te werken
aan bewustwording onder

inwoners en bedrijven. In
deze periode zijn bijvoorbeeld
trainingen aan winkeliers en
gemeenteambtenaren
gegeven. Ondanks deze acties blijft
aandacht voor mensen met
dementie nodig. Wethouder
Rosalie van Rijn: “We streven
niet alleen naar een dementievriendelijke regio, ook naar een
dementievriendelijke gemeente. Wijdemeren vergrijst harder
dan de rest van de regio. En de
vergrijzing neemt alleen maar

toe. Een dementievriendelijke gemeente is de eerste stap.
Maar er moet meer gebeuren.
Hoe is het om ouder te worden
in onze gemeente? Waar liggen
de behoeften? Hoe zit het met
onze voorzieningen? Hoe gaan
wij om met de toenemende
zorgvraag? Allemaal vragen
waar we de komende periode
met elkaar een antwoord op
moeten gaan vinden.”

ambachtelijke
slagerij

Aanbieding van deze week:

Franse runderrol
Rosbieflapje gevuld met
gekruid gehakt

2 Stuks

5,50

Samen

5,95

Vleeswarentrio:
100 gram varkensgebraad
100 gram corned beef
250 gram leverworst
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

Wij verkopen elke dag vers brood van De Nieuwe Bakker
aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag
Lindelaan 102 Loosdrecht tel. 035-5823223 www.slagerijgerarddenooij.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 8.30 tot 17.30 uur, woensdag gesloten
donderdag en vrijdag 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag 8.00 tot 15.00 uur.
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Armoede in Wijdemeren
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- In Wijdemeren
horen in totaal 400 huishoudens tot de minima. Dat is bijna
4 procent van alle huishoudens.
Dat blijkt uit onderzoek in 2017.
Men gaat daarbij uit van de zgn.
bijstandsnorm, een minimahuishouden is een huishouden
met een inkomen tot 120 procent van het wettelijk sociaal
minimum.
Ondanks de aantrekkende economie en alle inspanningen blijft
het aantal arme kinderen hoog.
In Wijdemeren is het percentage
kinderen in armoede circa 5 procent, al weet de gemeente niet of
ze alle werkende ouders met een
minimuminkomen bereikt. De
meeste kinderen in minimahuishoudens groeien op in een gezin
met een niet-westerse migratieachtergrond, verklaarbaar door
de hoge instroom van Syrische
statushouders de afgelopen paar
jaar en het gemiddelde hogere
kindertal per gezin.
Regelingen
Wijdemeren heeft verschillende
regelingen waarbij inwoners met
een laag inkomen een financiële
bijdrage kunnen krijgen. Uit de
Armoedemonitor blijkt dat het
bereik van de aangeboden mini-

maregelingen goed is, want van
bijna alle regelingen wordt goed
gebruik gemaakt. Met name de
kwijtschelding, individuele inkomenstoeslag, declaratiefonds
kinderen,
JeugdSportFonds
(JSF)en JCF (JeugdCultuurFonds) zijn hoger dan de landelijke en regionale cijfers. Bijna 20
procent van de minimahuishoudens heeft ook een Wmo-voorziening en dus een zorgvraag
(t.o.v. 11% totaal).
Onder minima is de zorgvraag
dus hoger dan gemiddeld. Daarnaast is bij minimahuishoudens
in Wijdemeren vaker sprake van
meerdere problemen dan bij
niet-minima.
Werken
Werk draagt bij aan participatie,
welzijn en welbevinden. Hoewel
tijdelijk werk een opstap kan
zijn, blijven veel bijstandsgerechtigden huiverig om tijdelijk
werk te aanvaarden. Verlies van
tijdelijk werk betekent weer opnieuw een uitkering aanvragen,
dit kost tijd en brengt voor de
inwoner onzekerheid over inkomen met zich mee, Ook kan het
aanvaarden van werk betekenen
dat men het recht op allerlei
toeslagen verliest. Het kan ertoe
leiden dat de huur- en zorgtoeslagen verminderen

Nieuws vanuit B&W
Tijdens het wekelijkse persgesprek maakten wethouders en
burgemeester het volgende
bekend:
• Wethouder Van Rijn meldde
dat Wijdemeren meedoet aan
een uitgebreid onderzoek vanuit
de Metropoolregio Amsterdam.
Aan 2700 huishoudens wordt in
een steekproef gevraagd wat de
woonwensen zijn, wat de woongeschiedenis is, hoe men denkt
over duurzaam wonen, enz. Aan
de onderzoekers is de opdracht
gegeven om de antwoorden uit
te werken per kern, zodat de
wethouder die uitslagen kan inzetten voor het ophanden zijn-

de dorpenbeleid. Na september
worden de cijfers geanalyseerd;
• Mevrouw Van Rijn presenteerde ook het werkplan Buurtcoaches 2019. Daarvoor is een
budget van bijna 110.000 euro
beschikbaar, in prestatie- uren
is 1,7 fte voor het Team Sportservice ’t Gooi. Het gaat om
meer sporten/ bewegen voor de
jeugd, 60-plussers, statushouders en mensen in de bijstand.
Ook zijn er doelen die zich richten op het bekend maken van de
activiteiten van verenigingen en
vrijwilligers. In het document
worden tal van activiteiten genoemd, van Koningsspelen,
zeildagen en fietslessen tot een

Schulden
Panteia heeft over 2015 een
landelijk onderzoek uitgevoerd
naar problematische schulden.
Op basis van deze cijfers is berekend hoeveel huishoudens in
Wijdemeren naar verwachting
problematische schulden kunnen hebben en niet in beeld zijn
bij hulpverlenende instanties.
Er zijn 1680 (16,8 %) huishoudens met een risico op problematische schulden; 460 (4,6%)
huishoudens met onzichtbare
problematische schulden; 130
(1,3 %) huishoudens met zichtbare schulden. Het valt op dat
landelijk 2,5% van alle huishoudens schuldhulpverlening
heeft, maar in Wijdemeren is dat
slechts 1,3 %. Op basis van deze
aantallen zouden er 460 huishoudens met problematische
schulden niet in beeld zijn.
Iedereen doet mee
Vervolgens gaat het beleidsstuk
van wethouder Van Rijn uitgebreid in op maatregelen om
mensen met schulden te helpen.
Het uitgangspunt daarbij is dat
‘iedereen meedoet’. Er is veel
mogelijk: vroeger signaleren, intensiever samenwerken met andere instanties (ook de WMO),
veel aandacht voor de communicatie. Denk daarbij aan vereenvoudigen van formulieren en
extra hulp voor laaggeletterden.

beweegweek 60+;
• Er komt een Duurzaamheidsweek, zei wethouder Boermans.
Op verschillende plekken en op
verschillende tijden. Te beginnen op vrijdag 30 maart wanneer je compost kunt inleveren
op de gemeentewerf. Je kunt
speeddaten met mensen van de
Energie Coöperatie in de Meenthof (za. 31 mrt.). Verder is er
een Duurzame Huizenroute
waar je bij dorpsgenoten binnen
kunt zien wat zij hebben gedaan
om hun woning energiezuinig in te richten. Er zijn Repair
Cafés in Loosdrecht en Kortenhoef. Als afsluiting volgt er op
vrijdag 5 april om 19.30 uur in
het c.c. De Blinker te Kortenhoef duurzame afsluiting met

Lezers schrijven...
Stemadvies op de valreep
Het overgrote deel van de Wijdemeerders is tegen een fusie met Hilversum en was dan ook opgelucht toen
de provincie Noord-Holland 21 november 2018 de fusie schrapte. Gedeputeerde Jack van der Hoek (D66)
verstoorde de rust rond de fusie met zijn dreigende uitspraak in februari jl. dat de bestuurskracht binnen
anderhalf jaar in orde moet zijn, anders volgt fusie desnoods gedwongen. Een paar dagen later verzwakte hij
de bedoeling van de uitspraak. Zijn mening is m.i. niet gewijzigd.
Hij had niet de moed zijn rug recht te houden, dus moest hij een andere draai aan zijn uitspraak geven. De
Provinciale Statenverkiezingen zijn uitermate belangrijk voor fusie of geen fusie, resp. fusie met wie. Wijdemeerders, u bent nu toch wakker door de verstoorde rust, dus stem 20 maart a.s.
met open ogen, want het is tijd voor een andere gedeputeerde !
I. van Leeuwen, Nederhorst den Berg

PING
In de gemeenteraad waren alle
partijen vol lof over het armoedebeleid in samenhang met de
schuldhulpverlening. De discussie spitste zich toe op het
PING-loket. Naast de Kredietbank voor de zwaardere gevallen
kan iedereen die vragen heeft
over geld kan langskomen bij
PING op het gemeentehuis tijdens het inloopspreekuur. Wethouder Van Rijn wil dat meer
mensen gebruik maken van
deze voorziening. In elke dorpskern zou zo’n loket kunnen komen. Het aantal bezoekers zakte
namelijk van 68 in 2015 naar
42 in 2019. Sandra van Rijkom
(PvdA/ GroenLinks) wees erop
dat het gemeentehuis anoniem
is. Dat zou niet gelden op andere plekken. Voorts wist ze
dat de communicatie via deze
huis-aan-huisbladen verreweg
de meeste mensen bereikt.

Wethouder Rosalie van Rijn
(foto: Douwe van Essen)
een film over duurzaamheid, in
het Duurzaamheidscafé;
• Burgemeester Ossel en wethouder Boermans zijn blij met
een betere gezamenlijke aanpak
op het gebied van verkeer en
veiligheid. Er zijn in 2018 extra
snelheidscontroles uitgevoerd
die 100 bekeuringen opleverde.
Voorts is de samenwerking met
politie, brandweer en ambulances verbeterd bij wegwerkzaamheden. Ook willen de heren
nog meer focus op de bekende
knelpunten, snel ingrijpen en
afdoende maatregelen nemen.
Binnenkort zijn de scholen aan
de beurt, waar ouders met een
auto een gevaarlijk obstakel vormen.

3

81% maakt
zich zorgen
om landschap

Veel Nederlanders maken zich
zorgen over het verdwijnen van
bloemen, insecten en vogels in
het buitengebied. Dat blijkt uit
de Nationale Landschap Enquête van Natuurmonumenten
Ruim 45.000 volwassenen en
1.600 kinderen vulden de enquête in. 81% van de volwassenen
maakt zich zorgen over ontwikkelingen in het landschap waarin
zij leven. Ook de kinderen valt
dit op: 76% maakt zich zorgen
over het verdwijnen van dieren
als vlinders, bijen, vogels en reeën.
Gemiddeld krijgt het Nederlandse buitengebied een 7,5 als
rapportcijfer. Rond Amsterdam
waarderen deelnemers van de
enquête het landschap laag. Samen met Zuid-Holland zijn ook
de zorgen over het landschap in
Noord-Holland groot: 86% van
de Noord-Hollanders is bezorgd
over toekomstige ontwikkelingen en 77% wil meer ruimte voor
natuur.
Met alleen het beschermen van
natuurgebieden kunnen we de
Nederlandse natuur niet redden.
Want robuuste gebieden kunnen
tegen een stootje, terwijl kleine
gebiedjes al gauw flink te lijden
hebben onder bijvoorbeeld extreme droogte. Natuurmonumenten zet zich daarom in voor
een bloemrijker Nederland. 81%
van de deelnemers wil dat boeren beloond worden voor natuur- en landschapsvriendelijke
maatregelen. 92% van de deelnemers aan de enquête vindt dat de
overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen als regisseur
van het Nederlandse landschap.
De respondenten geven ook het
signaal dat zorgvuldige ruimtelijke inrichting nodig is. Ze vinden
dat er ruimte moet blijven voor
het opwekken van duurzame
energie. Maar dan wel op logische plekken. Deelnemers (ruim
90%) vinden daken van woningen en bedrijven geschikt voor
zonnepanelen.
Windmolens
willen ze bij snelwegen, havens
en bedrijventerreinen (88%).
Natuurgebieden en
kleinschalige
landschappen vinden
deelnemers
ongeschikt
voor het opwekken van
duurzame
energie.
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Lezers schrijven...
Geen betrokkenheid bij de provincie
Niemand weet echt wat de provincie doet, wat de verschillen per partij zijn, hoe ze stemden en wie de kandidaten zijn. Nooit iets over in de geschreven pers te lezen, alleen GooiTV doet interessante interviews. Compliment! Hoe zijn de contacten tussen provinciale partijen en de lokale partijen? Hoe beïnvloeden deze laatsten
de inhoud van het provinciale verkiezingsprogramma? Kennen ze elkaar eigenlijk wel? Als nieuwe inwoner
en zwevende kiezer dus een kort onderzoekje gedaan in Wijdemeren met deze vragen aan alle gemeentelijk
vertegenwoordigende partijen. Ook vroeg ik hun Wijdemeerse verkiezingsprogramma op. De lokale partijen
en de PvdA reageerden helemaal niet. Niet eens een bericht van ontvangst. Nieuwe inwoners dus niet interessant om te informeren? Lokale partijen hebben geen vertegenwoordigers in Haarlem, en hebben daar dus
eigenlijk niets te zoeken. Stemmers daarop kunnen dus gerust thuis blijven. Het CDA stuurde meteen beide
programma’s op en hebben zelfs een ervaren politicus uit ‘s-Graveland op de kieslijst staan: Jan Verbruggen.
Dat helpt. GroenLinks was aanvankelijk enthousiast, maar stuurde het toegezegde provinciale programma
nooit op. D66 vertelde in een goed gesprek wat hun positie is lokaal en provinciaal, maar had geen tekstuele
inbreng in het provinciale. Opvallend is dat ze wel een goed contact met de provincie Utrecht hebben. Geen
Haarlems programma ontvangen. De VVD nam ruim de tijd om alles uit te leggen en onderhouden uitstekende contacten met partijgenoten in Haarlem en zelfs in Den Haag. Geen Haarlems programma ontvangen. Samenvattend: er is amper beïnvloeding vanuit Wijdemeren op het provinciaal beleid. Wel klaagt men
vaak richting Haarlem....
Ik zweef niet meer, maar ga stemmen met mijn voeten, dus ik ga niet stemmen. Wel nog even gedacht over
CU met Esther Kaper (Kortenhoef) op een verkiesbare plek en over Code Oranje, die permanente invloed
vanuit de burgers beloven. Een nieuwe lente, een nieuw geluid! Niet verkeerd.
Wim van Oudheusden, Loosdrecht

Dodelijke aanrijding Breukeleveen
Het aanpakken van te hard rijden moet een prioriteit worden
van de gemeente Wijdemeren,
heeft burgemeester Ossel in
april 2018 aangegeven naar
aanleiding van de enquête onder het Burgerpanel. Helaas
komt die aanpak te laat voor
een ree en haar ongeboren
jong. Zij werd vorige week in
Breukeleveen aangereden en
overleefde dat niet.

Breukeleveen en Muyeveld vragen daarom opnieuw aandacht
voor het te hard rijden op de
verschillende dijken. Wanneer
gaat de gemeente dit thema
met daden aanpakken?
Ook roepen zij lezers van de
Nieuwsster op: pas uw snelheid
aan! Reeën, vogels, kinderen
en ander menselijk wild zijn u
dankbaar (bewoners Herenweg
en Breukeleveense Meentje).

Waarschijnlijk weet lang niet
iedereen dat er reeën wonen
langs de dijk en houden automobilisten hier dus ook geen
rekening mee. Bewoners uit
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Weekendaanbieding
(don,vrij,zat)

GEVULDE
KOEKEN
Per stuk € 1,00

Gedicht van P. Veenhoven

Nog voor ze kiezen kon
Links of rechts
Wegspringen
Was te laat
Toen de auto
veel te hard
Over de drachtige
heen ree

Activiteiten agenda
WANNEER
TIJD
wo. 20 mrt.
07.30 u.
wo. 20 mrt.
10.00 u.
wo. 20 mrt.
10.00 u.
wo. 20 mrt.
13.15 u.
wo. 20 mrt.
13.30 u.
21/ 22 mrt.
09.00.
do. 21 mrt.
20.00 u.
do. 21 mrt.
20.15 u.
za. 23 mrt.		
za. 23 mrt.
13.00 u.
za. 23 mrt.
20.00 u.
za. 23 mrt.
20.15 u.
zo. 24 mrt.
15.00 u.
zo. 24 mrt.
15.30 u.
di. 26 mrt.
20.00 u.
wo. 27 mrt.
12.00 u.
wo. 27 mrt.
13.00 u.
wo. 27 mrt.
20.00 u.
vr. 29 mrt.
10.00 u.
vr. 29 mrt.
20.00 u.
vr. 29 mrt.
20.00 u.
za. 30 mrt.
09.00 u.
za. 30 mrt.
10.00 u.

WAT
Provinciale en Waterschapsverkiez.
Belasting spreekuur
Themaochtend Rembrandt
Herdenking Fusillademonument
Bingo met de Zonnebloem
Gratis bloedsuikertest
Commissie Bestuur & Middelen
Concert ‘Alles begint bij Bach’
Schoonmaakactie Loosdr. Plassen
Clean Up Sup Tour ( IkSUP)
Jubileumconcert 120 jaar BMOL
Ad Visser en Ralf Rousseau
Fun4All in concert
Concert The Hague Stringtrio
Alg. Ledenverg. Hist. Kring Kortenhoef
Burenmaaltijd in Grand Café
Rommel -en ruilmarkt
Schrijver Wim Daniels vertelt
Belasting spreekuur
Concert Mini Matthäus
COM-missie concert
Inschrijving KUD-Quiz
Open dag Spoorgroep Zwitserland

WAAR
Alle stembureaus
SCC, Blijklaan, NdB.
Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
Rotonde Nieuw Ldr.dijk
’t Achterom, Kerklaan, K’hoef
’s-Grav. Apotheek, Meenthof
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
Start Veendijk 26, Ldr.
De Uitkijk. O-Ldr.dijk 237. Ldr.
Sporthal de Fuik, K’hoef
Dillewijn, Ankeveen
MCO Hilversum
Jagthuis, Middenwg.88, NdB
CCK, Parklaan, Kortenhoef
Emtinckhof, Eikenln. 51, Ldr.
SCC, Blijklaan 1, NdB.
Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
NH Kerk, ‘s-Graveland
Sijpekerk, Loosdrecht
www.kenuwdorp.nl
Kortenhoefsedijk 89F, K’hoef
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Maarten van Gessel maakt zich sterk voor sociale woningbouw
Door: Herman Stuijver
REGIO- Al 2,5 jaar leidt Maarten
van Gessel als directeur- bestuurder woningcorporatie Het
Gooi en Omstreken. Voor de
bewoners van de ruim 8.300
woningen in deze zeven gemeenten is het voor Van Gessel
nog elke dag een uitdaging om
betaalbare en goede huisvesting te leveren.
Maarten van Gessel kent het
klappen van de zweep in deze
bedrijfstak. Hij werkte onder
andere voor de stadsvernieuwing in Nijmegen en als directeur van een woningstichting
in Apeldoorn. “In de zomer van
2016 was het een mooi moment
om hier te beginnen. Privé, omdat ik was verhuisd naar Utrecht
en qua werk begon Apeldoorn
aan een nieuwe fase. Dat was
een passende afsluiting. Hier in
Hilversum paste ik in het profiel en ik denk dat Het Gooi en
Omstreken toe was aan nieuwe
patronen.”
Daarbij doelt Van Gessel op diverse interne aanpassingen in de
organisatie die ongeveer 70 medewerkers telt. “Het fijne is dat ik
constateer dat de medewerkers
bewust gekozen hebben voor
deze corporatie. Ze zijn gemotiveerd en bereid een tandje extra
bij te zetten, indien gewenst.”

Plus het feit dat de woningcorporatie meer communicatie
wil met haar bewoners. Alles
mooi samengevat in het nieuwe
Koersplan: SamenWonen! Het
Gooi en Omstreken omvat zo’n
14 dorpen en juist die couleur
locale vindt de bestuurder een
bepaalde charme hebben. “Kijk,
wat mij betreft ondersteun ik het
streven van Wijdemeren naar
één gemeente Gooi en Vecht,
maar ook dan heb je te maken
met grote verschillen tussen
kernen. Ik respecteer dan ook
die lokale Woonvisies.” Dat gemeenten druk uitoefenen om
de eigen inwoners voorrang te
verlenen bij de toewijzing van
nieuwe woningen, begrijpt Van
Gessel maar hij is er geen voorstander van. “Als het van de politiek moet, dan kan dat echter
nooit meer zijn dan 20 à 25%,
omdat je ook moet samenwerken in de regio.”
Doorstroming
Doorstroming stimuleren is het
belangrijkste, volgens de corporatie. Dan ontstaat er een verschuiving die meer beschikbare
huizen oplevert. Alleen starters
helpen is niet voldoende. “Juist
de focus op ouderen helpen naar
een passender woning is effectief”, vult Van Gessel aan. Sinds
2016 is er een trendbreuk bij Het
Gooi en Omstreken: verkopen

van huurwoningen hoeft niet
meer. “De noodzaak was er, gezien de duurzaamheidsopgave
rondom energielabel B destijds.
Dat is inmiddels nu nog anders.
We hebben zo’n 55 miljoen aan
huurinkomsten. Maar op het
moment dat we flinke investeringen moeten doen in de energietransitie, dan zullen wij er
ook niet aan ontkomen om woningen te verkopen.” Het moge
bekend zijn dat de zogenoemde
verhuurdersheffing een doorn
in het oog is van de woningbouwverenigingen. Het Gooi
en Omstreken betaalt jaarlijks 8
miljoen aan de staat. “De huurders betalen dit uiteindelijk. Ook
wij willen dat geld liever omzetten in de energietransitie. Hopelijk biedt het klimaatakkoord
die ruimte.” Overigens weet Van
Gessel dat in Wijdemeren het
gemiddelde energielabel op -Bstaat. Dat is uitstekend. (Voor de
kenners, dat is een energie-index
van 1,24). Er staan dus ook geen
grootscheepse
aanpassingen
van bestaande woningen op de
agenda. Uiteraard geldt dit wel
voor nieuwbouw.
Samen wonen
In de koers die is uitgezet, neemt
de buurt waarin je woont, een
steeds belangrijkere plaats in.
“Alleen een fijne woning hebben,
is ook niet alles. Wie er naast je

woont en hoe je omgeving eruit ziet is ook belangrijk. Leefbaarheid, netheid, veiligheid, je
kunt het niet los zien van elkaar.”
Daarom zit Het Gooi en Omstreken ook verwikkeld in een
netwerk met tal van gemeenten
en andere organisaties. “Onderschat de vereenzaming niet. Dit
geldt trouwens niet alleen bij
ouderen en gebeurt ook in de
dorpen. Onze woonconsulenten
vormen een belangrijke schakel
naar de maatschappelijke hulp.”
Wijdemeren
In Wijdemeren kijkt Het Gooi
en Omstreken reikhalzend uit
naar een woningbouwplan
in de Horn- en Kuijerpolder
in Nederhorst den Berg. Ook
Zuidsingel VIII in Kortenhoef
staat hoog op het verlanglijstje.

Op de derde plaats kan het leegkomen van schoolgebouwen
plaats bieden aan appartementen. Aan de tegenstanders van
meer woningbouw wil Maarten
van Gessel zeggen dat woningen
noodzakelijk zijn om de voorzieningen in de dorpen in stand
te houden. “Winkels, kerken en
scholen bepalen toch het beeld
van een dorp. Dat wil iedereen
toch? Om leegloop te voorkomen, zul je moeten bijbouwen.
Dat stimuleert ook de doorstroming, waarbij jonge gezinnen bestaande huizen kunnen
betrekken. Wie de leefbaarheid
wil behouden, kan niet tegen
bepaalde woningbouwplannen
zijn.” Maarten van Gessel ziet
het als zijn missie om met passie
en ratio het belang van de sociale
woningbouw uit te dragen.

Heeft straks iedereen een warmtepomp? Doe mee met Clean Up
Door: Christien Pennings een warmtepomp? “In Japan pomp maakt een licht zoemend Sup-actie
zijn warmtepompen al jaren geluid, zeker op koude dagen
De vraag of iedereen straks een
warmtepomp nodig heeft, krijgen we regelmatig bij de Energiecoöperatie
Wijdemeren.
Daarom breng ik een bezoek
aan warmtepomp-expert Vincent van Heijst. Technicus Vincent werkt al ruim vijfentwintig
jaar in de warmtepompindustrie en verhuisde onlangs binnen Nederhorst den Berg. In
zijn nieuwe huis installeerde
hij uiteraard een warmtepomp
die zorgt voor verwarming en
warm water.

Lucht-water warmtepomp
Twee jaar geleden startte Vincent zijn eigen bedrijf ‘de
Thermgroep’, dat vorig jaar
tweede werd bij de gemeentelijke ondernemersverkiezing.
“Een warmtepomp werkt eigenlijk als een omgekeerde koelkast. De pomp haalt
warmte uit de buitenlucht en
verwarmt daarmee je huis.
Zelfs als het buiten koud is.
Een warmtepomp werkt heel
efficiënt en verbruikt slechts
een kwart van zijn afgegeven
vermogen.” Klinkt goed, hebben we dus straks allemaal

gebruikelijk. Vanwege aardbevingsgevaar zijn gasleidingen
in de grond daar geen optie. Nu
de Nederlandse overheid heeft
besloten dat we van het gas afgaan worden warmtepompen
hier ook interessant.”

Goed advies essentieel
De cv installatiebranche is zich
inmiddels aan het omscholen
maar mist veelal de nodige ervaring en ook cowboys springen in dit gat. En dat kan leiden tot verkeerde beslissingen
want niet elk huis is geschikt
voor een warmtepomp. Isolatie is heel belangrijk omdat een
warmtepomp werkt met lagere
temperaturen dan een cv. Een
slecht geïsoleerd huis met een
warmtepomp krijg je op zeer
koude dagen daarom moeilijk
warm. Een hybride warmtepomp, die samenwerkt met je
cv, kan dan een uitkomst zijn.
Interessant is dat er dit jaar
een warmtepomp wordt geïntroduceerd die zelfs met een
buitentemperatuur van -20 C
een boilertemperatuur van 80
C kan halen. Naast isolatie is
ruimte belangrijk. Een warmte-

wanneer hij hard moet werken.
Dus alleen als je de pomp kan
plaatsen op een dak of achterin
de tuin zodat buren geen geluidsoverlast ervaren, is dit een
optie. Een warmtepomp kost
gemiddeld €10.000 waarbij je
ongeveer €2.500 aan subsidie
ontvangt. Concluderend kan,
afhankelijk van je huis, een
warmtepomp een interessante
investering zijn. Bijvoorbeeld
wanneer je cv-installatie toe is
aan vervanging. Je energierekening gaat omlaag als ook je
CO2-uitstoot. In combinatie
met zonnepanelen kun je bovendien zelfvoorzienend worden. Tijdens de duurzame week
Wijdemeren (30 maart-6 april)
organiseert de energiecoöperatie excursies naar energiezuinige of gasloze huizen waaronder
dat van Vincent.

U kunt zich hiervoor aanmelden
via https://energiecooperatiewijdemeren.nl/excursies-voorbeeldhuizen/.

Supschool ikSUP organiseert
jaarlijks rondom WereldWaterdag een grote Clean Up Tour
in het prachtige natuurgebied
De Vuntus op de Loosdrechtse Plassen. Dus uiteraard gaan
ze ook dit jaar weer op de sup
het natuurgebied in om al het
zwerfafval weg te halen en dit
jaar is de opruimactie op zaterdag 23 maart zelfs in samenwerking met Recreatie Midden
Nederland, dus grootser van
opzet!
Op een sup kun je eigenlijk
bijna overal komen, dus een
ideaal vervoermiddel om in te
zetten in het motorbootvrije
natuurgebied. Het gebruik van
boards, peddels en wetsuits is

uiteraard gratis tijdens deze
speciale schoonmaakactie. Verzamelen op zaterdag 23 maart
om 13 uur bij de supschool:
Jachthaven De Uitkijk - Oud
Loosdrechtsedijk 237 - 1231
LX Loosdrecht. Dan vertrekken we op de sups om uiterlijk
13:30 uur richting het natuurgebied. Ook kinderen zijn van
harte welkom! Voor hen hebben we speciale kinderboards
en kinderwetsuits ter beschikking. IkSUP hoopt op een grote opkomst zodat we veel afval
kunnen verzamelen.
Aanmelden kan via 06 81
467 367 of stuur een e-mail
naar ikSUP via info@iksup.nl.
www.iksup.nl
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De senioren gaan erop uit

Lezers schrijven...
Giethoorn op het Moleneind?
Naar aanleiding van het artikel in het Weekblad van Wijdemeren
d.d. 6 maart met de aanhef
‘Nieuwe vaarverbinding wordt lastige puzzel’het volgende: er wordt
onder de noemer ‘versterking van de vrijetijds- en recreatieve functie’
van het Oostelijke Vechtplassengebied krampachtig gezocht naar een
op het oog plausibele besteding van vele door de provincie en andere
instanties toegezegde miljoenen euro’s. Dit vanuit de veronderstelling
dat er een behoefte zou zijn aan een kortere vaarverbinding.
Eigenlijk wordt bedoeld dat een aantal ondernemers een kortere
route wil zodat meer verhuur aangeboden kan worden en dat mag de
overheid financieren. Of dat uitsluitend met elektrisch aangedreven
boten zal gebeuren valt te bezien. In de praktijk zal dat moeilijk te
handhaven zijn, een enkel verbodsbordje helpt echt niet.
Natura2000 stiltegebied klaarblijkelijk niet belangrijk. In alle zogenaamde alternatieven die aangeboden zijn, wordt op een oneigenlijke manier een Natura2000 stiltegebied gekortwiekt, waarbij bij met
name de Vuntusvarianten door de smalle doorgangen naar de Loosdrechtse Plassen ook nog eens de bodem uit de hele doelstelling van
de planvarianten valt. Resultaat: het gebied gaat er op achteruit en de
drukte op het water neemt sterk toe. Daarnaast zal de algemene druk
op de droge infrastructuur toenemen.
Dit is ook een alternatief: Ons standpunt: blaas het af, verbeter de
bestaande frictiepunten bij de sluizen om een betere doorstroming te
bewerkstelligen.
Economisch gezien levert de aangeboden planvorming wellicht bij
elkaar wat (5fte?) banen op. Investeer het toegezegde geld liever in
fundamentele omscholing van langdurig werklozen in de gemeente
Wijdemeren zodat deze mensen naar een goede baan in de regio
kunnen springen.
Huib de Wit en Helda Klouth, Moleneind, Kortenhoef

WIJDEMEREN- Hoera! Het is
voorjaar en dus gaan de ouderen er weer op uit. Op maandag
15 april reizen de gezamenlijke
Ouderbonden
Wijdemeren
naar Het land van Strijen.
Op de heenweg koffie met gebak bij De Ruif in Wagenberg.
Daarna een bezoek aan het
Museum Het Land van Strijen
met een koffietafel; een rondrit
met gids; bezoek aan een smederij en aan de Sint Lambertus-

kerk. De kosten voor deze dag
zijn € 42 euro per persoon.
Vertrek van de opstapplaatsen en tijden:
8.15 uur Plein Dammerweg
(muziektent) Nederhorst den
Berg; 8.30 uur Overmeer, Nederhorst den Berg; 8.45 uur
Meenthof, Kortenhoef; 9.00
uur Emtinckhof, Loosdrecht.
Dit zijn vertrektijden. Wilt u zo
goed zijn om een kwartier van

te voren op uw opstapplaats
aanwezig te zijn zodat het reisschema goed kan worden uitgevoerd en niemand lang hoeft
te wachten. Bij voorbaat hartelijk dank.
Aanmelden voor deze dag kunt
u vanaf maandag 25 maart tussen 17.00 – 18.30 uur op de
volgende telefoonnummers:
0294-253402 (Herman van der
Molen) en 0294-267855 (Bep
ten Berge).
Zij zien uit naar uw reactie.

Binnen bij … Charlotte en Gilles
Door: Astrid Korpershoek
In deze serie ga ik op bezoek
bij bekende en minder bekende inwoners van Wijdemeren.
Deze keer ben ik bij Gilles en
Charlotte.
Charlotte valt op door haar
kledingstijl. Haar moeder had
vroeger een second handwinkel. Als kind maakte Charlotte al kledingsetjes van ‘oude
meuk’. Nu helpt ze anderen
met het samenstellen van hun
garderobe en het zoeken naar
mooie kledingcombinaties met
de smaak van de klant als uit-

C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

Collega’s gezocht.
Wij zijn op zoek naar
Monteurs en leerling monteurs.
Sollicitaties naar wimboomkens@birkhoffbv.nl

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl

gangspunt (www.wardrobewizard.nl). Gilles heeft een eigen
bedrijf: www.flyingpenguin.nl.
Hij geeft advies aan multinationals wereldwijd. Hij kiest daarbij voor een andere aanpak,
met interactieve media en zet
de mensen zélf aan het werk.
Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
G: In 1995 werkte ik op een
kantoor voor TNT. Daar hoorde ik altijd iemand heel
hard lachen met een
nogal opvallende lach.
Ik was benieuwd waar
dat vandaan kwam en
dat was dus van Charlotte. Ze liep daar stage.
Ze bleef maar lachen en
vrolijk ook al maakte ze
er een puinhoop van.
Hoe is jullie huis ingericht?
C: Mijn inbreng is vintage en Gilles houdt van
strakker. Dat mixt heel
leuk.
Wat vind je zo leuk aan
wonen in Wijdemeren?
G: Het landelijke en de
mogelijkheden om te
sporten. Verder is het

gemoedelijk en veilig en wonen
we heel centraal.
C: Ik kom oorspronkelijk uit
Laren / Blaricum, maar ik vind
hier de mix veel leuker. En alles
is dichtbij: Bussum, Hilversum,
Utrecht, Amsterdam.
Hoeveel paar schoenen heeft Charlotte?
C: Veel, heel veel. Ik denk wel
40 paar.
G: Minstens 200…
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Feestweek Loosdrecht, nieuws & info
De SLOEP rally is op zondag
28 april vanaf 11.00 uur. De
SLOEP-rally is een fantastische tocht door prachtige landschappen, langs mooie watertje, door pittoreske dorpjes en
over onverwachte wegen. De
SLOEP-rally wordt samengesteld, beschreven en verzorgd
door Henny Miltenburg van
RallyEvents in samenwerking
met Stichting SLOEP. In verband met de grote animo voor
dit SLOEP-evenement start de
inschrijving dit jaar op 1 april,
alle informatie is te vinden op
www.stichtingsloep.nl.
SLOEP Kinder Playback Show
De jaarlijkse Kinderplaybackshow gaat weer plaatsvinden
in de feesttent. Heb je altijd al,

net als je favoriete zanger(es)
of groep, willen schitteren op
het grote podium? Dat kan op
vrijdag 3 mei om 16.00 uur. Inschrijven mogelijk vanaf 1 april
via info@stichtingsloep.nl
SLOEP Zeskamp
Ook dit jaar is de Feestweek pas
weer compleet met de SLOEP
Zeskamp. Op zondagmiddag
5 mei tussen 15.30 en 18.30
uur worden maximaal 8 teams
getest op intelligentie, spierkracht, uithoudingsvermogen
en teamwork. Inschrijven:
stuur een e-mail naar hoofd
organisatie Zeskamp SLOEP:
Jenny Sülter (jennysulter@hotmail.com). Haast je, want vol =
vol!!

Bevrijdingsmarkt
Voor elk wat wils en voor ieder
een kraam, dat is het motto van
deze Bevrijdingsmarkt op 5
mei.
Kom gezellig proeven van de
vele lekkernijen, neuzen tussen
de leuke spulletjes en kijken bij
Loosdrechtse verenigingen die
een bonte markt vormen op het
Feestweiland. En voor de hobbykoks in Loosdrecht is er die
dag een Oliebollenwedstrijd.
Kom met je beste beslag, bak je
lekkerste oliebol en laat het publiek beslissen.
Interesse in een kraam of meedoen aan de Oliebollenwedstrijd? Neem dan contact op
met stichting SLOEP via: info@
stichtingsloep.nl of via: 0625.23.28.54.

Vrijkaarten concert Fun4All voor
Weggeefwinkel
Fun4All is een koor met een
sociaal hart. Zo treden wij bijvoorbeeld elk jaar op in een van
de verzorgingshuizen.
Deze week overhandigde bestuurslid Mireille Maatkamp
vrijkaarten aan Petra van den
Ham, zij is initiatiefneemster
van de Weggeefwinkel WijdeMeer voor Minder. De vrij-

kaarten zijn bestemd voor muziekliefhebbers die zich geen
concertbezoek kunnen veroorloven. Ook voor consumpties
in de pauze wordt gezorgd. We
weten niet naar wie deze kaarten gaan, maar we heten je van
harte welkom en we hopen dat
jullie van het voorjaarsconcert
genieten!

Het concert From Classic To
Pop vindt plaats op 24 maart.
Er zijn nog kaarten beschikbaar via www.fun4all.nu

Start Week van de Lentekriebels
NEDERHORST DEN BERG - Maandag 18 maart gaf Jan Klink, onderwijswethouder Wijdemeren,
om 10:00 uur het regionale startschot van de Week van de Lentekriebels op de Meester Kremerschool in Nederhorst den Berg.
De Week van de Lentekriebels
vindt van 18 tot en met 22 maart
op basisscholen in heel Nederland plaats. Het thema dit jaar is:
‘Ik wil het weten - heb je me alles
al verteld?’. Een breed thema dat
aansluit op de nieuwsgierigheid
van kinderen. In onze regio co-

ördineert GGD Gooi en Vechtstreek deze themaweek in samenwerking met Jeugd en Gezin.
De Week van de Lentekriebels is
een landelijke themaweek over
‘relationele en seksuele vorming’
voor het basisonderwijs. Tijdens

deze week gaat het in groep 1
t/m 8 onder meer over kriebels
in je buik, vriendschap, verliefdheid, lichamelijke veranderingen
en verschillen, puberteit, respect,
seksuele weerbaarheid en -diversiteit.

Herdenking bij Fusillademonument
In samenwerking met de Historische Kring Loosdrecht is veel
van de geschiedenis op 20 maart
1945 op de plaats van het verzetsmonument duidelijk geworden voor de nabestaanden van
de mensen die gefusilleerd zijn.
Woensdag 20 maart a.s., worden
er om 13.15 uur bloemen gelegd
bij het Fusillademonument aan
de Nieuw-Loosdrechtsedijk te
Loosdrecht. Ben Verduijn, de
zoon van een van de gefusilleerde mannen, zal een korte toespraak houden. Nabij deze plek
werden op 20 maart 1945 tien

mensen door de bezetter doodgeschoten, onder wie zes verzetsmensen uit de gemeente Ede.
Deze fusillade vond plaats als represaillemaatregel voor een daar
gepleegde aanslag
met dodelijke afloop op een Duitse
onderofficier. Voorheen gebeurde deze
bloemlegging in alle
stilte door een familielid van één van de
gefusilleerden. Nu
is ook het Platform
Militaire Historie

Ede aanwezig. Kinderen van de
Loosdrechtse school OBS De
Linde zijn uitgenodigd aanwezig
te zijn om een bijdrage te leveren.
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Anita Vonhoff & de Week
van de Mondhygiënist
Van 18 t/m 24 maart vindt de
7de editie van de Week van de
Mondhygiënist plaats. De beroepsvereniging NVM-mondhygiënisten en de aangesloten
mondhygiënisten organiseren
activiteiten in het gehele land
op verschillende locaties en
geven voorlichting over mondgezondheid.
Mondhygiëniste Anita Vonhoff
zal samen met assistente Thalia op woensdag 20 maart om
12.00 uur met een stand staan in
de hal van OBS de Linde staan
om voorlichting te geven aan
ouders en kinderen.
Hou je Mond Gezond
Eerder die ochtend zal Anita
Vonhoff in groep 1,2 een poetsles verzorgen vanuit het project
Hou je Mond Gezond. Bij kinderen is de hulp van de ouders
nog hard nodig. Tot een jaar of
10-12 is hun motoriek nog niet
voldoende ontwikkeld om zelfstandig goed te kunnen poetsen.
Daarom is het belangrijk dat ouders tot die leeftijd na poetsen.
Voor kinderen zijn ragers en
stokers nog niet nodig, maar
Anita Vonhoff legt graag uit

hoe je de kindermond gezond
houdt. De gevolgen van een
gaatje in een kindergebit kunnen groter zijn dan je denkt; een
gezond kindergebit vergroot
namelijk de kans op een gezond
volwassen gebit
Mondzorg bij volwassenen
Met poetsen alleen kom je er
niet, want met poetsen alleen
verwijder je slechts 42% van
de aanwezige tandplak. Anita
Vonhoff kan je laten zien hoe
je tussen je tanden en kiezen
het beste reinigen kunt en welk
behandelplan het beste bij jou
past. Voorkom op deze manier
gaatjes en ontstoken tandvlees.
Bezoek minimaal 1x per jaar de
mondhygiënist
Mondhygiënist
Voor de mondhygiënist is geen
verwijzing van de tandarts
nodig. De behandeling bij de
mondhygiënist van jeugd tot 18
jaar wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering en is dus
‘gratis’. Kijk op www.uwmondhygienist.nl of www.weekvandemondhygienist.nl voor meer
informatie

Wim Daniels vertelt in
Loosdrecht
LOOSDRECHT- Op woensdag 27
maart organiseren Bibliotheek
Gooi en meer en het Humanistisch Verbond in Bibliotheek
Loosdrecht een avond met
Wim Daniels.
Wim Daniels is onder andere
bekend van zijn boeken over
taal, zijn cabaret- en theateroptredens en van radio en tv.
Begin februari is zijn boek
Houdoe verschenen, over de
veelgebruikte Brabantse groet.
Ook heeft hij het carnavalslied
Ik zeg Houdoe geschreven.
Naast boeken over taal schrijft
hij literaire verhalenbundels,
woordenboeken, poëzie en
informatieve boeken over uiteenlopende onderwerpen. Een
zeer divers oeuvre.
Op deze avond in Loosdrecht
vertelt hij over de geschiedenis
van het onderwijs in Nederland en in het bijzonder over
de lagere school en de Mulo.
Zijn boek De Mulo: de carrièreschool voor het gewone volk
gaat over de geschiedenis van
de mulo (1857-1968), het Meer
Uitgebreid Lager Onderwijs.
In De lagere school beschrijft
hij een terugblik op de vroegere lagere school, toen heel veel
dingen er nog heel anders aan
toegingen. Met hoofdstukken

over de kroontjespen, schoolmelk en de schooltandarts.
En natuurlijk zal hij ook vertellen over de wereld van de
taal, met bijzondere weetjes en
anekdotes. Wim Daniels is bij
het publiek erg geliefd om zijn
bijzondere verhalen over taal.
Entree € 12,50. Leden van de
bibliotheek en het HV betalen €
12,50. Kaarten verkrijgbaar bij
Bibliotheek Loosdrecht en via
www.bibliotheekgooienmeer.
nl. Beide avonden beginnen
om 20.00 uur. Zaal open vanaf
19.30 uur. Tjalk 41; 035- 582 54
88.
Foto: Merlijn Doomernik
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Lezersactie: 2x2 vrijkaarten						

Ad Visser en Ralf Rousseau in concert
in Theater De Dillewijn

Foto: Lady M. Artistique

ANKEVEEN - Ad Visser is
geen onbekende in Ankeveen.
Tijdens de expositie ‘Licht’ in
2017 was hij met Ralph Rousseau al te zien en te horen. Ad
trekt alweer geruime tijd de
aandacht als singer-songwriter.
Met scherpe teksten: Krachtige
visies op het dagelijkse bestaan
tuimelen over elkaar, stevig gekruid met humor. En: satire &

absurdisme zijn bepaald niet
uitgesloten! Dus: vergeet vanaf
nu AVRO’s TopPop.
Met Ralph Rousseau vormt hij
een wel heel verrassend duo.
Anders dan Anderen dus!
Ralph bespeelt de viola da gamba en is momenteel de meest
prominente Nederlandse ambassadeur van dit zevensnarige
instrument. Hij is regelmatig

Loosdrechtse Tekenaar

solist bij het Concertgebouworkest. Samen maken ze een
unieke sound waar je compleet
wordt ingezogen. Dit raakt je
echt! En de teksten vergeet je
niet gauw meer. Deze muziekvoorstelling wil je horen, horen
en nog eens horen. En zeker in
Theater De Dillewijn: de intimiteit en prachtige akoestiek
geeft een extra kracht aan dit
concert.
Zaterdag 23 maart 2019. Aanvang 20.15 uur. Toegang € 19,- .
Kaarten via www.dedillewijn.nl
Lezersactie
Wilt u kans maken op gratis
kaarten voor dit unieke concert? Weekblad Wijdemeren
/ NieuwsSter verloot 2 x 2
kaarten. Stuur een e-mail met
uw naam en telefoonnummer
naar: redactie@dunnebier.nl.
Doe dit voor vrijdag as. 16.00
uur, onder vermelding van ‘Anders dan Anderen, Dillewijn’.
Bellen kan ook: 0294- 25 62
00. De winnaars krijgen telefonisch bericht.

Wat gaat het klimaatakkoord u kosten?
WESTBROEK - Heeft u al gezien hoeveel uw
energierekening omhoog is gegaan? Vooral gas is
vanwege alle klimaatheffingen behoorlijk in prijs
gestegen en volgens de klimaatplannen gaat dat nog
wel een paar jaar zo door. U vraagt zich misschien af
wat u nu het beste kunt doen om het klimaat te helpen
en de kosten te beheersen. Zonnepanelen nemen, uw
huis isoleren of een nieuwe ketel kopen? Allemaal zaken
die behoorlijk ingrijpend kunnen zijn en hoge kosten
met zich meebrengen. U kunt ook kiezen voor een snelle
oplossing en dat begint met een goed gesprek over
energiebesparing met Ruth Nagel.
Een uitstekend rendement op uw spaargeld
U heeft minstens zes
apparaten in huis die
energie verbruiken en
waarover Vink Witgoed
u advies kan geven. U
kunt denken aan het
vervangen van uw oude
koelkast
of
vriezer,
de aanschaf van een
warmtepompdroger
of
het
vervangen

van uw gaskookplaat of gasfornuis door inductie.
Maatregelen die snel te nemen zijn, waarvan de
kosten zijn te overzien en die direct resultaat
opleveren op uw energierekening. U spaargeld
wat op de bank nauwelijks iets oplevert geeft u op
deze manier een prima rendement en het klimaat
profiteert er ook nog van. Want eerlijk is eerlijk u wilt
toch ook het beste voor uw (klein)kinderen en de
aarde nalaten?
Informatie thuis, op de website of in de winkel
U wilt kiezen en informatie verzamelen op een
manier die het beste bij u past. Dat begrijpt Ruth
goed, daarom maakt u bij hem zelf uw keuze. U kunt
naar de winkel komen, waar hij een zeer uitgebreide
collectie (inbouw)apparaten heeft, waarover hij u
alles kan vertellen. U kunt op de Vink Witgoed website
kijken via uw computer, uw tablet of uw smartphone
en op die manier uw informatie verzamelen. Maar u
kunt Ruth ook gewoon bij u thuis uitnodigen. U krijgt
dan een compleet advies helemaal aangepast aan de
wensen en maten die bij u en uw woning het beste
passen. Deze thuisverkoop service is vrijblijvend en
uniek. Ruth praat met verstand van zaken, geeft
eerlijk advies, bespreekt met u de te verwachten

kosten en heeft net als u een hekel aan vervelende
verassingen achteraf. Dus als u besluit om met hem
zaken te doen dan wil hij altijd persoonlijk contact;
per telefoon, per mail, in de winkel of bij u thuis.
Service en persoonlijke aandacht
Als u met een defect apparaat in uw keuken staat,
wilt u snel vervanging. Vink Witgoed levert en plaatst
de nieuwe aankoop snel en op een tijd die u het
beste schikt. Mocht in na de levering een vraag of
storing hebben ook dan geeft Vink Witgoed thuis.
Ook voor reparaties aan alle merken witgoed kunt u
hem bellen. Ruth Nagel helpt u van A tot Z om zo snel
mogelijk weer geholpen te zijn. Verkoop en service
met persoonlijke aandacht.
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Thuiswedstrijd voor toppianist Hannes Minnaar
NEDERHORST DEN BERG - Het
gebeurt niet vaak dat hij een
concert geeft voor zijn thuispubliek. Maar deze maand is het
eindelijk weer eens zover: toppianist Hannes Minnaar brengt
op 30 maart in de knusse Willibrordkerk werken van Bach,
Beethoven, Franck en Messiaen
tot leven. “De intieme sfeer,
met het publiek dicht op de
vleugel, daar verheug ik me
op.”
Deze inwoner van Nederhorst
den Berg – winnaar van onder
meer het Prinses Christina Concours en de Nederlandse Muziekprijs – behoeft eigenlijk geen

introductie meer. Zijn doel: het
publiek met een avondvullend
recital meenemen in een verhaal,
met werken van uiteenlopende
componisten.
Alles begint bij Bach. “Ook al
had Johann Sebastian Bach al
veel gecomponeerd, toch was
deze partita het eerste stuk dat
hij publiceerde”, vertelt Minnaar.
“Het is luchtige muziek: een oefening voor de toetsenist, een
‘Klavierübung’, open en lyrische
barokdansen. Deze muziek staat
in sterk contrast tot de werken
van Ludwig van Beethoven: uitbundig, virtuoos en met af en
toe veel en botte humor. Af en
toe laat hij je flink op de toetsen

rammen. Dan laat hij je behoorlijk schrikken. Maar Beethoven
klinkt ook gewichtig, en met ingewikkelde handenkruisingen is
dit stuk voor de pianist technisch
uitdagend.”
Met het uitvoeren van muziek
van César Franck ging voor de
Bergse pianist een lang gekoesterde wens in vervulling. “Toen
ik ongeveer 17 jaar oud was,
hoorde ik dit stuk voor het eerst.
Die cd heb ik toen zo’n 30 keer
achter elkaar beluisterd, ik was
er helemaal ondersteboven van.
Tijdens mijn studie op het conservatorium ben ik al eens aan
dit stuk begonnen, maar realiseer
me nu dat dit stuk van Franck

voor mij destijds te moeilijk was.”
Kaartverkoop via www.concertenopdeberg.nl. U kunt ook
kaarten kopen bij Brinkers Mode

en Lingerie (Dammerweg 1 in
Nederhorst Den Berg). U wordt
verzocht contant te betalen.
Foto: Simon van Boxtel

met een noodsignaal dat
Galerieconcert in Loosdrecht teen
later in de finale terugkeert op
Het beroemde Carezza kwartet, bestaande uit Alexander
van den Tol viool, Dana Mihailescu viool, Michiel Eekhof, altviool en Anneke Janssen cello,
geeft op zondagmiddag 31
maart om 15.00 uur een Galerieconcert.
Het kwartet speelt werken van
Joseph Haydn (1732-1809)
strijkkwartet Nr. 53 in D op.
64 (De Leeuwerik). Deze compositie dankt zijn bijnaam De
Leeuwerik aan de effectvolle inzet van de eerste viool. Hij lijkt
als een vrije vogel te zweven

boven de staccato-noten van de
andere strijkers. De kwartetten
opus 64 gaan door voor volmaakte meesterwerken. Maar
Leeuwerik of niet , het had ook
‘Hornpipe’ kunnen heten; het
slotdeel roept associaties op
met de Engelse volksdans.
Na de pauze speelt het strijkkwartet Nr.1 in e ‘Uit Mijn
Leven’ van Bedrich Smetena
(1824-1884). Dit kwartet is in
een moeilijke periode van de
Boheemse componist geschreven. Het heeft een verhalende
structuur en wordt in muziektermen omschreven als programmamuziek. Het opent me-

Sprankelende meditatie

Door: Niels van der Horst
KORTENHOEF – Bij binnenkomst
in Het Oude Kerkje viel het meteen op. Kussentjes! Op elke
stoel lag er een. Bij de aankondiging bleek waarom. In het optreden van Tomoko Mukaiyama
(piano) met Canto Ostinato van
Simeon ten Holt zat geen pauze.
Een lange zit vol verwondering,
inspiratie, uitstapjes en meditatie volgde. Ja, en ondanks de
kussens, toch ook iets van rauwe
billen.
Het woord obstinaat betekent

o.a. aanhoudend, repeterend.
Canto verwijst naar melodie.
Ten Holt maakte ruim honderd
korte stukjes die uiteindelijk
door componist Andries Hubers
tot één partituur is samengevoegd. De uitvoerder heeft nogal
wat vrijheid. Deze kan namelijk
veel dynamiek en accenten zelf
invullen, herhalingen invoegen, hetgeen vaak pas tijdens de
uitvoering wordt bepaald. Dat
heeft met de werking van de
compositie te maken. Het is zeer
meditatief van aard, zodat pas
in het moment zelf deze keuzes
hun besluitvorming vinden. De

juist die plek waar het noodlot
zich voltrekt. Het tweede deel
is dansmuziek waarmee hij als
jonge componist de kost verdiende. Het derde deel bezingt
de liefde voor zijn vrouw die in
1895 overleed aan tuberculose.
Het vierde deel, de finale opent
met typisch Tsjechische klanken die scherp onderbroken
worden door het noodlot thema uit het eerste deel.
Galerie Vermeulen; De Zodde
20, 1231 MB Loosdrecht; www.
remcompany.nl.

hoofdpartij is een heel sierlijk en
sprankelend stuk, met veel zwier
en levensvreugd. Door de hele
compositie heen hoor je deelmotieven en kleine fragmentjes
hiervan repetitief terugkeren.
Bezwerend
Tomoko Mukaiyama heeft het
uiterlijk en spel van een tovenares. Zo’n vijf kwartier lang
werden de bezoekers bezworen
door de met muzikale spreuken
strooiende bekroonde Nederlands-Japanse performer. Zoals
regen tegen een raam slaat, stortte ze haar interpretatie van Ten
Holts Canto als een warme zinnenprikkelende douche over de
bezoekers uit. Als luisteraar mag
je mee op een heerlijke wandeling voor de geest. Het muzikale
landschap verschuift net als het
panorama bij een voettocht buiten. Ook dan kan het een tijdje
hetzelfde lijken maar vinden er
toch talloze subtiele veranderingen plaats aan de horizon maar
ook onder onze neus waar de
voeten lopen. Prachtig is ook
Tomoko’s wisselende dynamiek
tussen de handen. Als een natuurlijke overgang van warm
naar koud verlegt ze het accent
vloeiend van rechts naar links en
andersom. Het lijkt net alsof een

technicus via twee volumeknoppen heel subtiel beide kanten afwisselend versterkt.
Rivier
De stroom aan muziek vertoont
veel gelijkenis met een rivier.
Qua akkoorden hoor je hier en
daar een duidelijke koerswijziging of spat de muziek op als
water op een grote kei maar het
blijft vooral door het zich herhalende ritme steeds een levende
waterweg. De eerder genoemde
hoofdpartij kwam een paar keer
terug tijdens de uitvoering. De
uitwerking ervan lijkt op het terecht komen in een stroomversnelling kort nadat je even aan
de kant hebt vastgezeten tussen
een paar overhangende takken.
Mukaiyama bracht ze als een
geschenk van een natuurlijke
macht die het beste met ons voor
heeft. Gepaard met de intensiteit van de pianiste ontstond in
het midden van de uitvoering
een fase die overweldigend was.
Soms deed het zelfs denken aan
trance muziek, zo intens waren de hamerende herhalingen.
Niet veel later volgde heel mooi
gebruik van het pedaal. De gespeelde tonen klonken ineens
door en vermengden zich zo met
de daaropvolgende maten. Hier-

door ontstond een ontspannend
ruimtegevoel.
Eind
Langzaam voelde je lichaam
en geest moe worden en drijven naar een rustplaats. Het
hoofdthema werd op een gegeven moment wel dertig keer herhaald. De laatste ultieme betoverende werking van het thema
voelde na een rauwere fase met
harde en dissonante noten als
thuis komen. Thuis komen maar
ook onder de wol kruipen met
een warme kruik op koude voeten. Koude en vermoeide voeten
van een tocht die je van tevoren
niet had kunnen dromen, maar
die je nu wel in een roesachtige
slaap gaat verwerken. De werkelijkheid die droom wordt.
Gezongen herhaling. Canto Ostinato. Ten Holt zelf sprak van
een genetische code in zijn werk.
Voor iedere luisteraar die het
ooit gehoord heeft, geldt dat er
minimaal een hoorbare schaduw
achterblijft in zijn of haar DNA.
Het stuk raakt iets universeels
en inspireert op het gebied waar
je woorden moet zoeken om te
beschrijven wat je net hebt meegemaakt. Net zoals wanneer je
ontwaakt na een opmerkelijke
droom waarover je wil vertellen.
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Seizoensopening bij HG
Bistro De Garde ‘hoogste waardering’
tuinmeubelen in Loosdrecht
Door: Herman Stuijver 70 personen. De grote lokker dat Gravad lax, Diamanthaas en
LOOSDRECHT – Met de lente
in aantocht begint ook bij HG
tuinmeubelen in Loosdrecht
het seizoen. D.V. vrijdag 22 en
zaterdag 23 maart is de officiële seizoensopening in de
vernieuwde showroom aan de
Nootweg.
Tijdens de jaarlijkse seizoensopening maakt u bij
HG tuinmeubelen kennis met
de nieuwe collectie tuin- en
loungesets. Met merken als 4
Seasons Outdoor, Zebra, The
Bastard en Cosi zet eigenaar
Henri Hoegée in op kwaliteit.
“We hebben alles voor het betere buitenleven. Van complete
sets tot barbecues en van verlichting tot kachels en sfeerhaarden. Kwaliteit en snelle
levering staan daarbij voorop.”
Aantrekkelijke acties
De twee openingsdagen gaan
gepaard met een hapje en een
drankje, demo’s en aantrekkelijke acties. “Wie op een
van deze dagen een tuin- of
loungeset aanschaft, krijgt van
ons een luxe glaslantaarn van
Cosi cadeau”, aldus Hoegée. En
de Loosdrechtse ondernemer
heeft het assortiment aange-

vuld met een binnenproduct.
“De afgelopen maanden is de
showroom van twee verdiepingen flink verbouwd en uitgebreid. In het nieuwe achterste
gedeelte gaan we exclusieve
boomstamtafels
verkopen.
Daar is in het openingsweekend al een glimp van te zien
en dit wordt binnenkort verder
uitgebreid.”
Hoegée hoopt uiteraard weer
veel geïnteresseerden te verwelkomen tijdens de seizoensopening. “Het is altijd een gezellige
en laagdrempelige manier om
inspiratie op te doen en kennis
te maken met ons assortiment.”
De showroom aan de Nootweg
11 in Loosdrecht is op vrijdag
geopend van 10.00 tot 21.00
uur en op zaterdag van 10.00
tot 18.00 uur. Achter het pand
is ruim voldoende parkeergelegenheid.

blijft natuurlijk het terras aan de
Vaartzijde. Wat ook direct opvalt,
is dat Lisa en Kevin hechten aan
een verzorgde indruk, de tafels
zien er pico bello uit, qua servies,
glaswerk, bestek en tafelkleden.
Het allerbelangrijkste is en blijft
de kwaliteit van het eten. “Daarvoor hebben we een totale switch
gemaakt” vertelt Kevin “we kiezen voor kwaliteit. Alles vers en
zelf gemaakt. Er gaat bij ons geen
pakje meer open.” De Frans georiënteerde keuken werkt uitsluitend met dagverse, gezonde en
seizoensgebonden producten.
Alles is huisgemaakt en wordt
met veel passie voor u bereid.

‘s- GRAVELAND- Ruim een jaar
bestaat Bistro De Garde aan
het Zuidereind. Lisa Voloshin
en Kevin Beenen toverden het
vroegere Berestein om tot een
modern restaurant, licht, ruim,
sfeervol en met een uitstekende kaart. Niet voor niets werd
deze bistro bij de ‘Verkiezing
Leukste Restaurant’ gekozen
tot de nr. 1 van Wijdemeren.
Samen met Docks fish & grill
staat Bistro de Garde bovenaan
de lijst, de Kortenhoevers hadden de meeste stemmen, maar
de ’s-Gravelanders kregen het
hoogste waarderingscijfer. “En
dat is wat telt”, vertelt chef-kok
Kevin Beenen die een ruime ervaring in de keuken heeft. Hij
werkte in het verleden al bij Berestein. Op 1 januari 2018 hakte
hij, met partner Lisa, de knoop
door en nam het restaurant over.
“We hebben de naam veranderd,
omdat we een nieuwe uitstraling naar buiten willen brengen”,
voegt Lisa eraan toe. Daar lijken
ze volledig in geslaagd. Door een
andere kleurstelling van de wanden is het een stuk lichter geworden, ook door een aangepaste
indeling van het meubilair krijg
je de indruk dat er meer ruimte
is. Het restaurant biedt plaats aan

Het concept
Bij Bistro De Garde kun je terecht voor lunch en diner. Op de
menukaart kun je uiteraard à la
carte je gerecht kiezen, maar het
bijzondere concept verdient de
aandacht. Zeker voor de prijsbewuste gasten. Bij een drie gangenmenu, dat je zelf samenstelt,
blijft de prijs € 37,50. In sommige
gevallen is de som van de losse
gerechten rond 50 euro, doch
de totaalprijs bij drie blijft 37,50.
Daarnaast is er elke maand een
aanlokkelijk Maandmenu voor
slechts € 27,50. Voor maart is

Omelet siberienne (hazelnoot/
mokka ijs). Wie een blik werpt
op het menu, zal het water uit
de mond lopen. Zoveel smaaksensaties. Dat geldt ook voor de
lunches met o.a. Amsterdamse
kroketten, makreelsalade, diverse soepen en salades of een complete lunchtip voor 15 euro.
Met Lisa en Kevin lijkt Bistro De
Garde een nieuwe aantrekkelijke
loot aan de Wijdemeerse restaurantboom. Niet teveel poespas
maar gewoon herkenbaar en
goed eten in een ontspannen setting. Zie ook: www.bistrodegarde.
nl ; open woensdag- zondag, vanaf
12.00 uur; Zuidereinde 208,
1243 KR, ’s- Graveland; 035
6561030; info@bistrodegarde.nl.
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'Voetbal’

Loosdrecht verliest dure punten aan concurrent
Door: Michel Kamer
Na een goede overwinning op
TOV en een overtuigende 6-3
zege tijdens een oefenduel
tegen oude bekende Victoria
dacht Loosdrecht weer de weg
naar boven gevonden te hebben. FC Almere, 1 punt meer op
de ranglijst, dacht daar anders
over en versloeg de Loosdrechters met 1-3 op eigen veld.
Loosdrecht keek alweer snel tegen een achterstand aan, want
na 10 minuten kon eenvoudige worden binnengekopt. Na
een snelle uitbraak in de 22e
minuut maakte Almere zijn
tweede via een mooie intikker
bij de 1e paal. Loosdrecht werd
gevaarlijk via Mo Adarghal
die door de defensie slalomde
maar van dichtbij op de keeper
stuitte. Almere kreeg via de

vleugelaanvallers goede kansen maar beide schoten voorlangs. Vlak voor rust kreeg
Edwin Klok nog een mogelijkheid op de aansluitingstreffer
na een prachtige voorzet van
Jordi Stins, maar de spits kon
de voorzet niet binnen tikken.
2e helft werden de omstandigheden en het voetbal er niet
gemakkelijker op, want de
wind leefde zich helemaal uit.
Na 53 minuten gooide FC Almere de wedstrijd in het slot
door te scoren uit een vrije
trap. Keeper Van Zoelen kon
de lastige stuit moeilijk verwerken en uit de rebound werd
van dichtbij binnengeschoten.
Het laatste half uur stonden
de oranjeleeuwen er met 10
man voor nadat de geblesseerde Laurens Moes aangaf bij de
scheidsrechter dat hij zelf kon

opstaan en hier een wonderbaarlijke gele kaart voor kreeg.
Toen die zijn ongenoegen uitte
volgde daarop direct nog een
gele en kon hij vertrekken.
Ondanks het ondertal wist
Loosdrecht toch nog te scoren.
Khalid El Jebli liet zien een pa-

tent te hebben op het maken
van mooie doelpunten, want
van 20 meter pegelde hij de
bal via de onderkant lat tegen
de touwen. Daarmee tekende
hij de eindstand aan en geeft
Loosdrecht dure punten weg
aan de concurrentie. De ploeg

van Roy Versluis zakt naar de
11e plek en moet de komende
weken de zeilen bijzetten om
nacompetitie te ontlopen. Volgende week middenmoter JSV
Nieuwegein.

Edwin Klok in duel met de keeper van
Almere (foto: Piet van Bemmelen)

'Judo’

Ram van de Pas naar NK judo
Afgelopen zaterdag heeft judoka Ram van de Pas op het
Districtskampioenschap
de
2de plaats behaald in de klasse
-38 kg.
Dit is een van de koningsklassen met maar liefs 21 deelnemers. Met sterk judo heeft de
13-jarige Loosdrechter zich
met winstpartijen naar de halve finale gevochten. De halve
finale is belangrijk, want na

winst weet je dat je geplaatst
bent voor de Nederlandse
kampioenschappen judo.
Nadat hij de halve finale had
gewonnen, viel er een spanning
van hem af, zijn doel was bereikt. Dit was waar hij, samen
met vader Maarten, zijn toernooien en trainingsarbeid het
hele jaar op had afgesteld. In de
finale was Ram goed aan het
judoën, maar de concentratie
was niet meer optimaal en een

moment was genoeg om tegen
een score aan te lopen van zijn
tegenstander. Geen goud, maar
zilver glimt ook mooi. Op naar
het Nederlands Kampioenschap -15 in Leek op 6 april.

'Turnen’

Gouden en brons voor NILO- turnsters
Zaterdag 9 maart werden de
tweede voorwedstrijden in
Amersfoort gehouden voor de
categorieën D1 en 4e divisie.
De dag begon met onze jongste D1 -turnsters, Isa en Esmee
Portenge. Een tweeling met
veel potentie en dat lieten ze
ook zien. Esmee behaalde zelfs
een derde plaats! Isa werd 9e.
Ook Carlijn van der Vegt turnde in deze ronde en begon met
een supermooie brugoefening,
maar jammer genoeg was het
tweede toestel, de balk, het
struikelblok voor haar en behaalde ze een lage ranking.
De ronde daarna was het de
beurt aan Vera Steutel. Vera

turnde een hele strakke stabiele wedstrijd en turnde meer
dan 53, 00 punten bij elkaar.
Zij mocht dan ook wederom
het hoogste podium betreden.
Zouden we een nieuwe golden
girl binnen de vereniging hebben?
Claire Visser, onze vorige Golden Girl (turnt nu in de tweede
divisie bij Turn4U in Utrecht),
heeft zich op deze dag elders
geplaatst voor de halve finale
van het NK- turnen tweede
divisie.
In de middag mochten Fay
Pos en Floortje van Houten
hun opwachting maken. Fay
turnde een mooie wedstrijd,
maar in een sterk deelnemers-

veld, waarin zij een mooie 12e
plek behaalde. Floortje begon
met een enkelblessure aan de
wedstrijd, na een supermooie
brugoefening werd de blessure
toch haar struikelblok, waardoor ze niet meer optimaal
kon turnen. Op doorzettingsvermogen heeft ze de wedstrijd
wel uit geturnd. Ook dat hoort
bij turnen, als het even tegen
zit, er keihard voor gaan er
het beste van te maken. En dat
hebben alle NILO- turnsters
weer laten zien. De trainsters
Rinske en Linda waren dan
ook trots op alle meiden.
Esmee Portenge op de 3e plaats
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STERRETJES
Te huur garagebox
21 vierkantenmeter
in Nw Loosdrecht
Info.Pijnaker beheer
Tel 0653265336

Kom jij ons team versterken?!
De NieuwsSter zoekt een
bezorger om op woensdag
ons weekblad te bezorgen voor de
Oud Loosdrechtse- en Loosdrechtsedijk / Vuntuslaan en Heulakker

Musicorda speelt
in De Morgenster
Op zondag 24 maart geeft de
Hilversumse Accordeonvereniging Musicorda een concert
in De Morgenster, Seinstraat 2
te Hilversum. Het gevarieerde
programma begint om 14:30
uur en wordt verzorgd door de
beide orkesten van de vereniging. Kaarten voor het concert
zijn ter plaatse verkrijgbaar
voor € 8,00.

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

Info: José van Kooi (035 – 601
6516) of via info@musicorda.
nl of www.musicorda.nl.

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

NieuwsSter
Ook op Facebook

Rading 158 • 1231 KE Loosdrecht
tel. 035 - 622 87 07 • 06 442 118 92
Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur
za. 09.00-16.00 uur

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

Remco van Kooi

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

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

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

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

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

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

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

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

