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Ouderenmiddag bij SVL

Hele jaar feest bij 40
jaar Veerman Makelaars
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LOOSDRECHT- Het makelen zit
bij Len Veerman in de genen.
Veertig jaar geleden startte zijn
vader Leen het bedrijf samen met
Bas Proper in dat karakteristieke
pand aan de Oud Loosdrechtsedijk waar eerder een melkboer
en een kapper huisden. In het robijnen jaar kunt u profiteren van
aanbiedingen, maar ‘remember
September’, want dan wordt er
groots uitgepakt.

1979 - 201

Hoe dat feestje zal uitpakken, wil
Len Veerman nog niet prijsgeven, maar in ieder geval dat het
‘een open karakter’ zal hebben.
“Ik heb inderdaad altijd iets met
huizen en vastgoed gehad”, steekt
Len Veerman van wal, “het
mooiste is dat wij mensen bij elkaar brengen. Je zou ons kunnen
typeren als een moderne makelaar met een klassieke aanpak.”
Daarbij doelt hij op een goede
dienstverlening, attent, persoonlijk en warm, al wordt anno 2019

Door: Herman Stuijver
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ook verwacht dat de makelaar
snel en efficiënt optreedt. Samen
met Sanne Veerman, Samantha
van der Linden, Monic Hoofd,
Ellen Vis en Wim Karssemeijer
is Len dagelijks in de weer met
aan de aan-en verkoop, verhuur
en taxaties van huizen, naast
de bedrijfspanden en uiteraard
aan- en verkoopadviezen. “We
onderscheiden ons ook als plassenmakelaar. Ik schat dat zo’n
40% van ons bestand bestaat uit
woningen aan het water. Dat is
echt een specialisme, door andere constructies en door de omgeving.” Vervolgens legt Veerman omstandig uit dat het lang
niet altijd gaat om dure panden.
“Nee, hoor, het varieert tussen
80.000 en 3 à 4 miljoen. Het is
een tendens dat mensen vaker
dichterbij huis willen recreëren.
Dus verkopen we ook veel goedkopere panden als 2e huis.” Uiteraard is de jubilerende makelaar blij met het Gebiedsakkoord
van de provincie, gemeente en
tal van organisaties dat inzet op
betere recreatievoorzieningen, al
voegt Len Veerman er direct aan
toe dat hij als professional altijd
afstand moet houden van een
politieke visie over de toekomst

van de plassen.
“Ik vind het moeilijk om te kiezen wat ik nu de leukste opdrachten vind. Elke transactie
heeft z’n pluspunten. Met sommige klanten zijn we in de loop
der jaren meegegroeid, van een
appartement op een zolder tot
een bungalow aan de rand van
het bos. Dat persoonlijke vind
ik ook uitermate plezierig.” Niet
alleen is Veerman de makelaar
bij de verkoop van de luxe pakhuizen aan de Porseleinhaven in
Oud-Loosdrecht, ook is hij blij
dat hij bij 3/ 4 van de woningen
op het terrein van Erve Knorr
mocht bemiddelen. “Het mooie
is dat je merkt dat mensen heel
graag in Loosdrecht willen wonen.”
Len Veerman vindt het ook belangrijk dat hij midden in de samenleving staat. “Fijn dat je het
sociale betrokkenheid noemt,
maar ik wil graag bijdragen aan
het dorp. Daarom ben ik ook opvolger geworden van Jacob van

Op zaterdag 30 maart organiseren Gooise
Ouderen Ondersteuning & Hof-Car Dienstverlening een leuke middag speciaal voor
ouderen. Wilt u graag weer eens een keer
naar uw cluppie van weleer maar komt het
er gewoon simpelweg niet van, dan is dit uw
kans.
Wij halen u rond 13.00 uur op en begeleiden u naar het sponsorhome van SV Loosdrecht waar een lekker kopje koffie of thee
op u wacht, met een gebakje uiteraard. Wij
hebben voor u zitplaatsen geregeld op een
verhoogd platform om uw passie van toen
optimaal aan het werk te zien. Afhankelijk
van het weer wordt u in de rust bediend op
ons zonneterras.
Na de wedstrijd drinken wij op een leuke
middag in het sponsorhome en natuurlijk
ontbreekt ook een hartig hapje hier niet bij.
U kunt vragen stellen aan spelers en trainers
van het 1e elftal. Rond 17.00 uur brengen wij
u weer keurig naar huis en hopen wij gezamenlijk dat u een topmiddag heeft beleefd.
Let’s GOO
De Gooise Ouderen Ondersteuning ontzorgt
ouderen en/of mantelzorgers waar mogelijk.
Belangrijk is voor de GOO om onze ouderen
uit het isolement te halen én te houden. Op
een heel eenvoudige manier plezier beleven
aan ouder worden en langer zelfstandig
blijven. Daar staan we voor! let’s GOO! Meldt
u telefonisch aan op 06 - 53 891 602. Voorafgaand aan deze ouderenmiddag nemen
wij nog even telefonisch contact met u of uw
mantelzorger op om eventuele bijzonderheden door te spreken. Gastheer van deze ouderenmiddag is SV Loosdrecht, al sinds 1969
gevestigd in Loosdrecht.
der Meulen als voorzitter van de
ijsclub, daarom sponsoren wij
veel activiteiten, zeker die van de
SLOEP.”
De groei zit er in, ook bij Veerman Makelaars. Maar dat zal
Len Veerman niet van de daken
schreeuwen. Hij blijft nuchter:
“We zijn met veel moeite de crisis doorgekomen. Dat was echt
heel spannend, met flinke verliezen. Dus ik ben me er 100% van
bewust dat je je zegeningen moet
tellen.”
Meer info: www.veermanmakelaars.nl.

Moeite uw
droomwoning te
vinden? Wij
helpen u verder!

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

2

NIEUWSSTER

Woensdag 13 maart 2019

Feestweek Loosdrecht, ook voor viespeuken

ADVERTEREN? WWW.NIEUWSSTER.NL

Stichting SLOEP is weer van alles aan het voorbereiden voor
de jonge dorpsgenoten in en
om de feesttent en het feestweiland tijdens de feestweek
van 27 april tot en met 5 mei.
Uiteraard komt het volledige
programma te staan op www.
stichtingsloep.nl, op diverse
social media, in de Nieuwsster
en natuurlijk in de feestster
maar hieronder vinden jullie
vast een voorproefje (onder
voorbehoud!).
voor ondernemende kinderen:
natuurlijk de kindervrijmarkt
op Koningsdag.
voor herrieschoppers: de lawaai-optocht op koningsdag,
versier je lawaaifiets!!
voor dierenliefhebbers: de
pony- en paarden middag en
de hondenshow.
voor
speelbeesten:
het

schminkcircus, en het spellencircuit.
voor viespeuken: het polsstokspringen en de prutrace (met
toestemming van jouw ouders!).
voor dansliefhebbers: de mini-disco.
voor handige handen: het huttenbouwfeest en de knutselmarathon.
voor sportievelingen: de jeugdzeskamp en de ronde van Loosdrecht.
voor badgasten: de bad beestjes
race.
voor voetballiefhebbers: het
panna-knock-out toernooi en
het wk voetbal.
voor playbackers: de mini-playbackshow (aanmelden
kan vanaf 1 april!)
voor natuurliefhebbers: de
Doets- wandeling door het

Heien voor De Schutse gestart
Vorige week is het heien voor
het nieuwbouwproject ‘De
Schutse’ naast kasteel Sypesteyn aan de Nieuw Loosdrechtsedijk begonnen.

de actie van de maand is

Sushibox X
(52 stuks)

Voor 3 tot 4 personen
Normaal € 59,Nu € 35,Frans Halslaan 11 • 1231 BA Loosdrecht
tel.035-5337820 • www.tokyoloosdrecht.nl

Bij IT-ers gaat alles automatisch,
maar niets vanzelf

Makelaarskantoor
Kappelle
Onroerend Goed Loosdrecht
is verantwoordelijk voor de
verkoop. Het nieuwbouwplan bestaat uit een blok van
twee hoekwoningen met twee
middenwoningen waarbij de
middenwoningen een terras
hebben aan de voorzijde en
een tuin aan de achterzijde en
de hoekwoningen een L-vormige tuin die van de zijgevel
doorloopt naar de achterzijde.

Alle woningen hebben twee
eigen parkeerplaatsen en een
berging. Er is gekozen voor een
karakteristiek klassiek ontwerp
dat goed aansluit bij de omgeving en het kasteel. De prijzen
variëren van € 410.000,- tot €
470.000,- v.o.n. De woningen
zijn royaal van opzet, hebben
een woonoppervlak variërend
van 150 tot 160 m2. Gedurende het zomerseizoen kunnen
de nieuwe bewoners tijdens de
openingstijden van het kasteel
gebruik maken van de kasteeltuin.

Ster-gebied.
Tot ziens bij de Stichting
SLOEP in de feesttent en op
het feestweiland de plek waar je
moet zijn voor heel veel leuke
activiteiten in de meivakantie!

de ontvangstruimtes op het
kasteelterrein, waren de vier
woningen binnen korte tijd
verkocht, vertelt makelaar Rob
Allessie. Een van de kandidaten
trok zich terug, maar er was een
reservelijst, dus kon een andere
partij er direct op inspringen.
Kappelle Onroerend Goed;
Nootweg 35, 1231 CP LOOSDRECHT; (035) 5827611;
loosdrecht@kappelle.nl; www.
kappelle.nl.

Na de start van de verkoop,
met een kick off in een van

ambachtelijke
slagerij

Aanbieding van deze week:

Vleestortilla

tortillagekruid gehakt omwikkeld
met een procureurlapje
2 stuks

5,50

100 gram aalrauchschinken
100 gram leverkaas
Bakje beenhamsalade

5,95

Vleeswarentrio

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

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

Samen

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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Ron Wever doet mee aan Waterschapsverkiezingen
Ron Wever is nr. 6 op de lijst van
het CDA voor de Waterschapsverkiezingen op 20 maart a.s.
Hij heeft ervaring in 2 bestuursperiodes van het waterschap
Amstel, Gooi en Vecht. Nu is
hij voor de derde keer kandidaat-bestuurslid van het CDA
voor dit waterschap. ”Ik woon
in Wijdemeren en de afgelopen
tijd heb ik mij intensief ingezet
in het bestuur van dit waterschap voor onze mooie plassenregio en dat blijf ik graag
doen. Mijn speerpunten voor
de komende tijd zijn: genoeg
water in droge tijden; slimme
waterberging; droge voeten,
dijken op orde. Schoon water: vervuiling bestrijden, micro-plastics en medicijnresten
verwijderen.”

Het CDA blijft zich inzetten
voor een duurzaam, toekomstbestendig waterschap, met
meer oppervlaktewater van
‘zwemwaterkwaliteit’. Door terugwinning van grondstoffen
en energie willen we verspilling
voorkomen en goedkoper onze
taken uitvoeren. Het zorgen
voor veilige dijken heeft prioriteit boven onderwerpen als
recreatie en natuurbeleid. Wij
willen dat waterschapsbelastingen slechts zeer beperkt stijgen.
Met het kwijtscheldingsbeleid
willen we de minima blijven
ontzien. De samenwerking en
communicatie met bewoners,
bedrijven en gemeenten uit het
waterschap moet verder worden verbeterd.
We zijn voor minder regels en

Weinig politiek nieuws
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Vorige week
was een rustig politiek weekje. Geen spectaculair nieuws,
geen hemelbestormende betogen en nauwelijks debat in
de gemeenteraad.
Wethouder De Kloet is voornemens om het Najade Resort
aan de Oud Loosdrechtsedijk
243 toestemming te verlenen
om zes appartementen en vier
hotelkamers semi- permanent
te verhuren. Volgens Evert
Panday van Elvestia zijn deze
panden vooral in trek bij expats van bijvoorbeeld Nike uit
Hilversum. Het ligt in de bedoeling dat de huurders voor
ongeveer anderhalf jaar gaan
wonen aan de plas. Om dit te
bewerkstelligen moet daarvoor
de recreatiebestemming worden omgezet naar een dubbele
functie, wonen + recreatie. De
raadsleden moeten toestemming geven voor deze wijziging. De wethouder benadrukt
dat het beleid ten aanzien van
permanent wonen niet wordt
veranderd, recreatie blijft het
belangrijkst.
Privatiseren
Er komt een onderzoek naar
het privatiseren van de gemeentelijke sporthallen. Vooral
het beheer van sporthal Eikenrode (Ldr.), ‘vraagt aandacht’
zoals wethouder De Kloet het
uitdrukt. Wellicht kan een externe beheerder het beter doen.
Hoewel de wethouder tevreden
is over de beheerders van De
Fuik (Kortenhoef) en De Blijk
(Nederhorst den Berg) worden deze accommodaties ook
meegenomen in het onderzoek
waarvoor 15.000 euro wordt
gevraagd. Er wordt gekeken

naar de kosten, de kwaliteit en
de continuïteit. “We kijken ook
naar de financiën, want wellicht kan het een en ander efficiënter”, zei Jan- Jaap de Kloet.
Of het gevolgen heeft voor de
gebruikers is nog onbekend. In
ieder geval liggen de huurprijzen en voorwaarden vast in het
Accommodatiebeleid.
Waterburgemeester
Het initiatief om in Wijdemeren een ‘waterburgemeester’
aan te stellen, vinden B&W
een aardig plan. Ze laten het
wel over aan degene die het
voorstelde om het verder in te
vullen.
Geen fusie, geen verbreding
Na een onderhoud met gedeputeerde Van der Hoek weet
wethouder Boermans nu zeker dat Noord-Holland geen
2e concreet fusieplan heeft
van Wijdemeren met Hilversum. Zoals uit een artikel in
dit blad bleek, was het nieuws
gebaseerd op een misverstand.
Er komt geen verbreding
van de N201, ook niet op het
Noord-Hollandse deel, althans
niet vanaf Amstelveen, deelde
Joost Boermans mee aan de
raad. Het Zonnepark bij Ankeveen zal doorgang vinden,
aangezien de subsidie van SDE
(Stimulering Duurzame Energieproductie) voor de aanleg
van de ± 14.000 zonnepanelen
in de omgeving van de Loodijk
in ‘s- Graveland erdoor is.
Bomen en beleid
Na veel heen-en-weer gepraat
besloot de gemeenteraad om
de evaluatie van het Bomenbeleidsplan een jaar te vervroegen. Dat wordt nu dit jaar gedaan in plaats van de planning

meer vertrouwen in de bewoners van het waterschap. Daarom zijn de regels voor vergunningen van de Keur aangepast
van ‘Nee, tenzij’ naar ‘Ja, mits’.
De bodemdaling door inklinking van veen willen wij afremmen doordat we nieuwe
innovatieve technieken nu uitproberen, die moeten leiden
tot effectieve maatregelen. Het
peilbeheer van het water moet
afgestemd blijven op de functie
die provincies en gemeenten
hebben vastgesteld voor een
bepaald gebied.
Als dat natuur is, prima, maar
niet altijd boven wonen, werken, infrastructuur en landbouw. Met ruimte voor waterberging zijn we voorbereid op
de verandering van het klimaat

(klimaatadaptie), zodat in de
stad als daarbuiten extreme
regenval tot minder wateroverlast leidt. Het waterschap
moet ook in droge tijden door
slimme waterberging zorgen
voor voldoende zoet water en
dient verzilting tegen te gaan.
Natuurgebieden moeten ook
toegankelijk zijn om van te genieten. We werken aan de waterkwaliteit en de verbetering
van de visstand. Daarom moeten we (plastic) zwerfafval en
microverontreinigingen (bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en microplastics) in het
oppervlaktewater voorkomen
en opruimen. Anders komt dat
uiteindelijk in het ecosysteem
(organismen in de natuur) terecht waardoor het een negatief

in 2020. Coalitiepartijen CDA
en Dorpsbelangen stemden
tegen. Dat onderzoek door een
extern bureau kost 30.000 euro.
Uit de discussie bleek nog maar
eens dat bomen en emotie
met elkaar verweven zijn. Veel
voorbeelden van hoe het beter
kan, maar ook tevredenheid
over de kap van bomen die te
oud of te slecht waren. De evaluatie is nu juist bedoeld om
op ordelijke wijze te zien hoe
het Wijdemeerse bestand er bij
staat.

Profielschets burgemeester Wijdemeren bekend

Boegspriet mag
Met alleen de stemmen van
PvdA/GroenLinks
tegen,
stemde de raad in met een
omgevingsvergunning
voor
de bouw van acht pakhuizen
op de Boegspriet 38-44 aan de
Porseleinhaven te Loosdrecht.
“Wij zijn tegen beblikken van
een van de mooiste gebieden
in Loosdrecht”, zei Stan Poels.
Daarmee doelde hij op een te
groot aantal parkeerplekken,
waar juist winkels en bomen de
levendigheid moeten vergroten. Wethouder De Kloet zei
dat de projectontwikkelaar veel
groen wil opnemen in het plan.

VVD Politiek Café
in Ottenhome

KORTENHOEF- Op 20 maart
aanstaande zijn de verkiezingen
voor de Provinciale Staten en
voor de Waterschappen. Verkiezingen die voor ons in Wijdemeren om verschillende redenen
heel belangrijk zijn. Of het nu
gaat om verkeersproblematiek,
openbaar vervoer of water- en
oeverbeheer, onze gemeente
met al zijn water, doorgaande
wegen en grenzend aan een
naburige provincie heeft veel
belang bij goed bestuurde provincies en waterschappen.
In het Politiek Café ontmoet u

Wijdemeren zoekt een nieuwe vaste burgemeester. Een
burgemeester die straks deel
uitmaakt van het Wijdemeerse
dorps-DNA. Een betrokken, besluitvaardige en omgevingsbewuste netwerker die communicatief sterk is en de verbinding
zoekt. Dat staat in de profielschets die de gemeenteraad
heeft opgesteld.
Sinds mei 2017 heeft de gemeente Wijdemeren een waarnemend burgemeester als gevolg van de door de provincie
Noord-Holland gestarte fusieprocedure. Deze procedure is
in november 2018 gestopt. Wijdemeren heeft daarom nu een
vacature voor een nieuwe vaste
burgemeester.
Commissaris van de Koning
De profielschets is door een
afvaardiging van de gemeenteraad opgesteld en ook aan inwoners is gevraagd aan te geven
welke eigenschap zij belangrijk
vinden. Donderdagavond 14
Peter Smit, de lijsttrekker voor
de VVD bij de verkiezingen voor
het Waterschap Amstel, Gooi en
Vecht. We kennen Peter als alom
gewaardeerde wethouder voor
de VVD in Wijdemeren in de
vorige raadsperiode, en nu als lid
van het Dagelijks Bestuur van het
Waterschap AGV. Ook ontmoet

effect heeft op de gezondheid
van mens en dier.

maart staat de instelling van de
vertrouwenscommissie en de
vaststelling van de profielschets
op de agenda. De commissaris
van de Koning, de heer A. Van
Dijk is daarbij aanwezig en zal
met de gemeenteraad over de
profielschets in gesprek gaan.
Na de raadsvergadering gaat
de vertrouwenscommissie aan
de slag. Totdat de aanbeveling
van de raad voor de nieuwe
burgemeester bekend gemaakt
wordt, kan geen informatie
worden gegeven. Bedoeling is
in het najaar van 2019 de nieuwe burgemeester te installeren.
De openbare raadsvergadering op 14 maart 2019 begint
om 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis. De
profielschets is te vinden via
onderstaande link:
https://
wijdemeren.raadsinformatie.
nl/document/7385713/1/Profielschets_BM_Wijdemere n_
maart_2019

u Joost van Gilse uit Hilversum.
Joost is kandidaat voor de Provinciale Staten Noord-Holland
(6e op de kieslijst). U bent van
harte uitgenodigd om met Peter
en Joost in gesprek te gaan.
Ottenhome Beach Club – Zuwe
20, Kortenhoef; zaterdag 16
maart van 15:30 tot 17.30 uur.
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GroenLinks Noord-Holland
Bij GroenLinks Noord-Holland
staat een vrouw op nummer 1
en wil men toekomstgericht het
NatuurNetwerk vergroten
8 maart, Internationale Vrouwendag organiseerde GroenLinks een debat in Hilversum
over vrouwen in de lokale politiek. 100 jaar vrouwenkiesrecht,
dat moest gevierd worden. Zita
Pels, een van de sprekers is lijsttrekker van GroenLinks bij de
Provinciale Staten. Bij de ver-

kiezingen voor de Provinciale
Staten staat het thema klimaat
centraal. Voor GroenLinks een
topthema. Nergens in Europa is
zo weinig natuur over als in Nederland. Toch stelde het provinciebestuur in januari 2019 voor
het mogelijk te maken dat andere bestemmingen dan natuur
worden geïntroduceerd binnen
het NatuurNetwerkNederland.
Daardoor zou de oppervlakte van het natuurnetwerk nog

Voor al uw gordijnen en vouwgordijnen.
Ruime keuze aan gordijnstoffen.

Met naald

Dra a d

Anneke de Kwant
Stichts End 38, 1244 pp Ankeveen
t. 035 - 656 29 59 - m. 06 519 977 51
E. metnaaldendraad@hetnet.nl

VLAAR
FESTIVAL

kleiner worden. Doordat het
amendement van Fred Kramer
(GroenLinks) een meerderheid
kreeg is hier een stokje voor gestoken. De aanleg van 800 ha.
nieuwe natuur in de Gooi en
Vechtstreek in het NatuurNetwerkNederland is nu een nieuwe kans.
Voor GroenLinks zijn de Loosdrechtse Plassen zeer waardevol,
vergelijkbaar met het Goois Natuurreservaat, de duinen of het
Markermeer. GroenLinks kiest
voor een groen Noord-Holland
met duurzame bereikbaarheid,
een gezonde leefomgeving en
ruimte voor natuur en landschap. Fiets- en wandelroutes en
vervoer over water hebben hoge
prioriteit. Stiltegebieden beschermen tegen geluidsoverlast.
Het Gebiedsakkoord Oostelijke
Vechtplassen is een succes van
samenwerking op natuur en re-

Burenmaaltijd
De Emtinckhof aan de Eikenlaan 51 in Loosdrecht biedt een
ontmoetingsplek waar u buurtgenoten ontmoet en nieuwe
vrienden kunt maken.
In het Ontmoetingscentrum
worden diverse activiteiten
georganiseerd die daar op zijn
gericht.

creatie. Doordat Kees Blase van
het Burgerinitiatief Cabombabestrijding het thema cabomba
op de agenda van de provincie
heeft gezet, en een presentatie
heeft gegeven voor de Provinciale Staten Noord- Holland komt
er binnenkort een CabombaMeerjarenplan en budget om
dit succesvol uit te voeren. Eerst
hadden GroenLinks/PvdA en
De Lokale Partij de gemeenteraad Wijdemeren zover kregen
de CabombaAanpak te ondersteunen en doordat in de provincie GroenLinks,PvdA en
D66 hierin een breed gedragen
voorstel maakten werd door de
provincie NH een kerngroep
samengesteld bestaande uit
de VerenigingSamenCabombaAanpakken, Plassenschap,
Waterschap, Natuurmonumenten en gemeente Wijdemeren
, die nu zorgvuldig werkt aan

het meerjarenplan. Samen sta
je sterker. Het Gebiedsakkoord
zal ook zorgdragen voor verbetering van de waterkwaliteit
met speciale aandacht voor de
slinkende populatie van boerenlandvogels. Bij de verkiezing
Waterschap AmstelGooi&Vecht
maakt GroenLinks deel uit van
de partij WaterNatuurlijk. Een
van de verkiesbare vrouwen
van WaterNatuurlijk, Marjolein Quene hield zich bezig met
het wereldwijde verdrag tegen
kernproeven, begrotingscontrole Europees Parlement, zonne-energie in Afrika, duurzame
energie en duurzaam waterbeheer.
Kies GroenLinks voor verandering naar een groen, sociaal en
toekomstbestendig Noord-Holland en Water Natuurlijk voor
vertegenwoordiging in het Waterschap

Op woensdag 27 maart tussen
12.00-14.00 uur organiseren we
weer onze maandelijkse gezellige burenmaaltijd. Het menu
bestaat uit kalfsragout met
pasteitje en salade. Een toetje
mag natuurlijk niet ontbreken:
dit keer een verrassingsdessert. Kosten voor deze gezellige buurtmaaltijd bedragen
slechts € 11,00. Graag uiterlijk

20 maart aanmelden via 0355888229 of via grandcafe@inovum.nl.
We zien u en uw buurtgenoten
graag de 27e. (De burenmaaltijd is een weekje later i.v.m. de
verkiezingen en het stembureau in het Grand Café )

Steun Bucketlist op weg naar Alpe d’HuZes

15 t/m 24 maart
4-gangen
chef’s menu
€33,50
Noordereinde 129 • ’s-Graveland • 035 656 1661

Team Bucketlist is een groep
die bestaat uit vrienden en bekenden die woonachtig zijn
in Loosdrecht en omliggende
gemeenten. Hun doel is om
6 juni lopend of op de fiets de
Alpe D’HuZes te beklimmen
om geld in te zamelen voor de
strijd tegen kanker. Zij hebben allemaal hun persoonlijke
verhaal en redenen om mee
te doen en zijn al hard aan
het trainen. Daarnaast zijn zij

druk bezig om
sponsors te vinden. Wilt u hen
steunen door
een donatie op
één van onze
persoonlijke
actiepagina van
Alpe D’ HuZes
te doen? Teams
Bucketlist 2.0
en bucketlist 2.0

Vide Kringloop, een winkel vol leuke verhalen

Weekendaanbieding
(don, vrij, zat)

Slagroomsoesjes
doosje 250 gram

€ 3,25

Bijna vijf maanden zijn Fiona
en George aan de slag in hun
kringloopwinkel aan de Nootweg. Ze kunnen er een boek
over schrijven. Zoveel mooie
ervaringen.
‘Bijna vijf maanden in bedrijf.
Het was een enorme gok maar
gelukkig heeft het goed uitgepakt. De meeste bezoekers
van onze winkel zijn super
enthousiast over onze styling,
producten en dienstverlening.
Natuurlijk kunnen we niet altijd iedereen blij maken. Zo
kwam onlangs een man een
aantal eetkamerstoelen brengen. Zoals altijd helpen wij,
indien mogelijk, met uitladen.
Bij het uitladen riep ik: “Maar
mijnheer, alle zittingen van de

stoelen zijn kapot”, waarop hij
antwoordt: “Ja ik doe ze niet
voor niets weg.” Ook van deze
situatie leren we en sinds die
dag hangt er een duidelijke
handleiding: we zijn erg blij
met al uw spullen mits deze
schoon en heel zijn!
Het blijft geweldig om te zien
hoe een afgedankt of op uitgekeken kastje van de een, de ultieme vondst is voor de ander.
Communiceren is ‘key’, ook
binnen een relatie. Zo bracht
onlangs een zeer vriendelijke
mijnheer een aantal schitterende eetkamerstoelen. Een
aantal dagen later kwam hij,
met schaamrood op zijn kaken, terug in de winkel omdat
hij de stoelen van zijn vrouw

niet had mogen weggeven. Gelukkig hebben we deze relatie
nog kunnen redden: De stoelen
stonden nog in de winkel.
Ook wordt er druk op los gefotografeerd en gebeld in de
winkel. Ik moet even mijn zus
bellen, zo vertelde een dame na
het zien van onze collectie boerenbont. “Daar is ze gek op.”
De dame belde haar zus en die
vertelde dat ze net haar mooie
collectie boerenbont naar Vide
had gebracht. Hilarisch! En zo
kunnen we nog wel even doorgaan. Wat een feest om deze
winkel te mogen hebben en zo
veel leuke mensen en evenveel
leuke verhalen te horen en te
ervaren’.
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Wist u dat...

Wist u dat...

...er in Wijdemeren 18.893 mensen
mogen stemmen bij de verkiezingen
voor Provinciale Staten?
Bij de waterschapsverkiezingen
mogen 19.495 inwoners hun stem
uitbrengen. Weet u nog niet op
wie u gaat stemmen? Doe dan de
stemhulp op www.wijdemeren.nl/
verkiezingen2019.

...er zestien partijen zijn waarop u
kunt stemmen bij de Provinciale
Statenverkiezingen? Deze stemmen
worden verdeeld over 55 zetels.
Van de kandidaten voor Provinciale
Staten is 36% vrouw en 64% man.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

Officiële
bekendmakingen

(06) 12 79 45 41

www.wijdemeren.nl

Laat uw stem horen
De stempassen zijn bezorgd, de
verkiezingsposters hangen langs
de weg en via tv-spotjes wordt
u opgeroepen om woensdag 20
maart te gaan stemmen. En ook
ik wil u overtuigen dit ook echt te
gaan doen.
Bij deze verkiezingen kunt u een stem
uitbrengen voor de leden van de

Provinciale Staten van Noord-Holland
en voor het algemeen bestuur van het
waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
Voor velen een ‘ver van mijn bed show’.
Niets is minder waar. Een greep uit
onderwerpen waarbij u te maken heeft
met de provincie of het waterschap:
het mogelijk verbreden van de N201,
het opnieuw aanbesteden van het
openbaar busvervoer, de fusieplannen

Wat doet de provincie?
Provinciale Staten regelen veel in de provincie:

en de projecten in het Gebiedsakkoord
Oostelijke Vechtplassen. Onderwerpen
die juist heel dichtbij spelen. Weten welke
kandidaat het dichtst bij uw politieke
voorkeur staat? Vul dan de kieswijzers
in. U treft ze op www.wijdemeren.nl/
verkiezingen2019.
Freek Ossel
Burgemeester Wijdemeren

Wat doet het
waterschap?
Er zijn 21 waterschappen in Nederland.
Het grondgebied van Wijdemeren hoort
bij het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
Zij beslissen bijvoorbeeld over:

Ruimte
• De provincie beslist waar woningen,
wegen en natuurgebieden komen.
• De provincie bepaalt waar boeren een
bedrijf mogen starten. Ook maken zij
regels waar boeren zich aan moeten
houden.

Hoe voorkomen we overstromingen?

Hoe maken we het rioolwater schoon?

Hoe houden we het water in meren
en sloten schoon?

Streekbussen
• De provincie regelt dat er bussen
rijden tussen gemeenten en waar de
bushaltes zijn.

Natuur en water
Provinciale wegen
• Rij je wel eens over een N-weg?
De provincie zorgt voor deze
provinciale wegen.

• De provincie zorgt, samen met het
waterschap, voor gezond zwemwater in
meren en plassen.
• De provincie zorgt voor natuurgebieden.
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Twee verkiezingen
Op woensdag 20 maart zijn er twee verkiezingen:
Provinciale Statenverkiezingen

Waterschapsverkiezingen

Bent u 18 jaar of ouder?

Bent u 18 jaar of ouder?

Bent u officieel Nederlands?

Bent u officieel Nederlands of heeft u een geldige verblijfsvergunning?

Dan mag u stemmen bij de
Provinciale Statenverkiezingen in uw provincie.

Dan mag u stemmen bij de
waterschapsverkiezingen in uw waterschap.

Hoe kan ik stemmen?

STEMPAS

KIES EEN POLITIEKE PARTIJ

GA NAAR HET STEMBUREAU

U heeft per post één of twee stempassen
gekregen. Voor de waterschapsverkiezingen
en/of voor de Provinciale Statenverkiezingen.
Op de stempas staat welk stembureau
dicht bij uw huis is. Ook heeft u twee
kandidatenlijsten ontvangen.

U ziet op de twee kandidatenlijsten welke
partijen meedoen aan de verkiezingen.
Stemhulp nodig? Gebruik de stemhulpen
op de website van de provincie en het
waterschap of kijk op www.mijnstem.nl.

Op woensdag 20 maart zijn de verkiezingen.
Er zijn in Wijdemeren elf stembureaus.
Neem uw stempas en identiteitsbewijs
(rijbewijs, identiteitskaart, paspoort) mee.
U mag stemmen bij ieder stembureau in de
gemeente. De stembureaus zijn open van
7.30 tot 21.00 uur.

LEVER DE STEMPAS IN

STEMMEN!

DE UITSLAG

Op het stembureau levert u de stempas
in. Na de controle van uw stempas krijgt u
één of twee stembiljeten met alle politieke
partijen en kandidaten.

In het stemhokje maakt u het hokje rood
van de kandidaat waarop u wilt stemmen.
Uw stem is alleen geldig als er één hokje
rood is gemaakt. Er mag niets anders op
geschreven worden. Fout gemaakt? Vraag
een nieuw stembiljet. Stop de stembiljetten
vervolgens in de juiste stembus.

Na negen uur ’s avonds worden de stemmen
geteld. De voorlopige uitslag maken we
bekend via www.wijdemeren.nl.
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Hier kunt u stemmen
’s-Graveland

Loosdrecht
❿
11

Kortenhoef
❷ De Dobber, Meenthof 46

❼ De Emtinckhof, Eikenlaan 51
❽ Oude Pastorie, Nieuw-Loosdrechtsedijk 169

Nederhorst
den Berg

❸ Veenstaete, Oudergaarde 1
❸
❹❷

❹ Dirk’s sportcafé, Zuidsingel 56

Kortenhoef

Ankeveen

❻ Gemeentehuis, Rading 1

❺
Ankeveen

❶

’s-Graveland

❶ Hervormde Kerk, Noordereinde 14*

❾ Catamaran, Bleekveld 1

Nederhorst den Berg
❿ De Kuijer, Jozef Israëlslaan 2
11 Kantine Voetbalvereniging Nederhorst,

❺ Wapen van Ankeveen, Stichts End 41

Platanenlaan 1

❾

❻
❼
Loosdrecht
❽

Geopend van
7.30 tot 21.00 uur

Toegankelijk voor
mindervaliden

Breukeleveen
* Hervormde Kerk in ’s-Graveland is minder goed toegankelijk
* voor minder validen.

Zelf niet stemmen?
U mag dan iemand anders vragen om voor u te
stemmen. Er zijn twee opties: een onderhandse
volmacht of een schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht:
1. Vul de achterkant van de stempas in.
2. Zet een handtekening op de achterkant van
de stempas. De persoon die voor u gaat
stemmen moet ook een handtekening zetten.
3. Geef uw stempas én een kopie van uw
paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs aan de
persoon die voor u gaat stemmen. Degene
die voor u gaat stemmen moet in Wijdemeren
wonen en zelf ook zijn/haar stem uitbrengen
voor de verkiezing.

Schriftelijke volmacht:
1. Download het formulier voor een schriftelijke
machtiging op www.wijdemeren.nl/
verkiezingen2019, vul dit in en zorg dat het
uiterlijk vrijdag 15 maart bij de gemeente is.
2. De persoon die voor u gaat stemmen krijgt
de schriftelijke volmacht thuis gestuurd.
Degene die voor u gaat stemmen hoeft niet
in Wijdemeren te wonen, maar moet wel
zijn/haar eigen stem uitbrengen voor de
verkiezing.

Stempas kwijt?
U heeft een stempas thuis gestuurd gekregen.
Deze neemt u mee als u gaat stemmen.
Bent u de stempas per ongeluk kwijtgeraakt
of heeft u geen stempas ontvangen? Vraag
een nieuwe stempas aan bij Burgerzaken.
Doe dit vóór 19 maart, 12.00 uur. Neem uw
identiteitsbewijs mee bij het aanvragen.

Centraal tellen
Wijdemeren doet mee aan een experiment
met het centraal tellen van de stembiljetten.
Op de verkiezingsavond wordt er op
partijniveau geteld en maken we een voorlopige
verkiezingsuitslag bekend. Het tellen van de
stemmen voor de afzonderlijke kandidaten
gebeurt in het openbaar op donderdag 21
maart in het Gemeentelijk Stembureau (raadzaal
gemeentehuis, Loosdrecht).
Van 8.30 tot 12.00 uur worden de stemmen voor
Provinciale Staten geteld en van 12.30 tot 14.30
uur van de waterschapsverkiezingen.

Wijdemeren
informeren

Maak het inbrekers
niet te makkelijk

Ondanks extra inzet in de afgelopen
periode, zijn er de laatste weken
toch weer inbraken geweest in
Wijdemeren. De politie werkt hard
om de woninginbraken aan te pakken. Neemt u zelf ook maatregelen
om het risico op een inbraak te beperken?

Bel 112

De inbraken richten zich momenteel op
vrijstaande woningen en hoekwoningen.
Inbrekers konden hun slag slaan door ramen
open te breken of het cilinderslot uit de deur
te trekken. Zorg daarom altijd voor goed
hang- en sluitwerk en maak gebruik van een
nachtslot. Laat ook verlichting branden aan
de voor- en achterzijde van uw woning en
spreek met buren af om een oogje in het zeil
te houden als u afwezig bent.

Aangifte

Ziet u verdachte omstandigheden? Bel dan
direct 112 om dit te melden bij de politie.
U kent uw eigen buurt het beste, dus als u
het niet vertrouwt, is dat niet voor niets. Blijf
rustig en neem geen onnodig risico. Noteer
altijd het kenteken als u verdachte personen
ziet met een auto.

De kans dat inbrekers gepakt worden, neemt
toe als u bij de politie meldt wanneer u verdachte zaken ziet. Doe ook altijd aangifte bij
inbraak of een poging tot inbraak. Bel 09008844 om een afspraak te maken.
Meer tips om inbraak te voorkomen? Kijk op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

Profielschets nieuwe burgemeester
Wijdemeren zoekt een nieuwe
vaste burgemeester. Een burgemeester die straks deel uitmaakt
van het Wijdemeerse dorps-DNA.
Een betrokken, besluitvaardige
en omgevingsbewuste netwerker
die communicatief sterk is en de
verbinding zoekt. Dat staat in de
profielschets die de gemeenteraad
heeft opgesteld.
De zoektocht naar een nieuwe, vaste burgemeester is het gevolg van het stopzetten

van de fusieprocedure door de provincie
Noord-Holland.

Wat vindt u belangrijk?
We hebben u als inwoner gevraagd om
mee te denken over het profiel van de nieuwe burgemeester. Bijna 600 mensen gaven
een reactie op de vraag ‘Als ik denk aan de
nieuwe burgemeester van Wijdemeren,
dan zie ik iemand die vooral…’. Zij konden
maximaal drie eigenschappen opgeven
die ze belangrijk vinden voor een nieuwe
burgemeester. De meest genoemde eigen-

schappen? Een burgemeester die boven
de partijen staat en een verbinder is (55%),
iemand die zichtbaar is voor inwoners en
ondernemers (50%) en een burgemeester
die goed en integer bestuur bewaakt (43%).

Vaststelling profielschets
Donderdagavond 14 maart wordt de profielschets vastgesteld. Commissaris van
de Koning, de heer A. van Dijk, is daarbij
aanwezig. Na de raadsvergadering gaat de
vertrouwenscommissie aan de slag. Naar
verwachting kan de nieuwe burgemeester

in het najaar van 2019 worden geïnstalleerd.
De volledige profielschets is te vinden op
www.wijdemeren.nl/profielschetsburgemeester.

Eerste editie Duurzame Week Wijdemeren
Van 30 maart tot en met 6 april is
het zo ver…de Duurzame Week
Wijdemeren. Ontmoeting, verbinding en inspiratie staan centraal tijdens een week vol lezingen, acties
en workshops.
Met de Duurzame Week Wijdemeren geven we de aftrap voor de uitvoering van de
duurzaamheidsagenda die eerder dit jaar
door de gemeenteraad is aangenomen. In
het programma komen een aantal thema’s
uit de duurzaamheidsagenda aan bod:
co2-reductie en duurzame energie,

efficiënt gebruik van grondstoffen, recycling en uitbreiding van de groene ruimte.

Duurzame toekomst
Wethouder Joost Boermans: “Ik ben erg
blij dat we met deze Duurzame Week een
startschot kunnen geven voor alle mooie
plannen uit de duurzaamheidsagenda. Door
inwoners, pioniers, verenigingen en bedrijven
te inspireren en met elkaar te verbinden gaan
we samen op pad om te zorgen voor een
duurzame toekomst voor onze dorpen. Komt
u ook inspiratie opdoen tijdens een van de
evenementen in de Duurzame Week?”

23 maart: Landelijke Opschoondag
Op zaterdag 23 maart is de
Landelijke Opschoondag. Overal
in het land organiseren mensen
activiteiten om samen hun straat
of buurt schoon te houden. Want:
zwerfafval hoort niet in de natuur.
Doet u ook mee?
Door afval op te ruimen helpt u mee aan
een schone leefomgeving en het is een
mooie en gezellige gelegenheid om buurtbewoners of leden van uw (sport)vereniging
beter te leren kennen. In Wijdemeren doen
al een aantal scholen en organisaties mee
aan de actie. Bent u ook enthousiast geworden? Dan kunt u een actie aanmelden
op www.supportervanschoon.nl.

Ondersteuning gemeente
Als gemeente ondersteunen we deze actie
graag. Een schone buurt zorgt namelijk
voor een prettige leefomgeving. Ga jij aan
de slag op 23 maart? Dan kunnen we u
helpen door vuilniszakken, hesjes en/of
papierknijpers te leveren. Neem hiervoor
contact op met j.mur@wijdemeren.nl of bel
met telefoonnummer 14 035.

Tuintegels, compost en
speeddaten
Tijdens de Duurzame Week Wijdemeren
kunt u onder andere uw tuintegels ruilen voor (inheemse) plantjes én een zak
compost, speeddaten met onze energiecoaches, aanhaken bij de duurzame
borrel en duurzame woningen in onze
kernen bezoeken. De leerlingen van de
Regenboogschool leren in de Duurzame
Week nog meer over energiebesparing tijdens een heuse energieles. Benieuwd naar
alle activiteiten? Kijk op
www.wijdemeren.nl/duurzameweek.

Wijdemeren
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Toegankelijk trottoir

Uitstel aanplant bomen

Regelmatig komen er bij de gemeente klachten binnen over een
beperkte toegankelijkheid van
het trottoir langs het Noorder- en
Zuidereinde.

Afgelopen maandag heeft wethouder Joost Boermans met het planten van een momumentaaliep op de
Dammerweg het startschot gegeven voor de aanplant van meer dan
150 nieuwe bomen in Nederhorst
den Berg en Oud-Loosdrecht.

Geparkeerde auto’s, fietsen, scooters en
bloembakken zorgen ervoor dat bewoners
met een rollator of kinderwagen te weinig
ruimte hebben en moeten uitwijken naar de
rijbaan. Een gevaarlijke situatie voor deze
kwetsbare verkeersgebruikers.

Meer informatie?
Kijk op www.wijdemeren.nl/onderhoudbomen of mail naar bomen@wijdemeren.nl.

Op de website van de gemeente zijn de
locaties te vinden waar we in de komende
periode nieuwe bomen gaan plaatsen.

Aanplant najaar
Handhaven

Door het bijzonder mooie voorjaarsweer,
krijgen veel bomen alweer bladeren.
Hierdoor kunnen we helaas niet op alle
plekken de geplande bomen aanplanten.
Waar planten we nu niet? Bijvoorbeeld
langs de Oud-Loosdrechtsedijk, op het
Vunutsplein en op de Elbert Mooijlaan in
Kortenhoef. De aanplant van nieuwe bomen doen we op deze plekken in het najaar
van 2019.

De gemeentelijke handhavers en de politie
geven in de komende periode een waarschuwing wanneer zij zien dat de doorgang
op het trottoir gehinderd wordt. Bij herhaling of aanhoudende hinder delen zij hiervoor boetes uit.

Officiële bekendmakingen
- Pieter de Hooghlaan 9: wijzigen zijgevel (06.03.19)

Bouwen en wonen

13 maart 2019
raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1696.OVBoegspriet2018-va00

Verkeer

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Beroep

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Ontwerpbeschikking
(uitgebreide procedure)

’s-Graveland

Ankeveen

>

- Loodijk 12: bouwen bedrijfsgebouw (06.03.19)
- Zuidereinde 167: vervangen kozijnen (06.03.19)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 77: realiseren bed & breakfast (27.02.19)
- Kortenhoefsedijk 117a en 117b: bouwen twee
bungalows (22.02.19)

>

- Herenweg t.h.v. nummer 1: pilot natte teelten voor
periode van zes jaar (01.03.19)
Voor het indienen van zienswijzen: zie kader.
>

- Beukenlaan 1: plaatsen dakkapel (27.02.19)
- Beukenlaan 8: plaatsen dakkapel en dakopbouw (21.02.19)
- Golfslag 38: plaatsen dakkapel (04.03.19)

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

Nederhorst den Berg

Nederhorst den Berg

- Blijklaan 1: organiseren zomerspektakel 2019 (06.03.19)
- Dammerweg achter 73: plaatsen beschoeiing en
vlonders (03.03.19)
- Pieter de Hooghlaan 9: wijzigen zijgevel (03.03.19)
- Voorstraat t.h.v. nummer 7: organiseren Lentespektakel
(23.02.19)

- Middenweg 115: uitbreiden loods

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Breukeleveen
- Herenweg 54: gebruik gedeelte woning als
bed & breakfast (22.02.19)

’s-Graveland
- Zuidereinde 107 achter het fietspad: plaatsen bronzen
beeld (28.02.19)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 1: plaatsen dakkapel en maken
doorbraak (01.03.19)

Loosdrecht
- Beukenlaan 1: plaatsen dakkapel (06.03.19)
- ’t Breukeleveense Meentje 12a: verbouwen woning
(06.03.19)
- Swingboei 7: aanleggen vlonder (25.02.19)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 9c: bouwen woning (22.02.19)

Festiviteiten

Verlenging beslistermijn

Loosdrecht

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

Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden die tijdig hun
zienswijzen bij het college kenbaar hebben gemaakt gedurende de hierboven vermelde termijn tegen dit besluit
beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

> Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren maken bekend dat zij met toepassing van artikel
2.12, eerste lid, onder a, sub 3o, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van acht
pakhuizen met kantoor aan huis aan de Boegspriet 24 t/m
38 in Loosdrecht. Voor deze omgevingsvergunning wordt
afgeweken van het bestemmingsplan ‘Dorpscentrum
Oud-Loosdrecht’. De buitenplanse afwijking heeft betrekking op het maken van parkeerplaatsen op een deel van
de bestemming ‘Centrumdoeleinden’.
De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende onderdelen:
1. het bouwen van een bouwwerk;
2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd
met het bestemmingsplan.

Ter inzage
De verleende omgevingsvergunning ligt vanaf 14 maart
2018 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de omgevingsvergunning opvragen door een mail te sturen aan
info@wijdemeren.nl De omgevingsvergunning is digitaal

Verkeersbesluiten

- Zuidereinde t.h.v. huisnr. 74e: opheffen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats in verband met omstandigheden belanghebbende (25.02.19)

Kortenhoef
- Rozenhof t.h.v. huisnr. 12: opheffen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats in verband omstandigheden
belanghebbende (25.02.19)
- Pieter van der Leelaan t.h.v. huisnr. 23: opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met
omstandigheden belanghebbende (25.02.19)

Loosdrecht
- Heulakker achter Vuntuslaan 65: aanleggen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met
handicap belanghebbende (25.02.19)

Kortenhoef
- ’s-Gravelandse Muziekvereniging BMOL, Zuidsingel 54,

Besluit omgevingsvergunVoorjaarsconcert op 23 maart 2019 (25.02.19)
ning voor het bouwen van acht Nederhorst den Berg
pakhuizen met kantoor aan huis - Stichting evenementen BRC, Spiegelplasloop op 17
maart 2019 vanaf Overmeerseweg t.h.v. nummer 39
achter Boegspriet 24 t/m 38,
(08.03.19)
Loosdrecht
>

>

‘s-Graveland

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

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

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

Ontwerpbesluit para-commerciële vergunning Drank- en
Horecawet
>

Kortenhoef
- Vereniging Door Studie Ontwikkeld (D.S.O.), Parklaan 5
Bovengenoemd(e) ontwerpbesluit(en) liggen vanaf
vandaag zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen
binnen deze termijn schriftelijk hun zienswijze indienen
bij de burgemeester van Wijdemeren.

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

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en
wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035. Het indienen van een
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

Beroep indienen

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

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het
verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500
DA Utrecht) .

10

NIEUWSSTER

Woensdag 13 maart 2019

ADVERTEREN? WWW.DENIEUWSSTER.NL

ontdek
Amaris
Ben jij woonachtig in de buurt van
Nederhorst den Berg en op zoek naar een baan als;

Verzorgende IG
Wijkverzorgende

Uren in overleg,

Verpleegkundige

mogelijk vanaf

contract
4 uur

Reageer dan snel

per week.

Bel: 085 021 3120
Direct solliciteren kan via werkenbijamaris.nl

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN FULL-TIME

LOODGIETER/CV MONTEUR
Functie-eisen
• Vakbekwaam
• Aantoonbare ervaring
• Rijbewijs B
• Zelfstandig en nauwkeurig
• Positieve uitstraling
• Goede communicatieve vaardigheden
Wat je van ons kunt verwachten
• Prettige werksfeer
• Goed salaris
• Passende arbeidsvoorwaarden

TWIJFEL NIET &

SOLLICITEER!

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
Franciscusweg 4a | 1216 SK Hilversum
035-624 4800 | info@bijlardbv.nl | www.bijlardbv.nl

Zondag opent Sams’ Food & Ice
Hopelijk schijnt de zon komende zondag, want dan opent
Sam’s Food & Ice aan de Oud
Loosdrechtsedijk ter hoogte
van de Vuntuslaan. In het voormalige VVV- infopunt heeft
Sammie voor u een keur aan
heerlijke ijsjes en andere versnaperingen in de aanbieding.
Eigenlijk heeft ze al vanaf 1 juli
vorig jaar Mimi’s IJssalon overgenomen, maar ze gaf daar tot
nu toe geen ruchtbaarheid aan.
“Na een hele drukke zomer met
fantastisch ijsweer hebben we
de winter benut om de zaak te
restylen”, zegt de 22-jarige eigenaresse die horeca-ervaring
heeft opgedaan bij het bekende restaurant De Eend aan de
Horndijk. Sammie zal samen
met haar moeder Annemieke
zeven dagen per week tussen
10 en 19 uur de zaak draaiende
houden.
Door een andere bestrating en
verplaatsing van de zitbanken

lijkt het terras ruimer. Bovendien is er een overkapping aan
de zijkant zodat u kunt schuilen bij een paar spatjes regen.
Binnen is de kleurstelling aangepast, opvallend zijn de cerise
tinten en de nieuwe werkbank.
De ijsvitrine is daarentegen wat
kleiner geworden. Maar er zijn
wel 30 soorten ijsjes beschikbaar. Die maken de dames zelf.
Ze hebben de afgelopen maanden een uitgebreide cursus gevolgd. “Het is een kwestie van
heel nauwkeurig werken, want
je moet alle ingrediënten precies op elkaar afstellen. Anders
wordt het niks”, weet Sammie.
Die sinds vorig jaar ook ervaren heeft hoe het is om te ondernemen. “Het is best een grote verantwoordelijkheid, maar
de wilskracht om iets te bereiken heeft het gewonnen van de
spanning.” De dames hebben er
erg veel zin in om Sam’s Food
& Ice tot een succes te maken.
Moeder Annemieke heeft een

Vrijwilligers voor VoorleesExpress
Ieder jaar verlaat 1 op de 5 kinderen in Nederland de basisschool met een taalachterstand.
De VoorleesExpress is een project waarbij we dit cijfer proberen terug te dringen door kinderen met een taalachterstand
20 weken lang, eenmaal per
week thuis voor te lezen. Dit
stimuleert de taalontwikkeling
van de kinderen en verbindt
mensen met verschillende achtergronden met elkaar.
We zoeken vrijwilligers om als
voorlezer of coördinator aan
de slag te gaan. Coördinato-

ren begeleiden gedurende een
voorleesseizoen doorgaans vijf
gezinnen en hun voorlezers.
Dankzij de coördinatoren ontvangen voorlezers een intensieve begeleiding en weet de
projectleiding hoe het project
verloopt. Om je aan te melden
als vrijwilliger kun je contact
opnemen met Dalila Bakir,
via VoorleesExpress@bibliotheekgooienmeer.nl of 035 –
6973005. (bereikbaar op dinsdag t/m donderdag)

sterke voorkeur voor de smaak
van de bloedsinaasappel en
Sammie prefereert de zuur-frisse cookie/citroensmaak.
Naast een ruime keuze uit ijs
kunt u er ook terecht voor verse
broodjes, ook warme, appelgebak, panini’s, tosti’s, enzovoort.
En ook diverse smaken koffie
en frisdrank.
Zondag 17 maart open vanaf
10 uur.

Collecteweek ReumaNederland
In de week van 18 tot en met 23 maart is
de jaarlijkse collecteweek van ReumaNederland, voorheen het Reumafonds. Ook
dit jaar zetten tienduizenden vrijwilligers
zich met hart en ziel in om door heel Nederland geld op te halen voor onderzoek
naar reuma. Kunnen ze ook op uw steun
rekenen?
Nieuw dit jaar is dat alle collectanten
een QR-code op hun legitimatiebewijs
hebben staan. Door deze code te scannen
kan eenvoudig via een Tikkie een donatie
worden gedaan voor de collecte. Ook
worden er weer 500 pinbussen ingezet,
met een pinautomaat geïntegreerd in
de bus. Geven aan de collectant wordt zo
steeds gemakkelijker.
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Voetbal

Loosdrecht krijgt eindelijk wat het verdient
Door: Michel Kamer
Het eerste van Loosdrecht kan
eindelijk weer eens 3 punten
bij schrijven na een verdiende 2-3 overwinning op TOV.
Na 4 nederlagen op rij waren
de oranjeleeuwen gekelderd
naar een 12e plek en moest
het zelfs vrezen voor nacompetitie. Dankzij een late treffer
van Khalid El Jebli werd de buit
binnengehaald en klimt het
vlaggenschip naar de 10e plek
in de 2e klasse.
Ondanks de nodige aanpassingen in de basiself keken de
Loosdrechts al na 16 secon-

den tegen een achterstand aan.
De aftrap werd ingeleverd bij
een middenvelder van TOV,
die stuurde spits Van der Wilt
weg en die zette de thuisploeg
op voorsprong na een mooie
stift over keeper Van Zoelen:
0-1. Loosdrecht ging op jacht
naar de gelijkmaker en legde
veel strijd en bij vlagen goed
voetbal op de mat. Vlak voor
rust werd Mo Adarghal door
Edwin Klok voor de keeper gezet en die verschalkte met een
mooie chip de goalie van TOV
en tekende daarmee de gelijkmaker aan.
2e helft startte de Loosdrechters voortvarend, want al in

de 48e minuut was het Nick
Doppenberg die met een
mooie kopbal de voorsprong
op het scorebord zette. Loosdrecht had het betere van het
spe,l maar vergat de score uit
te breiden. Khalid El Jebli liet
een opgelegde kans onbenut
na een 1 op 1 met de keeper
en Loosdrecht kreeg zoals vaker dit seizoen toch weer een
tegenslag voor de kiezen. In
de 87e minuut scoorde TOV
en leek het een punt veilig te
stellen. Gelukkig voor de ploeg
van Roy Versluis dacht Khalid
El Jebli daar anders over en in
de 90 minuut knalde hij de 2-3
via binnenkant paal tegen de

touwen. Drie hele belangrijke
punten voor SV Loosdrecht.
Volgende week wacht de thuiswedstrijd tegen FC Almere.

De gelijkmaker van Mo Adarghal
(foto: Piet van Bemmelen)

Volleybal
voorsprong werd verLoVoC dames nipt onderuit tegen koploper 14-1
speeld en bij 16-21 leek de set
LoVoC dames-1 ontving vrijdag koploper Keizer Otto-Trivolley uit Naarden in sportzaal
Eikenrode. LoVoC was gebrand
op een revanche voor de kansloze 4-0 nederlaag eerder in
het seizoen in Naarden. Het
slaagde net niet in de opzet,
maar wist knap twee welkome
punten af te snoepen van de
aanstaande kampioen.
LoVoC startte sterk in de eerste en nam vlot een 5-0 voorsprong. Keizer Otto-Trivolley

liet zich duidelijk verrassen en
wist pas bij 9-4 zich goed te
herstellen van de matige start.
Het werd hierbij wel geholpen
door LoVoC dat om onduidelijke reden in slordig spel verviel. Aanvallend liet LoVoC het
afweten en er werden teveel
onnodige fouten gemaakt. Keizer Otto-Trivolley kwam terug
tot 13-13 en nam vervolgens
het initiatief over. De dames uit
Naarden liepen eenvoudig uit
naar 17-21 en pakten de eerste
setwinst met 19-25. In de twee-

de set had LoVoC de zaakjes
weer op orde en had de hele
set het initiatief. Even dreigde
Keizer Otto-Trivolley terug te
komen na een wat rommelige
fase bij LoVoC. Een time out
bij 9-9 zette LoVoC weer op
het goede spoor. Met wat meer
servicedruk en alertheid in de
aanval nam LoVoC weer afstand en trok de set met 25-20
naar zich toe. In de 3e set ging
het spel alle kanten op. Prima
fases werden afgewisseld door
zeer slordige momenten. Een

verloren te gaan. Dankzij een
sterke servicebeurt van Jolien
Baas knokte LoVoC zich naar
een 24-21 voorsprong om de
set vervolgens met 25-22 te
pakken. In de vierde set liet
LoVoC zich direct verrassen
door de grote servicedruk van
Keizer Otto-Trivolley. In no
time keek LoVoC tegen een
0-7 achterstand aan. Bij 1219 kwam LoVoC door goede
servicedruk van Jara Kieft
nog terug tot 17-19. Maar dit
was niet genoeg en Keizer

Otto-Trivolley speelde de set
degelijk uit met 20-25. De beslissende 5e set liet LoVoC zich
opnieuw foppen door dezelfde
speelster en keek al vlot tegen
een 0-8 achterstand aan, omdat het geen grip kreeg op de
lastige service. Een achterstand
die niet meer kon worden gerepareerd, 8-15. Twee dik verdiende punten voor LoVoC,
maar met wat meer vastigheid
in de servicepass had er misschien wel meer ingezeten.

Spiegelplasloop

Thuizbij Kidsrun nieuw element in Spiegelplasloop
tief te stimuleren”, legt Paul de
Vries uit. “Door het organiseren van een aantal clinics krijgen de kids de gelegenheid om
te ervaren of ze het leuk vinden
om mee te doen aan de Spiegelplasloop.”

NEDERHORST DEN BERG- “Wat
gaan we doen”, roept begeleider Paul de Vries aan een
groep kinderen op het recreatieterrein achter de Sporthal
de Blijk. “Hinkelen”, roept de
een, “nee, springen” roept de
ander tijdens de warming-up.
Het enthousiasme spat er van
af. Paul de Vries van kinderop-

vang Thuizbij is bezig om de
kinderen voor te bereiden op
deelname aan de Kidsruns bij
de Spiegelplasloop.
“Sinds dit jaar zijn we sponsor
geworden van de Kidsrun en
proberen we deelname aan de
loop door de kinderen van de
naschoolse opvang (NSO) ac-

11e keer
Op zondag 17 maart organiseert de Bergse Runnersclub
het evenement voor de 11e
keer. Het hardlooprondje om
de Spiegelplas is populair bij
hardlopers in midden Nederland. In 2018 stonden er ruim
400 hardlopers aan de start
van de Seneca formulierenserver Spiegeplasloop. Naast
de 10 km wedstrijd en prestatieloop, biedt het evenement
ook een 5km recreatieloop
en is de jeugdloop (voor kinderen tot en met 12 jaar) een
belangrijk onderdeel op het
loopprogramma. De Seneca
Formulieren Spiegelplasloop
staat bekend als een gezellig en
laagdrempelig hardloopevene-

ment dat in trek is bij prestatie
en wedstrijdlopers. De voorinschrijving sluit op vrijdag 15
maart Op dit moment hebben
zich al meer dan 100 lopers
aangemeld”, zegt Gert van der
Vliet van de evenementenorganisatie van de BRC. “We
hopen dat zowel recreatieve als
wedstrijdlopers graag deelnemen aan onze loop.”
Titel verdedigen
Lucas Nieuweboer vestigde
in 2018 een nieuw parcoursrecord. De 24-jarige toploper
uit Heemstede noteerde op het
door de atletiekunie gecertificeerde snelle parcours rond
de spiegelplas, een tijd van 30
minuten en 51 seconden. Lucas Nieuweboer is enthousiast
over de Spiegelplasloop. Aan
Louran van Keulen van Run2day Hilversum, die het deelnemersveld voor de wedstrijdloop regelt, liet Nieuweboer
weten dat hij graag zijn titel
in Nederhorst den Berg wil

verdedigen. Regiotopper Cas
Lutz (lid van Team MILA Hilversum) werd vorig jaar knap
tweede. De Hilversummer
meldde graag sportieve revanche te willen nemen. Bij de dames ging in de editie van 2018
de winst naar Mirjam Koersen.
De Hilversumse marathonloopster is eveneens lid van
Running-team MILA Hilversum (MILA: Midden en lange
afstand) en heeft net als de rest
van het team haar deelname
aan de spiegelplasloop toegezegd. Daarmee is de deelname
van een flink deel van de regionale top verzekerd. Daartoe
behoren ook de Bergse talenten
Rick Smits en Hielke Hilberts.
Voorinschrijven voor de Spiegelplasloop kan via www.spiegelplasloop.nl. Het evenement
start op zondag 17 maart om
12.15 met de Kidsrun.
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Voorlopig alleen bestemming ‘wonen’ voor boerderij
Door: Herman Stuijver
In de NieuwsSter van 27 februari jl. uitten omwonenden hun
ongerustheid over een bouwplan aan de Nieuw Loosdrechtsedijk 87. Zij vermoedden dat
er sprake was van een verborgen agenda. De gemeente zou
de bestemming ‘agrarisch’ van
de historische boerderij willen
omzetten naar ‘wonen’ als een
opstapje naar een volledige
bestemmingswijziging ‘wonen’. Zodat JeeGee Vastgoed
ruimte krijgt om woningen te
bouwen (plan Achtererf).
Wethouder Jan-Jaap de Kloet
ontkent die koppeling: “Dat
het hoofdgebouw een woonbestemming krijgt, is geen
voorportaal voor het automatisch omzetten van het bestemmingsplan. Daarvoor moet een

nieuwe procedure lopen die
door de gemeenteraad wordt
vastgesteld. Alle eventuele stappen zullen dan volgen.” Johan
Zijtveld van JeeGee Vastgoed
zegt hetzelfde. “Iedereen is toch
blij dat het oude pand dat echt
op instorten stond zo fraai in
stijl is gerenoveerd? Ik ben geboren aan de overkant, bij de
Gruttterij op 86. Ik ben er trots
op. Het moet wel ‘wonen’ worden, want anders zou iemand
zomaar een varkensstal aan de
achterkant kunnen beginnen.
Dat wil toch niemand meer?”
Wel woningen
Zijtveld erkent dat hij van plan
is om een bouwplan op te zetten. “Dat weet iedereen al 30
jaar, dat er ooit in aansluiting
op het bestaande Hallinckveld
woningbouw zou komen.” Verder wil de projectontwikkelaar

Themaochtend Rembrandt
Op woensdag 20 maart is er
van 10.00-12.00 uur in Bibliotheek Gooi en meer, vestiging
Loosdrecht een Themaochtend
over Rembrandt door kunsthistorica Diana Kostman.
In 2019 is het 350 jaar geleden
dat Rembrandt van Rijn overleed. Diverse musea in Nederland, waaronder het Rijksmuseum, het Mauritshuis en het
Fries Museum, willen dat niet
ongemerkt voorbij laten gaan
en daarom is 2019 uitgeroepen

tot Rembrandtjaar met speciale
aandacht voor deze meester in
relatie tot de Gouden Eeuw.
Tijdens de themaochtend
neemt kunsthistorica Diana
Kostman je mee langs het leven
van Rembrandt en de bijzondere tijd waarin hij leefde. Ze
zal ingaan op zijn vroege periode in Leiden, de roem van de
kunstenaar in de jaren dertig
van de 17e eeuw in Amsterdam
maar ook op de vraag waarom
Rembrandt in zijn late jaren

geen details onthullen. Zelfs
het aantal van 24 appartementen dat circuleert, laat hij liever binnenskamers. “Voor de
zomer is meer bekend. Alleen
weet ik dat 1/3 sociaal wordt,
met veel groen en water eromheen. En uiteraard gasloos bouwen.” Samen met Van Henten

en Aalberts bezit hij ter plekke
gronden. De ontsluiting is een
belangrijk issue. Die zal vrijwel
zeker via de Tjalk plaatsvinden,
dat weet Zijtveld weer wel. “Ik
begrijp dat een weg door die
woonwijk geen optie is. Ik snap
ook wel dat mensen achterdochtig zijn, maar we hebben

als ouderwets schilder werd
gezien, terwijl hij tegenwoordig als een vooruitstrevend
kunstenaar wordt bestempeld.
Verbaas je over de wonderlijke levensloop van een van de
beroemdste kunstenaars uit de
Nederlandse kunstgeschiedenis. Iedereen is van harte welkom, de entree is vrij.
Op een themaochtend in Loosdrecht is altijd iemand van
SeniorWeb aanwezig om je te
helpen bij vragen over de PC,
tablet, e-reader of smartphone.
Tjalk 41, tel: 035 – 582 54 88.

Nescio-lezing annex koffieconcert

Nieuw initiatief: Bloemenakker op de
Buitenhof
TOMA Bloemenservice en
CSA-Tuinderij LandinZicht bundelen hun krachten met het
opzetten van een bloemenakker op de Buitenhof. Een initiatief om de sierteelt van bloemen te verduurzamen, door
biologisch bloemen te telen
voor de regionale afzet. Lokale
bedrijven en particulieren kunnen mee delen in de oogst.
Een groot deel van de Nederlandse (en internationale) bloementeelt is zeer belastend voor
het milieu. Vandaag de dag
is het bio-aandeel op de Nederlandse bloemenmarkt nog
steeds erg klein (0,07% van het
totale bloemenareaal). Groei
van vraag en aanbod is beide
nodig. Kiezen voor biologische
en lokale bloemen is van grote
betekenis voor de bijen, de biodiversiteit, goed voor vele insecten, de vogels en de natuur
in het algemeen.
Uniek project
Daarom gaat komend seizoen

(2019) een uniek project van
start. Op de rand van Hilversum en Loosdrecht wordt in
samenwerking met CSA-Tuinderij LandinZicht en een bevlogen bloementeler
een mooi stuk akkerland, genaamd de Buitenhof, in gebruik genomen waar we onze
eigen bloemen gaan telen. Bij
deze teelt worden geen chemische bestrijdingsmiddelen of
kunstmest gebruikt. De zaden
worden biologisch ingekocht,
de bloemen groeien in de volle
grond en er worden zelfs kippen ingezet om ‘afval’ van de
teelt, onkruid, slakken(eitjes)
en plaaginsecten om te zetten
in waardevolle mest. Een waar
paradijsje voor bijen en andere
bestuivers. Het project wordt
mede mogelijk gemaakt door
Verpleeghuis de Beukenhof en
Gert Veldhuizen.
Bloemenabonnement
Lokale bedrijven en particulieren kunnen dit initiatief steunen door een bloemenabon-

echt geen geheimen.”
Wethouder De Kloet benadrukt dat de gemeente geen
plan ontwikkelt. Er is een ambtenaar die de projectontwikkelaar helpt bij de planvorming,
maar dat is standaard. “Anders
zou je achteraf plotseling voor
problemen komen te staan. Het
is adviseren, zeker niet faciliteren.”
Tot slot Zijtveld. “Er is zo’n
grote behoefte aan huizen voor
de Loosdrechters. Ik krijg hier
mensen aan de deur. Ik heb
nog wel meer plannen, denk
aan de Van Melsen-strip aan de
Nootweg. Maar ik doe het stap
voor stap, volgens de regels. Als
mensen vragen hebben, zijn ze
altijd welkom.”

nement te nemen en daarmee
te delen in de oogst. Met dit
oogstaandeel lever je een bijdrage aan de biodiversiteit van
ons ecosysteem, help je mee
aan het verduurzamen van de
bloementeelt en steun je lokale
ondernemers. In ruil daarvoor
ben je met het oogstaandeel
verzekerd van een heel seizoen
milieuvriendelijke boeketten.
De veldbloemen worden ’s
ochtends op de Bloemenakker geplukt en door TOMA
Bloemenservice diezelfde dag
bijzonder geschikt en bezorgd.
Een cadeautje voor jezelf.
Voor bedrijven is het oogstaandeel het groene visite kaartje
voor een duurzame bedrijfsfilosofie!
Interesse? Wees er snel bij!
Neem voor meer informatie of aanmelden contact op
met TOMA Bloemenservice.
Post@tomavandenbosch.nl;
06-21192173; www.tomavandenbosch.nl

De gerestaureerde boerderij op nr.
87

Annelies Verbeke ‘Over-leven
in een connected world’

KORTENHOEF- Op zondag 17
maart zal Annelies Verbeke om
11.15 uur voor de Oecumenische Streekgemeente i.s.m.
de VUvereniging in het Oude
Kerkje aan de Kortenhoefsedijk 168 een Nescio-lezing
houden over het onderwerp
‘Over-leven in een connected
world’, een lezing in de serie
Verbinden-VerbandenVerbonden. Daarnaast is er tijdens
de lezing een koffieconcert. De
entree bedraagt €10,- (kinderen gratis).
Wat betekent het om te leven
in een wereld waarin iedereen
met elkaar verbonden is, de
Connected World? Op welke
wijze is de moderne mens verbonden met anderen? We liken
elkaar op Facebook, maar voelen we ons echt met die ander
verbonden? Hoe doen moslims
dat in onze multiculturele samenleving? Wat kunnen we
van hen leren? Verbindt kunst
mensen met elkaar? Hoe dan?
In deze aflevering gaat Annelies Verbeke in op welke eigenzinnige wijzen literatuur kan
verbinden. Verbeke getuigt

over hoe zij als lezer en auteur
troost, herkenning en begrip
heeft ervaren, evenals nieuwe
perspectieven en het eigene van
sterke auteurs. Ze leest bewust
over tijds- en landsgrenzen
heen en kent als veel vertaald
auteur het belang van goede
literaire vertalers, voor wie zij
een lans breekt. Toch ziet zij
een gevaar in de commerciële
tendensen achter internationalisering en verengelsing, die
ook in de literaire wereld voor
verschraling dreigen te zorgen.
Concert
De lezing wordt afgewisseld
met een optreden van een strijkerstrio: Virginia Wolleswinkel
(altviool), William McLeish
(cello) en Leonid Nikishin
(viool). Ze spelen werken van
Beethoven, Bach, Gliere en
Dohnaniy.
De volgende Nesciolezing is op
zondag 19 mei. Dan is Chris
van der Heyden de spreker. Hij
vertelt over ‘NSB- kind zijn’. Zie
ook: www.osg-kortenhoef.nl
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Werkinjeeigenwijk

De BNMO krijgt het steeds drukker

WIJDEMEREN- Arbeidsmarktdeskundige Wim van Oudheusden
(72) publiceert 1e kwartaaloverzicht maart 2019. Vacatures in
de driehoek Amsterdam – Amersfoort – Utrecht; heel Nederland:
547.710 Actueler en specifieker dan CBS, UWV of KvK. Want: hoogste aantal vacatures; elk per postcode te vinden; elk uur van de
dag geactualiseerd; van elke vacature is de volledige tekst aanwezig. Enkele aantallen vacatures per vandaag met een woon-werkafstand van 7 km, een half uur fietsen:
•
Amersfoort:		
7.852
•
Amsterdam:		
54.039
•
BEL-gemeenten:
1.542
•
De Bilt:			
1.220
•
Gooise Meren:		
1.137
•
Hilversum:		
3.592
•
Huizen:			
1.911
•
Utrecht:			
28.066
•
Weesp:			
2.671
•
Wijdemeren:		
232
Totaal deze regio:			
102.262		
Plus daarnaast het permanente aanbod van vacatures vanuit het
netwerk van WERKINJEEIGENWIJK van ruim 150 werkgevers.
In de spotlights: Met spoed gezocht: iemand met (school)ervaring
timmeren, meubel maken of frezen. Vast contract, interne specifieke opleiding vanwege uniek karakter van het werk! “handjes uit
de mouwen” persoon vereist! 38 uur/week 9 – 17 uur, Vinkeveen,
moet met eigen vervoer bereikbaar zijn. Af en toe ook werk in
Barcelona, Malta of Rhodos.
WERKINJEEIGENWIJK zet wél zoden aan de dijk! Detailinformatie over de vacatures vragen kan via https://www.werkinjeeigenwijk.nl/contact-opnemen of bel 06 404 145 60

Door: Herman Stuijver

Inwoners zoeken een niet
al te jonge verbinder
WIJDEMEREN- Bij de profielschets voor een nieuwe burgemeester

konden de inwoners meedenken. 595 Wijdemeerders vulden digitaal de volgende zin in: ‘Als ik denk aan de nieuwe burgemeester van
Wijdemeren, dan zie ik iemand die vooral…” (3 opties mogelijk).
Boven de partijen staat en een verbinder is (315):
55%
Zichtbaar is voor inwoners en ondernemers (284):
50%
Goed en integer bestuur bewaakt (244):		
43%
Daadkrachtig is (187):				33%
Een ‘handen uit de mouwen’ mentaliteit heeft (122): 21%
Beschikt over een regionaal en nationaal netwerk (93): 16%
Een aanjager van de regionale samenwerking is (91): 16%
Een inspirerende burgervader/ moeder is (90):
16%
Een ervaren bestuurder is (90):			
16%
Jong en verfrissend is (85):				
15%

Kerncijfers Wijdemeren
WIJDEMEREN- Bij het opstellen
van de profielschets voor een
nieuwe burgemeester stonden
ook enkele kerncijfers voor
de sollicitanten. Het kan geen
kwaad om ze eens op een rijtje
te zetten.
De vijf dorpen tellen 23.659

inwoners. De gemiddelde
WOZ-waarde van een woning is € 329.000,-. Er zijn 25
werklozen op 1000 inwoners.
De gemeente heeft 47,86 km2
landoppervlakte en 28,5 km2
wateroppervlakte. Verspreid
over de vijf dorpen zijn er 3

Te hard rijden in woonerf
Ineke Portengen wil goede verkeersmaatregelen in de woonwijk rond de Tjalk. Zij schreef
een brief aan de gemeente.
Hieronder verkort.
Na een week van onzekerheid
is ons bange vermoeden helaas
bewaarheid geworden. Onze
kat is dood gevonden in een
voortuin aan de Tjalk. Aangereden in het 30 km- gebied.
Wellicht tijd om de uitkomsten
van een verkeersonderzoek
openbaar te maken en einde-

lijk passende maatregelen te
nemen tegen de hardrijdende
verkeersaso’s. In september
2014 reeds hebben wij bij gemeente en politie aangegeven
dat er in ons woonerf Regenboog/Vrijheid veel te hard
wordt gereden. Een maand
later wordt onze kat voor de
deur doodgereden. Naar aanleiding hiervan een gesprek
met toenmalig wethouder
Reijn. Aangedrongen op verkeersremmende maatregelen.

LOOSDRECHT - BNMO? Wat is
dat, zal menigeen zich afvragen. De Bond van Nederlandse
Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers is een vrijwilligersorganisatie met het doel hulp
te bieden aan beschadigde
(oud-) militairen en hun gezin.
Ook mannen en vrouwen van
andere geüniformeerde beroepen als politie, brandweer en
ambulance komen in aanmerking voor hulp.
In Loosdrecht woont Chris
Hellinga, hij is secretaris van
de afdeling Utrecht/ ’t Gooi die
zo’n 300 leden telt. “Ja, ik ben er
elke dag mee bezig. We doen in
onze regio best veel, maar ook
landelijk kun je bij ons terecht
voor veel activiteiten. Lezingen, uitjes, sport, ontspanning,
herdenkingen, een heel scala
om onze leden, hun partners
en kinderen te ondersteunen.”
De BNMO is ontstaan direct
na de Tweede Wereldoorlog
en bestaat volgend jaar dus 75
jaar. Je bent in militaire dienst
geweest en hebt daar gezondheidsklachten aan overgehouden. Dat kan lichamelijk maar
ook geestelijk zijn. Misschien
ben je afgekeurd of ondervind
je pas na jaren problemen. Zo
keren militairen soms geschonden terug van een missie in het
buitenland. Of je bent de echtgenote van zo’n oud-militair.
Dat geldt ook voor politieagenten, brandweerlieden of ambulancepersoneel, die kunnen
ook gewond raken tijdens de
uitoefening van hun risicovolle beroep. Deze verwondingen
kunnen fysiek of psychisch van
aard zijn.
brandweerkazernes en 12 basisscholen. Er zijn 75 gesubsidieerde verenigingen en stichtingen en Wijdemeren telt 1324
vrijwilligers op het platform De
Appelboom (deappelboom.nl).
De begroting van 2019 gaat
over 49,7 miljoen.
Cijfers: CBS 2018 en waarstaatjegemeente.nl
Aangeboden zelf een drempel
te willen betalen. Maar nee, dat
kon niet, als er één een drempel
krijgt, willen ze allemaal een
drempel. Dat was het antwoord
van de wethouder. We moesten
wachten op herinrichting van
ons woonerf in 2019. Het is nu
maart 2019 en nog geen plan
gezien.
Sinds 2014
Wat heeft de gemeente sinds
2014 gedaan? Een nieuw
woonerfbord met een stickertje
van 15 km erop. Het gele bord
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Goede gesprekken
“Je hoort de laatste tijd steeds
vaker verhalen over trauma’s
als PTSS. Daarin kunnen wij
ook een helpende hand bieden.
Onze club voert veel gesprekken, maar verwijst ook door
naar instanties als maatschappelijk werk. Het zou nog veel
opener moeten zijn. Er wordt
teveel weggeschoven. Het is
vaak een taboe in geüniformeerde beroepen.” Hellinga
merkt op dat er juist veel wordt
bereikt als de leden elkaar ontmoeten tijdens een informele
ontmoeting. “Je hoeft niet altijd
met elkaar aan een tafel te zitten, juist even uit die sfeer loskomen, biedt lucht.” Hij geeft
het voorbeeld van een nieuw
project waarbij een groep het
bos ingaat om hout te hakken.
In de keet met koffie komen de
gesprekken los. “Dat is allemaal
zo motiverend, inspirerend en
liefdevol”, zegt Hellinga die zelf
tijdens zijn militaire dienst ook
slachtoffer werd met ernstige
brandwonden. Hij is daarvan
gelukkig geheel genezen.

Nazorg
De BNMO biedt leden nazorg,
professionele hulpverlening en
doet aan belangenbehartiging.
De bond werkt samen met diverse
veteranenorganisaties
en heeft zitting in de Chronisch Gehandicapten Raad.
In Doorn staat een gerenommeerd nazorgcentrum. Het lidmaatschap kost slechts 40 euro
per jaar. Trots toont Chris Hellinga diverse magazines met
informatie. De Activiteitengids
2019 staat bol van de tientallen programma’s, ontmoetend,
thematisch en verdiepend. De
BNMO beschouwt het als een
ereplicht om hun leden te ondersteunen. Er is heel veel mogelijk. Zoals oprichter Bib van
Lanschot ooit zei: ‘Je bent pas
verslagen als je zelf opgeeft’.
Wilt u meer weten? U kunt
Chris Hellinga bellen: 06- 53
48 12 97 of mailen: cchellinga@
kpnmail.nl Of eens kijken op:
www.bnmo.nl

met spelende kinderen was opeens weer verdwenen. Navraag
leerde: het rouleert in de wijk.
En ja, ook wij hebben een smileybord gehad.
Na meer dan een jaar vragen
kregen we de uitkomst van
1 week. Schrikbarend! Meer
dan 87% rijdt te hard met een
hoogst gemeten snelheid van
79 km! En dat in een woonerf
waar max. 15 km. gereden mag
worden. Een gesprek hierover
met de wethouder is ons in
2017 geweigerd.
Wat we zelf hebben gedaan?

Bestuurders aanspreken op
hun hard rijden. Dit helpt 1-2
dagen, daarna geven ze weer
gas. Een Victor Veilig- pop
neergezet. Maar die wordt omver gereden of omgetrapt door
de jeugd. Gemeente, neem je
verantwoordelijkheid en pak
dit probleem van hardrijdende
aso’s aan. Of gaan we wachten
tot er mensen worden doodgereden?
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20 huurappartementen op Erve Knorr beschikbaar

WIJDEMEREN- Op haar FB- pagina
doet wethouder Rosalie van Rijn
een oproep om te reageren op de
20 huurappartementen op het
terrein Erve Knorr in Loosdrecht,
tegenover het gemeentehuis.

De Alliantie Gooi- en Vechtstreek realiseert aan de Dirk
Smorenberglaan 20 appartementen, toegankelijk met lift in
de sociale huur. De 20 nieuw-

bouwappartementen bestaan
uit 17 verschillende woningtypen die zijn verdeeld over
vijf woonlagen. Variërend van
65 - 82 m²; 2 of 3 kamers (incl.
woonkamer). Allemaal met een
privé balkon. Iedere woning
heeft een individuele berging
(van circa 5-7 m2). De appartementen zijn, afhankelijk van
het woningtype, voorzien van
radiatoren of convectoren met
een individuele gasgestookte
HR-Centrale Verwarmingsketel, gebalanceerde mechanische
ventilatie met warmteterugwinning (WTW) en zonnepanelen. Er is alleen elektrisch
koken mogelijk. Alle appartementen worden voorzien van
een COAX- aansluiting. De
appartementen zijn goed geïso-

leerd, waardoor het energiegebruik en de bijkomende lasten
zo
laag mogelijk blijven. De huurprijs wordt: € 659, 56.
Voorrangsregels
Op de eerste rang komen doorstromers uit Loosdrecht die
een eengezinswoning/ woning
van een corporatie achterlaten
met een maximale huur tot €
720,42. Dan komt de rest van
Wijdemeren aan bod. Aan deze
categorieën worden woningen
aangeboden totdat maximaal
10 kandidaten een woning hebben geaccepteerd. Vervolgens
worden de overige 10 woningen aangeboden aan de volgende 2 categorieën: starters tot en
met 35 jaar die minimaal 2 jaar

SailWise zoekt vrijwilligers SOLK, wordt vervolgd
LOOSDRECHT - Zon, wind, over
de Plassen zeilen en vrijwilliger
zijn? Dat kan bij SailWise op
het eiland Robinson Crusoe in
de Loosdrechtse plassen. Zeilen geeft een ultiem gevoel
van vrijheid. Een gevoel dat
veel mensen met een handicap
niet kennen. Dankzij SailWise
(een non-profit organisatie)
kan iedereen genieten van een
fantastische ervaring op het
water, ongeacht zijn of haar
beperking. Met de juiste aanpassingen en begeleiding is
het voor iedereen mogelijk om
te (leren) watersporten. Alleen
met de inzet van vrijwilligers
kunnen wij onze activiteiten
organiseren.
Ben jij enthousiast, open minded en heb je een gezonde dosis
verantwoordelijkheidsgevoel?
Vind je het leuk om je steentje
bij te dragen aan een geslaagde
en afwisselende vakantieweek? Dan zoeken
wij jou voor ons watersporteiland Robinson
Crusoe middenin de
Loosdrechtse Plassen.
Vrijwilliger worden bij
SailWise kan al voor
een paar dagen per jaar.
Iedere vrijwilliger krijgt

een introductiedag of weekend.
Wij zijn op zoek naar verpleegkundigen en watersportinstructeurs voor de dagelijkse
verzorging en begeleiding van
deelnemers.
Meedoen?
Wij bieden jou: een onvergetelijke ervaring; kosteloos volpension op unieke locaties; begeleiding door ervaren vrijwilligers
en professionele bemanning en
een collectieve WA- en ongevallenverzekering tijdens vrijwilligerswerk. De eerstvolgende
introductieweekenden in Loosdrecht: 30 en 31 maart en 13
en 14 april. Lijkt het je leuk om
mee te gaan?
Ga naar onze site voor meer informatie: www.sailwise.nl. Voor
vragen kun je bellen met Carola
Waalwijk: 06-10028408/0228350756 of een mail sturen boekingen@sailwise.nl

In Weekblad Wijdemeren van
vorige week besteedden we
aandacht aan het boekje SOLK,
geïnitieerd en samengesteld
door de Loosdrechtse Petulia van Tiggelen en voormalig
neuroloog en Solkdeskundige Marten Klaver. SOLK staat
voor Somatisch Onvoldoende

Landelijk is het aantal incidenten rond mensen met verward
gedrag in 8 jaar tijd verdubbeld
tot 90.000. De incidenten worden vaak steeds heftiger. Dit
blijkt uit cijfers opgevraagd bij
de landelijk politie door NRC.
Mensen kunnen om diverse redenen (tijdelijk) de grip op hun
leven verliezen. Dit kan zich uiten in verward gedrag. Verschillende oorzaken kunnen hierbij

GroenLinks, VVD, PvdA, D66,
50+ en CDA,
Van SOLK waren er natuurlijk
ook afgevaardigden, met name
dr. Marten Klaver, en Petulia
van Tiggelen zelf als samensteller van de verhalenbundel. Er
is met aandacht gekeken naar
het boek en geluisterd naar de
verhalen.
Wordt vervolgd.

11e In Gesprek met burgemeester Ossel
Vanaf woensdagavond 13
maart kunt u weer kijken naar
de 11e aflevering van ‘In Gesprek met’ burgemeester Freek
Ossel van Wijdemeren. Deze
keer vanuit kasteel-museum
Sypesteyn in Nieuw Loosdrecht.
Eindredacteur Herman Stuijver gaat in gesprek over de veiligheid in de vijf dorpen. Hoe
kunnen we de oprukkende cri-

Meer meldingen verward gedrag
REGIO - In 2018 zijn in Gooi
en Vechtstreek 1.135 meldingen gedaan bij de politie over
mensen met verward gedrag.
Het werkelijke aantal ligt zeer
waarschijnlijk hoger*. Om meer
aandacht te vragen voor mensen met verward gedrag en inwoners te informeren dat ze bij
de gemeenten terecht kunnen
voor vragen en meldingen, start
een publiekscampagne.

verklaarde Lichamelijke Klachten. Op dinsdag 5 maart jl. trok
een delegatie naar Den Haag,
om het boek als petitie aan te
bieden aan de vaste Tweede
Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er
waren afgevaardigden van verschillende partijen aanwezig:

woonachtig zijn in Loosdrecht.
Hierna weer de rest van Wijdemeren. Indien na toewijzing
nog woningen beschikbaar zijn,
dan worden de woningen aangeboden aan kandidaten in de
volgende categorieën: starters
ouder dan 35 jaar, woonachtig
in Loosdrecht, Wijdemeren en
in de regio Gooi en Vechtstreek
(in die volgorde). Een urgentieverklaring telt niet mee in de
toewijzingsprocedure. Om in
aanmerking te komen voor een
van de appartementen in dit
nieuwbouwproject mag het belastbaar huishoudinkomen niet
hoger zijn dan € 42.436 per jaar.
De voorlopige positie op WoningNet komt niet overeen met
de gestelde voorrangsregels.
Meer info: www.woningnetgooienvechtstreek.nl

een rol spelen, zoals dementie,
verslaving, schulden, verlies van
woning of baan.
Er heersen veel vooroordelen
over verward gedrag. Anders
dan vaak wordt gedacht, zijn de
meeste mensen met verward gedrag geen psychiatrisch patiënt
en zijn de meeste mensen met
verward gedrag niet gevaarlijk
of overlast gevend. Door om te
zien naar iemand die verward

minaliteit een halt toeroepen.
Wat is er mogelijk om de verkeersveiligheid te bevorderen?
Wat kan de burgemeester doen
om zoveel mogelijk Wijdemeerders op 20 maart naar het stembureau te lokken. Is de profielschets voor de opvolger van de
heer Ossel herkenbaar? Hoe reageren de lezers op de columns,
een tussentijdse evaluatie na 2

afleveringen. Waarom toch een
Zomerspektakel aan de Blijklaan? Wat heeft de heer Ossel
geleerd over ondermijning? En
hoever gaat het met de bescherming van de privacy vanuit het
gemeentehuis?
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN (1432).
Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl.
Ook op YouTube.

gedrag vertoont, kan de juiste
opvang, zorg en ondersteuning
worden geboden.
Melden
Inwoners die zich zorgen maken om iemand, kunnen contact opnemen met hun gemeente. De gemeente adviseert en
kan eventueel hulp inzetten. In
het geval van een gevaarlijke of
levensbedreigende situatie kunnen inwoners 112 bellen. Kijk
op www.kijkjijomofkijkjijweg.
nl voor meer tips, informatie

en contactgegevens van de gemeenten.
* Dit betreft alleen de meldingen
die bij de politie gedaan worden.
Andere instanties zijn hierbij niet
meegenomen. Ook zijn er veel
mensen met verward gedrag die
geen overlast geven en waarover
geen melding wordt gedaan.
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Moeilijk kiezen uit Rikkert, Lisa en Rosa
Door: Herman Stuijver
ANKEVEEN- Na afloop mocht
het publiek een stembriefje
invullen wie naar de finale
van het Amsterdams Kleinkunst Festival zou doorstoten.
Rikkert, Lisa of Rosa? In welke
volgorde? De meningen waren
verdeeld tijdens de halve finale
zaterdagavond in theater De
Dillewijn.
Het concours voor de AKF
Sonneveldprijs begon met een
openbare auditie waar gemiddeld 50 kandidaten zich in 10
minuten mochten presenteren. Hieruit werden vijftien
kandidaten geselecteerd voor
een 20 minuten auditie. Toen
volgde de ronde van een half
uur optreden (9 kandidaten).
Uiteindelijk bleven er zes halve
finalisten over die op een Try
Out Tournee, met begeleiding
van een coach door het land

trekken. Na de halve finales op
5 en 6 april is de grote finale op
8 april in Theater Bellevue in
Amsterdam.

Zijn slotquote ‘er is geen gebrek
aan ruimte, maar gebrek aan
lef ’ werd door de volle zaal met
instemming begroet.

Rikkert
De opening was voor Rikkert
van Huisstede die in een strak
jurkje een Engelse folksong
zingt, met een prachtige hoge
stem. Met zijn programma
‘Zou jij het zijn’ gaat hij indringend in op de rollen van man
en vrouw. Het is een mooi in
een elkaar passend verhaal,
licht filosofisch en met grote
liefde gespeeld. Met gebaren
laat Rikkert zien wat zogenaamd typisch mannelijk of
vrouwelijk is. Als een man in
een jurk en op hoge hakken
een homo of transgender is, is
een vrouw in een spijkerbroek
dan lesbisch. “Pas je aan’ is een
lied dat je de ogen doet openen
over het vastgeroeste beeld.

Lisa
Lisa Ostermann beschrijft een
date met een Zweed, op uiterst
komische wijze. Haar geschiedenis met wel 117 ontmoetingen met mannen wordt in
hoog tempo over het voetlicht
gebracht. In de Polonaisestraat
in Almere is het slecht toeven,
maar Ibiza is ook niet alles.
Haar avonturen als Randy de
wasbeer in ponypark Slagharen
zijn hilarisch. In ‘Meedoen’ beschouwt Lisa manieren waarop
mensen met elkaar mee proberen te doen. Dat is een moeizame weg van mislukkingen en
succes. Maar het enthousiasme
blijft groot. Haar show zit vol
met goede grappen en woordspelingen.

Mini Matthäus voor het eerst in ‘s-Graveland
‘s- GRAVELAND - De Mini Matthäus is Bachs Matthäus Passion in een intieme, solistische
versie van anderhalf uur, maar
met alle donder en bliksem en
tranen, en natuurlijk met het
Erbarme dich en het mooie
slotkoor. Kom ook om de passie mee te beleven. Van harte
welkom in de hervormde kerk
van ‘s-Graveland op vrijdag 29
maart.
Het is de muziek van het
voorjaar, van de passietijd: de
Matthäus Passion van Johann
Sebastian Bach. Krachtige,
prachtige muziek, die overal
in het land weer klinkt. Ook
in ‘s-Graveland, in de NH Stalpaertkerk. De 9 vocalisten van
het Mini Matthäusensemble
laten hun eigen intieme versie
van Bachs Matthäus Passion
horen. Een sterk verkorte versie van anderhalf uur, waarin

toch geen van de bekende delen in ontbreekt en waarin de
nadruk ligt op de harmonie
tussen de stemmen. Het aangrijpende verhaal komt dichterbij dan ooit. Het Mini Matthäusensemble is 7 jaar geleden
opgericht om het gezongen lijdensverhaal op meer plaatsen
te laten klinken dan de gebruikelijke grote concertpodia en
kerken. Het ensemble zong al
in volle dorpscafés, kleine theaters en kerkjes. De gestripte
Mini Matthäus is voor kenners
en liefhebbers, maar ook voor
iedereen die niet zo lang wil zitten of wel eens kennis wil maken met Bachs meesterwerk.
MiniMatthausensemble
Het
MiniMatthausensemble bestaat uit: Henk Westland, tenor en artistiek leider;
Walther Deubel, tenor (evangelist); Marjoke Kager en Lui-

se Kimm, alt; Hesther Oor en
Anne Kan, sopraan; Ardaan
Dercksen, bas (Christus); Bram
Trouwborst, bas; Jantine Strik,
cantus firmus; Cees-Willem
van Vliet, klavier
Kaartverkoop
Op vrijdag 29 maart; hervormde kerk, Noordereinde 14,
’s-Graveland; aanvang: 20.00
uur;
prijs: € 18,50, inclusief hapje/
drankje. Kaarten te bestellen: door overmaking van
het verschuldigde bedrag op:
NL02ABNA0458883468 t.n.v.
Daniel Stalpaert Stichting.
Info: bestuur@danielstalpaert.
nl of 06-4604 1520

Happy Bachdag & The Hague Stringtrio
NEDERHORST DEN BERG - Alweer
voor het derde jaar doet Het
Jagthuis mee met Happy Bachdag. Een initiatief van 24classics
om de muziek van de grote Johann Sabastian Bach overal te laten klinken: van parkeergarages
tot kroegen, van schoolpleinen
tot jawel, concertzalen. En dus
bent u op de verjaardag van Bach,
donderdag 21 maart, van harte
welkom om het vertelconcert Alles begint bij Bach bij te wonen.
Naar aanleiding van het boek Alles begint bij Bach, inmiddels een
bestseller van Merlijn Kerkhof,
spelen violiste Merel Vercam-

men en cellist Joachim Eijlander
muziek van Bach, maar ook van
componisten die zich lieten inspireren door Bach. U krijgt een
bliksemrondleiding door de klassieke muziek.
En alsof één concert in de week
niet genoeg is, kunt u zondag 24
maart komen luisteren naar The
Hague Stringtrio. Violiste Justyna
Briefjes, altvioliste Julia Dinerstein
en celliste Miriam Kirby hebben
een supermooi programma samengesteld. Tussen de klassieke
trio’s van Schubert en Beethoven
spelen zij werk van Joodse componisten die de concentratiekam-

pen niet overleefden: Hans Krása
en Gideon Klein. Voor de pauze
klinkt dan ook nog het strijktrio
van Mieczysław Weinberg. Voor
de liefhebbers!
Donderdag 21 maart; aanvang
20.15 uur: Happy Bachdag; zondag 24 maart, aanvang 15.30 uur:
The Hague Stringtrio. 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 0294252609. De locatie van het concert is Het Jagthuis, Middenweg
88, Nederhorst den Berg (Horstermeer).

Rosa
Na de pauze weet je al na 30
seconden dat Rosa da Silva uit
Klazienaveen komt. Het Drents
dialect is onmiskenbaar. Haar
programma ‘Daar moet je
heen’ is een zoektocht naar wie
ze zelf is, waarbij de eeuwige
strijd tussen stad en provincie
akelig herkenbaar is. Met een
Portugese vader in een gat als
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Klazienaveen. Ze springt van
het ene personage over op de
ander. Daarbij deinst ze er niet
voor terug om het publiek te
confronteren. Ze spaart niemand, maar neemt zichzelf ook
in de maling. De fado aan het
slot met veel ‘tristessa’ was hartverscheurend.
Rosa had een date met een Zweed
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STERRETJES

Global Recycling Day bij
Van Rijn en Co
Wanneer we een lege wijnfles inleveren, weten we dat dit glas
wordt verwerkt tot nieuwe flessen en potten. Maar wat gebeurt er
met auto’s als deze op zijn? Waar lever je deze in en wat gebeurt
ermee? ARN organiseert in samenwerking met autodemontagebedrijven door het hele land tijdens Global Recycling Day op 18
maart een open dag. Deelnemend bedrijf in Wijdemeren:
Van Rijn en Co B.V.; Cannenburgerweg 73; 1244RH Ankeveen

COLOFON
Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing B.V.
Aanlevering Kopij:
redactie@dunnebier.nl
Aanlevering Advertenties:
advertentie@dunnebier.nl

Advertenties Info & prijzen,
Tel. 0294 25 62 00,
advertentie@dunnebier.nl
Redactie: Herman Stuijver
h.stuijver@hetnet.nl
Kijk voor meer informatie op:
www.denieuwsster.nl

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.
Wie helpt mij mee mijn
paarden te verzorgen ?
Poetsen, rijden, voor de kar,
stallen bijhouden, longeren.
Gerard van den Brink.
OLDijk 33. 0651196269
Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie 0356562178
Ambachtelijke Falafel,
Vega en Glutenvrij
Woensdag en Donderdag in
winkelcentrum Kerkelanden
van 11.00 uur - 19.00

Programma GooiTV
Vanaf 13 maart zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
- Diverse onderwerpen in TV Magazine, zoals de bijenschans in
Bussum, Wilco Dekker, Kort Nieuws en bandcoaching. - Ruud
Bochardt praat in In Derde Termijn met Marjolein Quené (Water Natuurlijk) en Andreas van der Schaaf (50PLUS) over de
verkiezingen voor het waterschap en de provincie. - Er zijn de
geregelde gesprekken met de burgemeesters van Wijdemeren en
Hilversum.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN
(1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl.

ADVERTEREN?
NIEUWSSTER.NL

Activiteiten agenda
WANNEER
TIJD
wo. 13 mrt.
10.00 u.
do. 14 mrt.
20.00 u.
do. 14 mrt.
20.15 u.
za. 16 mrt.
11.00 u.
za. 16 mrt.
15.00 u.
za. 16 mrt.
15.30 u.
zo. 17 mrt.
11.15 u.
zo. 17 mrt.
12.00 u.
ma. 18 mrt.
20.00 u.
di. 19 mrt.
20.00 u.
wo. 20 mrt.
07.30 u.
wo. 20 mrt.
10.00 u.
wo. 20 mrt.
10.00 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.
20.00 u.
zo. 24 mrt.
15.00 u.

WAT
Belasting spreekuur
Buitengew. Raadsvergadering met CdK
Tomoko Mukaiyama ‘Canto Ostinato’
Start Petanque ASV
Concert Canticum Anglicum
VVD Politiek Café
Nesciolezing + koffieconcert
Spiegelplasloop
Commissie Ruimte & Economie
Commissie Maatsch. Zaken
Provinciale en Waterschapsverkiez.
Belasting spreekuur
Themaochtend Rembrandt
Bingo met de Zonnebloem
Gratis bloedsuikertest
Commissie Bestuur & Middelen
Concert ‘Alles begint bij Bach’
Schoonmaakactie Loosdr. Plassen
Jubileumconcert 120 jaar BMOL
Fun4All in concert

WAAR
SCC, Blijklaan, NdB.
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr
Oude Kerkje, Kortenhoef
Sportcomplex, Ankeveen
Oude Kerkje, Kortenhoef
Ottenhome, Zuwe 20, K’hoef
Oude Kerkje, Kortenhoef
Sporthal de Blijk, NdB.
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Alle stembureaus
SCC, Blijklaan, NdB.
Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
’t Achterom, Kerklaan, K’hoef
’s-Grav. Apotheek, Meenthof
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
Start Veendijk 26, Ldr
Sporthal de Fuik, K’hoef
MCO Hilversumsen

MEDISCHE DIENSTEN

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

KERKDIENSTEN
Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
Zo. 17 maart: 11.00 uur: Pater P. de Klerk.
Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
Zo. 17 maart: 10.00 uur: Ds. G.J. van den Bos.				
18.30 uur: Ds. A. van Duinen.
Gereformeerde kerk
Zo. 17 maart: 10.00 uur: Ds. E.E. Aarsen-Schiering.
Beukenhof
Zo. 17 maart: 11.15 uur: W. Vlooswijk.

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
Zo. 17 maart: 9.30 uur: Dienst.					
18.30 uur: Gezamenlijke dienst Sijpekerk.
Nederlands Gereformeerde kerk
Zo. 17 maart: geen opgave ontvangen.

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

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

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

