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Open Huizen Dag! 
Actieve aankoop- 
makelaar nodig? 
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940%jubileumvoordeel

DE HELE MAAND MAART 40% JUBILEUM VOORDEEL

Mooi matineeconcert 
Fun4All van den Dolder. Zo heeft hij 

ook een liedje uit de Disneyfilm 
‘De klokkenluider van de Notre 

RAMEN - DEUREN - KOZIJNEN 
SERRE - TUINKAMERS
RUIME DAKKAPELLEN

Loosdrecht // Elst (U) // Zeist
(035) 582 89 83 // ESSEVELD.NL

Kom langs voor advies of boek 
een afspraak op 
morpheus.nl/contact

RUIM 

70%
SLAAPT 
SLECHT

Bij MORPHEUS
weten we alles 
over slapen 
en kijken we 
graag naar 
een oplossing.

HILVERSUM - Klassiek, jazz, film, soul en pop, alle muziekstijlen kwa-
men zondag 24 maart voorbij tijdens het voorjaarconcert van Fun4All 
in het Muziekcentrum van de Omroep. Een gevarieerd programma 
van het Loosdrechtse koor onder leiding van Pieter van den Dolder, 
met medewerking van solist Maja Roodveldt en het orkest Vegas 
Strings & Friends.

Door: Saskia Luijer

Met de stemmige opening van 
Händels ‘Laschia ch’io pianga’ 
waan je je eerder in een kerk-
gebouw dan in het MCO. Een 
fraai klassiek werk waarin de 
combinatie van koorzang en 
strijkers goed tot zijn recht 
komt. Net als bij het ingetogen 
stuk ‘Panis Angelicus’ en het 
bekende ‘Ave Maria’ van Bach. 
De meeste composities die op 
het programma staan, zijn ge-
arrangeerd door dirigent Pieter 

Dame’ bewerkt. ‘God help the 
outcasts where nobody will’ 
zingt het koor. Een mooie bede. 
Niet alleen voor de misvorm-
de Quasimodo, maar voor elk 
uitschot in onze samenleving. 
En hoewel we in de kerkelijke 
sfeer blijven, verandert wel de 
stemming. De muziek klinkt 
licht, toegankelijk en uitbun-
dig. Mede door toevoeging van 
een ritmische slagwerkpartij; 
één van de Friends van het or-
kest, dat uit blazers, gitaristen 
en percussie bestaat.

Van de hak op de tak
Door de combinatie van klas-
siek, jazz en pop springt het 
concert van de hak op de tak, 
meent Van den Dolder. Het zijn 
inderdaad verschillende stijlen 
die voorbijkomen, maar ook 
de variatie in begeleiding zorgt 
voor veel afwisseling. Zo zingt 
Fun4All alleen met pianobege-
leiding een typisch koorwerk, 
‘Sure on this shining night’. 
Een Amerikaans gedicht, mooi 
meerstemmig en met boeiende 
vraag- en antwoordzang van de 
heren en dames.

Lees verder op pagina 2.
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ma- t/m vrij- dag 06.30 - 21.00 uur 
zaterdag 06.30 - 21.00 uur
zondag 11.30 - 21.00 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

Praat niet alleen maar uit ervaring,
zwijg ook eens uit ervaring

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

de actie van de maand is
 

Sushibox X
(52 stuks)

Voor 3 tot 4 personen
Normaal € 59,- 

Nu € 35,- 

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

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

5,50

5,95 

Toscaanse kip 

kipfilet met italiaanse kruiden en roomkaas 
omwikkeld met rauwe ham

Vleeswarentrio
100 gram gebraden rosbief
100 gram leverkaas
Bakje ei-bielooksalade

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke
slagerij

2 stuks

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

Wij verkopen elke dag vers brood van De Nieuwe Bakker

Vervolg van voorpagina.

Weer heel anders is de stem-
ming bij ‘The Dance’, dat be-
geleid door het strijkorkest 
energiek en uitnodigend over-
komt, waarbij ‘On Broadway’ 
juist weer een swingend karak-
ter krijgt door het samenspel 
met een elektrische gitaar. Het 
orkest Vegas Strings mag ook 
zonder het koor even uitpak-
ken in een aantal solowerken. 
Hun ‘Love Ballade’ klinkt lief-
lijk en klein, heel anders dan de 
uitvoering van ‘La Fiesta’, dat 
pittig, temperamentvol en op-
zwepend is.

Zuivere solozang
Als speciale gast is solist Maja 
Roodveldt uitgenodigd. De 
zangeres van het Groot Om-
roepkoor beheerst probleem-
loos verschillende muziekgen-
res. Met heldere, zuivere stem 
brengt ze samen met het orkest 
het melancholische ‘Autumn 
leaves’ ten gehore. Warm en 
jazzy klinkt het ‘Watch what 
happens’, en met nog meer 
swing gaat het uitstapje naar 
de Amerikaanse filmmuziek 
in de samba ‘Meglio Stasera’. 
De koorleden van Fun4All lij-
ken iets meer moeite te hebben 
met deze muziekstijl. Zo is het 

even zoeken naar de timing 
bij ‘So danço samba’ en bij de 
popsong ‘Sing a song’ loopt dit 
ook niet helemaal vlekkeloos. 
De kracht zit meer in de wat 
langere melodielijnen, zoals bij 
het nummer ‘Fantasy’ waarbij 
ze hun enthousiasme goed op 
het publiek weten over te bren-
gen. Het is voor de fans in de 
zaal natuurlijk ook genieten, 
van zo’n 50 man sterk koor en 
een podium vol muzikanten. 
Topstuk van de middag is het 
‘Mambo Italiano’, knap in ba-
lans uitgevoerd door allen op 
het podium. 

Afgelopen woensdag herdach-
ten Ben Verduijn, burgemees-
ter Ossel, leerlingen van OBS 
De Linde en een groep belang-
stellenden bij het Fusillademo-
nument dat nabij deze plek in 
maart 1945 tien verzetsstrij-
ders zijn gefusilleerd door de 
Duitse bezetter. 

Door: Herman Stuijver

Ben Verduijn, nazaat van een 
van de slachtoffers, legde in z’n 
korte toespraak een verband 

met de verkiezingen op de 20e 
maart. “Wij mogen kiezen, zij 
vochten voor onze vrijheid. 
Ze hebben hun leven gewaagd 
om in een vrije wereld te mo-
gen leven, met verkiezingen.” 
Burgemeester Ossel prees de 
kinderen van De Linde die in 
hun vrije tijd op woensdag-
middag mee herdachten. “Dit 
is een goede gewoonte. Juist nu 
moeten we herdenken. Waar 
deze week een terreuractie 
werd gepleegd op slechts 20 
km. afstand, moeten we beden-

Juist nu herdenken ken hoe belangrijk vrijheid is.” 
Hij wees op het beeld van een 
stervende man met een duif die 
opstijgt. Jelle en Jesper lazen de 
namen voor van de 10 gefusil-
leerden, Gwen droeg een mooi 
gedicht voor en Jazzlee en Abel 
legden bloemen neer bij het 
monument. Gevolgd door een 
familie uit Ede en de heer Ver-
duijn. 

10 maart 1945
Op zaterdag 10 maart 1945 
werd een aanslag gepleegd op 
de Duitse Oberfeldwebel voor 
het café ‘De Hollandse Tuin’ 
dat toen tegenover het gemeen-
tehuis was gelegen. De Loos-
drechters schaamden zich er in 
stilte voor dat tien onschuldige 
niet-Loosdrechters hiervoor 
als represaille werden doodge-
schoten door de Duitsers. Tien 
ter dood veroordeelden uit 
Kamp Amersfoort, onder wie 
zes mannen uit Ede die bij een 
wapendropping waren gegre-
pen. Het waren de heren Tige-

laar, Verduijn, Van Vliet, Roos-
jen, Rozeboom en Garretsen. 
Op het monument dat al een 
jaar na de oorlog werd onthuld 
door de toenmalige burge-
meester staan alle namen van 
mensen, ook Loosdrechters, 
die in de oorlog door geweld 
zijn omgekomen. Het monu-
ment van de beeldhouwer Paul 

Grégoire werd uit natuursteen 
gehouwen. Het is een man-
nenfiguur met een duif op de 
rechterarm, waarom hij een ge-
broken boei vormde. Hiermee 
symboliseerde hij de bevrijding 
van een gevallen strijder van 
zijn aardse banden. Jammer 
genoeg is het beeld in slechte 
staat. 
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HAARLEM- De overweldigen-
de winst van het Forum voor 
Democratie zorgt voor een in-
grijpende zetelverschuiving 
in de Provinciale Staten van 
Noord-Holland (bijna 1,1 mil-
joen geldige stemmen). 
Niet alleen had het FvD de 
meeste stemmen (167.600), het 
heeft nu samen met Groen-
Links en VVD 9 zetels. VVD, 
CDA, PvdA, D66, PVV en SP 

verloren, GrL, Forum en DENK 
wonnen, ChristenUnie, Partij 
voor de Dieren en 50+ blijven 
op hetzelfde aantal zetels (=). 
Overeenkomstig de landelijke 
tendens is dat de vier partijen 
die het provinciebestuur (VVD, 
D66, CDA en PvdA) vormen, al-
lemaal verloren hebben, ook de 
meerderheid. Voor ‘onze’ Wij-
demeerse CU- kandidaat Esther 
Kaper (nr.2) is er geen plek in 

het provincieparlement (55). De 
opkomst in Noord-Holland was 
met 56% fors hoger dan in 2015. 

Uitslag
Forum voor Democratie: 9 
(+9); GroenLinks: 9 (+5); VVD: 
9 (-2); D66: 6 (-4); PvdA: 6 (-1); 
CDA: 4 (-1); Partij voor de Die-
ren: 3 (=3); PVV: 3 (-3); SP: 3 
(-3); CU: 1 (=1); 50+: 1 (=1); 
DENK: 1 (+1).

WIJDEMEREN- Vorige week wa-
ren er zelfs twee commissies 
Ruimte & Economie, met twee 
volle agenda’s.

Door: Herman Stuijver

• De commissie vond het billijk 
dat Albert Heijn Kortenhoef 
niet de gehele huur van 2018 
van de Dobber moet betalen. 
Eigenlijk zou dat wel moeten, 
omdat de huur nog niet offici-
eel is opgezegd. PeJoLam (AH- 
red.) huurt al jaren voor ruim € 
52.000 per jaar het voormalige 
theater/ dorpscentrum voor 
opslag en maatschappelijke 
doeleinden (o.a. de Kleding-

Twee keer commissie Ruimte & Economie
bank). De huurovereenkomst 
werd steeds stilzwijgend ver-
lengd. Met de opening van het 
cultureel centrum De Blinker 
aan de Parklaan, is de functie 
van de Dobber verdwenen. 
De uitschijfbare tribune, het 
meubilair, serviesgoed e.d. zijn 
allemaal verwijderd. Zodat Pe-
JoLam deze locatie niet meer 
fatsoenlijk kan verhuren. Nu 
heeft Wijdemeren een tekort 
van 23.550 aan huuropbrengst 
hetgeen als nadelig saldo in de 
jaarrekening zal worden ver-
werkt.
• De klankbordgroep die zich 
bezighoudt met de reconstruc-
tie van de Oud Loosdrechtse-

dijk tussen de rotondes krijgt 
maximaal vier weken uitstel 
om een alternatief plan te ma-
ken. De aanleg gaf in het recen-
te verleden veel discussie, met 
name over de ruimte voor fiet-
sers en wandelaars. Wethou-
der Boermans gaf aan dat de 
werkzaamheden aan de water-
leiding en het riool buiten be-
schouwing blijven, het gaat om 
het wegdek. Als er rond 20 april 
geen plan op tafel ligt, dan gaat 
het alternatief niet door.
• Aangezien het conceptplan 
van de provincie over de con-
cessie openbaar vervoer in deze 
regio nog niet klaar is, zou het 
weleens kunnen gebeuren dat 

de geplande bewonersavond 
hierover niet door gaat. Dat 
zou verkeerswethouder Boer-
mans op tijd communiceren.
• “Hè, hè, eindelijk”, zei CDA- 
raadslid Torsing toen bekend 
werd dat er 140.000 euro op 
tafel komt om de kruising 
Machineweg / Middenweg in 
Nederhorst den Berg te verbe-
teren. De glasbak op de hoek 
gaat waarschijnlijk weg, men 
kan terecht op de hoek Heren-
weg-Middenweg. Het lot van 
de brievenbus is nog onzeker.
• De meningen over het over-
leg dat wethouder Jan-Jaap 
de Kloet heeft met VLEK  
(landeigenaren Emmaweg) 

WIJDEMEREN - Ook in de 
vijf dorpen van Wijdemeren 
is het Forum voor Democratie 
de grote winnaar bij de Provin-
ciale Statenverkiezingen. De 
partij van Thierry Baudet kreeg 
ruim 17% van de stemmen en 
had bijna 600 kiezers meer dan 
het CDA. De VVD staat met 20% 
in Wijdemeren bovenaan. 

Het opkomstpercentage was 
met 63,15 % hoger dan het lan-
delijk gemiddelde ¬(± 56%). Er 
waren bijna 19.000 stempassen 
verspreid, waarvan 11.904 gel-
dige stemmen werden uitge-
bracht . 

VVD  2472   20,81
Forum v Dem. 2068   17,41
CDA  1476   12,43
GroenLinks 1171   9,86
D66  1047   8,82
PvdA  796     6,70
PVV  669     5,63
ChristenUnie 605     5,09
PvdD  525     4,42
SP  409     3,44
50+  375     3,16
Code Oranje 168     1,41
Ouderenpartij 75       0,63
NIDA  11       0,09
DENK  10       0,08

Forum voor Democratie 
grote winnaar

Zetelverschuiving Provinciale Staten Noord-Holland

en Afvalzorg (waterwoningen 
en sanering vuilnisbelt) over 
het aansluiten van beide wo-
ningbouwplannen, waren ver-
deeld. Jan Verbruggen (CDA) 
vond het zonde van de tijd, 
omdat de wethouder hierover 
al veel had verteld. “Laat die 
onderhandelingen gewoon 
doorgaan”, meende hij. Terwijl 
Alette Zandbergen van De Lo-
kale Partij bang was voor een 
‘handjeklap’ met het aan elkaar 
knopen van de plannen. Een 
term die de wethouder en an-
dere partijen verwierpen. D66 
‘er Nanne Roosenschoon die 
het onderwerp op de agenda 
had gezet, pleitte voor één ste-
denbouwkundige visie. 

Ook de opkomst bij de Water-
schapsverkiezingen was hoog. 
Zes van de tien Wijdemeerders 
stemden op de kandidaten van 
het waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht. In de vijf dorpen kreeg 
het CDA de meeste stemmen, 
nipt gevolgd door de VVD. 

CDA 2662 23,13
VVD 2614 22,71
Water Natuurlijk
 1509 13,11
PvdA 1133 9,84

Partij voor de Dieren 
 1116 9,70
50+ 773 6,72
ChristenUnie  
 590 5,13
Duurzaam Effectief  
 478 4,15
De Groenen  
 403 3,50
Soc. Waterschapsver. 
 183 1,59
Republikeinse Partij 
 26 0,23
QUEER 22 0,19

CDA grootste bij
Waterschap AGV

AMSTERDAM – Voor het Alge-
meen Bestuur Amstel Gooi en 
Vecht stemden 514.806 inwo-
ners. Dat is een opkomst van 48 
%. Dat is aanzienlijk hoger dan 4 
jaar geleden (41%). In het AB van 
het waterschap geen grote wisse-
lingen. Of hetzelfde (=) of 1 zetel 
winst of 1 verlies.  Van de 30 zetels 
zijn er 7 geborgd, dat zijn er drie 
voor bedrijven en landbouwers 
en één voor het natuurbeheer.
De verdeling van de 23 zetels van 
de gekozen partijen:
VVD: 5 (=); PvdA: 4 (-1); Water 
Natuurlijk: 4 (=); Partij voor de 
Dieren: 4 (+1); CDA: 2 (-1); Groe-
nen: 2 (+1); 50+: 1 (=); CU: 1 (+1). 

Lichte verschui-
ving bij Water-
schap AGV

Fout Duurzame Week
In het artikel ‘Nieuws vanuit 
B&W van vorige week is bij de 
alinea over Duurzame Week 
een foutje geslopen. Er staat dat 
mensen op vrijdag 30 maart 
compost kunnen inleveren op 
de gemeentewerf,. Dat is niet 
waar, want mensen kunnen op 
zaterdag 30 maart een gratis zak 
compost ophalen op de gemeen-
tewerf. Ook kunnen ze een tuin-
tegel of andere tuinverharding 
inruilen voor 3 gratis plantjes. 
Het volledige programma van 
de Duurzame Week staat deze 
week op de gemeentepaginaBron: In de Buurt, Haarlem
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Weekendaanbieding
 (don, vrij, zat)

Klein Paasbrood

Van  € 4,65 Voor   € 3,75

Kom jij ons team versterken?!
De NieuwsSter zoekt een

bezorger om op woensdag
ons weekblad te bezorgen voor de 

Oud Loosdrechtse- en Loosdrechtse-
dijk / Vuntuslaan en Heulakker

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

WIJDEMEREN- Het is niet uitge-
sloten dat wethouder De Kloet 
het voorstel voor een krediet 
voor het bouwplan Achtererf 
aan de Nieuw Loosdrechtsedijk 
zal terugtrekken. Bijna alle po-
litieke partijen vonden het een 
stap te vroeg.

Door: Herman Stuijver

Wethouder Jan- Jaap de Kloet 
vroeg aan de commissie Ruimte 
en Economie om een voorbe-
reidingskrediet van € 106.550 
om een woningbouwplan 
aan de Achtererf op te zetten. 
Achtererf is het gebied tus-
sen de lintbebouwing aan de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk en de 
wijk Hallinckveld, waar de drie 
eigenaren een woningbouwplan 
van ca. 35 woningen willen ont-
wikkelen. Het wijkje kan ont-
sloten worden via de Tjalk, over 
gemeentegrond. Inspreker de 
heer Richel van de Sar vond het 
vreemd dat de gemeente geen 
partij is, maar wel wil meebeta-

len aan het stedenbouwkundig 
plan. Namens de eigenaren van 
de Nieuw Loosdrechtsedijk 79-
85 meende hij ook dat het niet 
paste in een agrarisch gebied. 
Bovendien toonde hij aan dat 
de omwonenden niet waren 
betrokken bij dit bouwplan, dat 
nieuw is nadat het vorige plan 
met 29 woningen was afgebla-
zen. Nu zouden 31 woningen 
opeens wel mogelijk zijn? 
Alle politieke partijen zijn in 
principe wel vóór woningbouw 
op deze locatie die goed aansluit 
op de wijk Hallinckveld. De be-
hoefte aan huizen in de vijf dor-
pen is zo groot, die kans moet 
je aangrijpen, is het algehele 
gevoel. 
Echter, er waren twee punten 
van forse kritiek. Op de eerste 
plaats zou de communicatie 
met de inwoners op een hoger 
plan moeten komen. Het vo-
rige project Achtererf uit 2017 
was nota bene opgezet als een 
participatieproject, schamperde 
Alette Zandbergen van De Lo-

Veel kritiek op plan Achtererf
kale Partij. Dat had de gemeen-
te niet geëvalueerd. Het was nu 
de hoogste tijd om de Loos-
drechters te betrekken bij deze 
woningbouw. Ook Sandra van 
Rijkom (PvdA/GrL.) vond een 
communicatieplan een ‘must’. 
Daarnaast sloot ze aan bij de 
teksten van andere woordvoer-
ders dat er harde afspraken op 
papier moeten komen over het 
krediet. Van Van Rijkom mag 
Wijdemeren best geld lenen aan 
de projectontwikkelaar, met een 
bankgarantie, echter alleen op 
voorwaarde dat er ‘echte volks-
huisvesting’ uitrolt. Nu vond ze 
15 sociale koopappartementen 
op 6 vrijstaande woningen, 6 
twee-onder-één-kappers en 8 
rijwoningen te mager. Michiel 
van Balen (VVD) vond het kre-
diet ook een stap te ver te gaan, 
het risico is voor Wijdemeren. 
Bovendien zijn er nog eens 
50.000 extra kosten door de in-
huur van een extern adviseur. 
Ook D66 ‘er Nanne Roosen-
schoon had moeite met een niet 

door een bankgarantie afgedekt 
krediet. Namens Dorpsbelan-
gen eiste René Voigt dat de 
wethouder een intentieovereen-
komst opstelt om vast te stellen 
hoe het geld terugkomt. Volgens 
Eric Torsing (CDA) is het stan-
daardpraktijk om van tevoren 
een bouwproject op deze wijze 
financieel te ondersteunen. Hij 

noemde het ‘dienstverlening’. 
De wethouder zei dat het ging 
om een nieuwe methodiek, 
waarbij uiteraard de kosten later 
worden verhaald op de project-
ontwikkelaar. Het is de vraag 
of De Kloet voor de raadsver-
gadering een overeenkomst zal 
bereiken. 



Wijdemeren
informeren

Uitslag verkiezingen

Op woensdag 20 maart waren de verkiezingen 

voor Provinciale Staten en waterschappen.

In Wijdemeren was de opkomst met 63,15% 

voor Provinciale Staten en 60,18% voor het

waterschap hoger dan vier jaar geleden.

De verkiezingsuitslag is te vinden op

www.wijdemeren.nl/verkiezingsuitslag2019. 

  60+ Beweegweek 

Kort

>   Bewonersavond busvervoer 
De provincie Noord-Holland gaat nieuwe 

contracten afsluiten voor het busvervoer. 

Uitgangspunt is dat er vanaf 2021 snellere 

busverbindingen komen met minder haltes. 

De provincie heeft een concept Programma 

van Eisen opgesteld. Wij zijn benieuwd naar 

uw mening. Kom naar de bewonersavond 

op donderdag 28 maart vanaf 19.30 uur in 

het gemeentehuis (Rading 1, Loosdrecht).

De opgehaalde meningen worden gebun-

deld en meegestuurd met de gemeentelijke

reactie. Buslijnen 121 en 122 door Loosdrecht 

vallen onder het contract van de provincie 

Utrecht en zijn daarom geen onderwerp van 

gesprek tijdens deze avond. 

>   Onderzoek communicatie
Bent u een kritische inwoner? Doe dan mee 

met het onderzoek naar onze communicatie 

en dienstverlening. Bekijkt u het nieuws van 

de gemeente bijvoorbeeld graag via de web-

site of liever op Facebook? En wat kunnen 

we verbeteren aan Wijdemeren Informeren 

of aan onze digitale nieuwsbrief? Vul de en-

quête in op www.wijdemeren.nl/onderzoek. 

> Woononderzoek Wijdemeren
In de eerste week van april valt bij 2700 

inwoners in de gemeente een woononder-

zoek op de mat. Wijdemeren doet dit onder-

zoek samen met 30 andere gemeenten in de 

Metropoolregio Amsterdam (MRA). Wat is uw 

woonsituatie en hoe ervaart u die? En heeft u 

verhuiswensen? Met deze informatie helpt u 

ons te bepalen waar wij ons als gemeente en 

regio voor moeten inzetten. Het onderzoek 

is anoniem. Doet u mee? U kunt een iPad 

winnen!

>   Brexit Impact Scan

Bent u ondernemer? De Brexit kan gevol-

gen hebben voor de positie van eventuele 

medewerkers uit het Verenigd Koninkrijk 

of voor de handelsafspraken die u, of uw 

partners, hebben gemaakt met leveran-

ciers. Door de Brexit Impact Scan in te 

vullen op www.brexitloket.nl kunt u deze 

onverwachte gevolgen in beeld brengen. 

En wist u dat u een EORI-nummer nodig 

heeft als u handel drijft met het Verenigd 

Koninkrijk? U kunt dit aanvragen bij de 

douane. 

Offi  ciële
bekendmakingen

Van 8 t/m 14 april is de vierde editie 

van de 60+ Beweegweek. Er zijn 

maar liefst 87 gratis sport- en be-

weegactiviteiten in Wijdemeren. 

Van wandelen, yoga, tennis en

circuittraining tot badminton en 

jeu de boules.

Voorafgaand aan de 60+ Beweegweek zijn 

er fitheidstesten in Wijdemeren. Op 6 april 

is de laatste test in Kortenhoef. Er wordt bij 

deze test gekeken naar uithoudingsvermo-

gen, lenigheid, handvaardigheid, reactiesnel-

heid en bloeddruk. U kunt nog meedoen. 

Aanmelden kan bij Eduard van Winsen via

06 53 479 874 of

evanwinsen@teamsportservice.nl.  

Overzicht activiteiten
Een overzicht van de gratis activiteiten 

vindt u op www.teamsportservice.nl/gooi 

(onder het kopje ‘Voor Jou’, ’60-plussers’). 

Liever een schema op papier? Deze vindt 

u verderop in de krant of kunt u ophalen 

in het gemeentehuis en de bibliotheek in 

Loosdrecht, het Sociaal Cultureel Centrum 

en De Bergplaats in Nederhorst den Berg, 

sporthal de Fuik en bloemenwinkel Lobelia 

in Kortenhoef. 

Hulp bij kiezen
Hulp nodig bij het kiezen van een activiteit? 

Dan kunt u terecht bij de 60+ Beweegcoach 

van de gemeente: Beppie van de Bunt via 

b.vandebunt@inovum.nl of 06 31 59 58 47. 

Bij vragen over de 60+ Beweegweek kunt u 

terecht bij Rosanne Hartman via

06 30 63 97 54. 

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

#mooiwijdemeren

@roxana.mitroi13

Op het dorpsplein in Nederhorst 

den Berg kunt u een potje jeu de 

boule spelen. Op initiatief van 

inwoners heeft de gemeente de 

baan aangelegd. Een echt De 

Appelboom-project!

De jeu de boulesbaan ligt naast de mu-

ziektent op het vernieuwde dorpsplein. De 

baan is er al sinds 2013, dankzij het initiatief 

van Gretha Jager: “Sinds die tijd zijn er op 

maandag- en vrijdagmiddag vaste groepen 

van ongeveer twaalf personen waarbij u 

kunt aansluiten om mee te spelen. U kunt 

elke dag gebruikmaken van de baan.” 

Vrij spel op de baan
Ook voor toeristen en recreanten op de 

fiets is het een mooi rustpunt in het dorp. 

“De winkeliers rondom het plein vinden 

de levendigheid op het plein ook fijn. Zij 

lenen u graag een set jeu de bouleballen 

om te spelen. Ophalen kan bij Slagerij Ton 

Vernooij, Chinees restaurant Golden Crown 

en Brasserie Het Spiegelhuys.”

Vrijwilligerswerk
Kijk welke initiatieven er in uw dorp zijn ge-

start en sluit ook aan:

www.deappelboom.nl. Op de website vindt 

u ook vacatures voor vrijwilligerswerk.

Jeu de boulesbaan Nederhorst den Berg

27 maart 2019



wijdemeren.nl/duurzameweek

‘BEFORE 
THE FLOOD’

+ Film: 

Wijdemeren
informeren

ZATERDAG 30 MAART

RUIL EEN TUINTEGEL 
VOOR PLANTJES & GRATIS 
COMPOST

Steeds meer inwoners kiezen voor een 
betegelde tuin, terwijl u met een groene 
tuin wateroverlast voorkomt én de bijen 
en vlinders kunt helpen. In wilde planten 
vinden ze voedsel en hun rupsen kunnen 
er van eten. Kom daarom een tuintegel of 
andere tuinverharding inleveren en ont-
vang in ruil drie (wilde) planten, gekweekt 
door Kas & Co uit Kortenhoef. Wilt u meer 
informatie over het vergroenen van uw tuin 
en de planten die hier het beste bij passen? 
We adviseren u graag. 

Tegelijkertijd willen we u graag bedanken 
voor het gescheiden inzamelen van groen-
te-, fruit- en tuinafval. Daarom kunt u één 
gratis zak compost ophalen. Wees er op 
tijd bij, want op=op.

Tijd: 10.00-14.00 uur

Locatie: Gemeentewerf

De Kwakel 40, Kortenhoef

DUURZAME HUIZENROUTE
Benieuwd welke maatregelen u kunt 
nemen om te komen tot een volledig 
energie-neutraal huis? Bezoek dan het huis 
van Robert. Hij plaatste 60 zonnepanelen, 
installeerde een water/water warmtepomp, 
verving de ramen gedeeltelijk door beter 
geïsoleerd glas en plaatste twee pellet-
kachels voor gezelligheid en warmte. 

Tijd: 10.00-12.00 (vrije inloop)

Locatie: Eilandseweg 29a 

Nederhorst den Berg

MAANDAG 1 APRIL

DUURZAME HUIZENROUTE 
Technicus Vincent werkt al ruim vijfen-
twintig jaar in de warmtepompindustrie 
en verhuisde onlangs binnen Nederhorst 
den Berg. In zijn nieuwe huis installeerde 
hij uiteraard een warmtepomp die zorgt 
voor verwarming en warm water. Isolatie 
is heel belangrijk omdat een warmtepomp 
werkt met lagere temperaturen dan een cv. 
Dus ook daarover kan hij veel tips en tricks 
geven tijdens de rondleiding in zijn woning.

Tijd: 10.00-12.00 uur (vrije inloop)

Locatie: Wilgenlaan 58 

Nederhorst den Berg

WOENSDAG 3 APRIL

WEGGOOIEN? MOOI NIET!
Kapotte laptop, stofzuiger of broodbakma-
chine? Kom langs bij het Repair Café, dan 
kijken we of we jouw kapotte apparaten 
een tweede leven kunnen geven. Goed 
voor de portemonnee én een mooie 
manier om de afvalberg te verkleinen.
Nog vragen over energiebesparing? Je 
kunt er ook speeddaten met een energie-
coach.

Tijd: 14.00-16.00 uur 

Locatie: Achterom achter RK Kerk 

Kerklaan 26, Kortenhoef

DUURZAME HUIZENROUTE 
Technicus Vincent werkt al ruim vijfen-
twintig jaar in de warmtepompindustrie 
en verhuisde onlangs binnen Nederhorst 
den Berg. In zijn nieuwe huis installeerde 
hij uiteraard een warmtepomp die zorgt 
voor verwarming en warm water. Isolatie 
is heel belangrijk omdat een warmtepomp 
werkt met lagere temperaturen dan een cv. 
Dus ook daarover kan hij veel tips en tricks 
geven tijdens de rondleiding in zijn woning.

Tijd: 10.00-12.00 uur (vrije inloop)

Locatie: Wilgenlaan 58 

Nederhorst den Berg

DONDERDAG 4 APRIL

SPEEDDATE MET
ENERGIECOACH
Heeft u vragen over de huidige energie-
staat van uw woning? Of wilt u weten wat  
u kunt doen aan isolatie, ventilatie, ener-
gieverbruik… Kom langs voor een speed-
datesessie met energiecoaches Christien 
Pennings en Ulrike de Jong.  

Tijd: 15.00-17.00 uur

Locatie: Bibliotheek Gooi en Meer

Tjalk 41, Loosdrecht 

INFORMATIEAVOND 
COLLECTIEF ZONNEPROJECT

Geen zonnepanelen 
op uw eigen dak? 
Doe dan mee met de 
collectieve zonne-
panelen op sporthal 
de Fuik en scouting 

Klaas Toxopeus in Kortenhoef. Investeren 
in lokaal opgewekte, 100% groene, stroom. 
We vertellen u graag meer over het project 
en de groene én fi nanciële voordelen. 

Tijd: 20.00-21.30 uur 

Locatie: Dirks Sportcafé

Zuidsingel 56, Kortenhoef

VRIJDAG 5 APRIL

HOE ORGANISEREN BEWO-
NERS DE ENERGIETRANSITIE? 
De energiecoöperatie Wijdemeren is een 
initiatief van bewoners, die de hele lokale 
samenleving willen mobiliseren om de 
energietransitie goed te organiseren. 
Een platform om krachten te bundelen 
en als collectief te communiceren met 
ondernemers, overheid en maatschappe-
lijke organisaties. Dat is lokale democratie. 
Kom en praat mee over hoe bewoners dat 
kunnen organiseren. 

Tijd: 13.30-17.00 uur

Locatie: Gemeentehuis Wijdemeren 

Rading 1, Loosdrecht

LEZING DUURZAAMHEID EN 
MONUMENTEN

“Als een eeuwenoud pand duurzaam kan, 
dan kan het toch overal?” De Groene 
Grachten, adviseur verduurzamen histori-
sche gebouwen, geeft een lezing waarin ze 
kansen voor monumenten bespreken op 
gebied van isolatie, ventilatie, verwarming, 
elektra, water en groen. Ze vertellen meer 
over technische, juridische, fi nanciële  en 
organisatorische aspecten. 
Een gemeentelijk ambtenaar is aanwezig 
om de specifi eke mogelijkheden voor uw 
woning te bespreken. Aanmelden via 
www.wijdemeren.nl.  

Tijd: 20.00-21.30 uur

Locatie: De Oude School

Kortenhoefsedijk 145, Kortenhoef

DINSDAG 2 APRIL

DUURZAME HUIZENROUTE
In 2013 kocht Rob zijn woning en ging aan 
de slag met de verbouwing. Hij verving en 
isoleerde het dak, isoleerde de spouwmu-
ren en de vloer, plaatste vloerverwarming 
en HR++ glas. Ook zette hij een glazen 
pui op het zuidoosten waardoor hij op 
een zonnig winterdag nauwelijks verwar-
ming nodig heeft. Verder plaatste Rob een 
warmtepomp in de woonkamer die zorgt 
voor verwarming in de winter en koeling 
in de zomer. Rob is energiecoach en kan 
je tijdens de rondleiding helpen met al je 
energievraagstukken.  

Tijd: 10.00-12.00 uur (vrije inloop)

Locatie: Overmeerseweg 85

Nederhorst den Berg

ACTIE HONDENPOEP:
MIJN BAAS RUIMT OP!

Hondenpoep is niet 
alleen één van de 
grootste ergernissen 
van onze inwoners, 
het is ook nog eens 
erg vervuilend voor 
het milieu. Help mee 
hondenbaasjes op 

een ludieke wijze te bewegen de honden-
poep op te ruimen. Dit is een initiatief van 
De Appelboom. 

Tijd: 13.00-14.00 uur

Locatie: Godelindehof, Loosdrecht

DUURZAAMHEIDSCAFÉ 
& VRAAGGESPREK 
WETHOUDER BOERMANS

Ik duurzaam, jij duurzaam, wij duurzaam? 
Deze avond staat in het teken van vragen 
en kwesties zoals: Wat houdt duurzaam-
heid nu eigenlijk in? Is een duurzamer le-
ven een ‘beperking’ of juist ‘verrijking ‘ van 
je leven? En wat kun je concreet doen? 
De avond wordt geleid door fi losofe en pu-
bliciste, Annette van der Elst. Zij gaat ook in 
gesprek met wethouder Joost Boermans, 
want wat doet de gemeente eigenlijk en 
wat zijn de plannen voor de toekomst? 
We eindigen de avond met de fi lm ‘Before 
the fl ood’. Aanmelden: www.wijdemeren.nl.

Tijd: vanaf 19.30 uur 

Locatie: De Blinker - Cultureel Centrum 

Parklaan 5, Kortenhoef

ZATERDAG  6 APRIL

WIJDEMEREN CIRCULAIR.
MEER DAN RECYCLEN
Wist u dat circulaire economie, waarin 
producten en grondstoff en maximaal 
hergebruikt worden, ook leuk kan zijn? 
Er zijn, naast afval scheiden, nog veel meer 
aspecten rond circulariteit. Klaske Postma, 
industrieel product ontwerper, neemt u 
mee langs de kansen en mogelijkheden.
Ze doet dit samen met kringloopwinkel 
Vide, de weggeefwinkel, de bibliotheek,
het repaircafé en de GAD. 

Benieuwd hoe u uw hoeveelheid afval kunt 
verminderen of uw afval op een goede 
manier kunt scheiden? Kom dan langs bij 
de GAD-afvalcoach. 

Tijd: 10.30-11.30 uur

Locatie: Bibliotheek Gooi en Meer

Tjalk 41, Loosdrecht

OPEN DAG / INFORMATIEDAG 
LANDGOED DE RADING 
Het is lente! En dat betekent dat u bij 
CSA-Tuinderij LandinZicht terecht kunt 
voor een nieuw seizoen zelfoogst van 
groenten en bloemen. Ook is er een markt 
met onder meer biologische zuivel, eieren, 
honing en bloemen. U kunt meer informa-
tie krijgen over duurzaam ondernemen en 
over groene stroom van onze energieco-
operatie. Er is een energiecoach aanwezig 
en voor de kinderen is er een heuse ener-
gieles met activiteiten en knutselprojecten.  

Tijd: 11.00-17.00 uur

Locatie: Landgoed De Rading

Rading 1b, Loosdrecht

EEN WEEK VOL LEZINGEN, ACTIES EN WORKSHOPS



>  Aangevraagde omgevings-

vergunningen 

Breukeleveen
- Herenweg 7: plaatsen golfbreker (11.03.19)

Kortenhoef
- Emmaweg 30: uitbreiden woning (11.03.19)

- Emmaweg 34a: wijzigen constructie (13.03.19)

- Moleneind 45: handelingen met gevolgen voor 

   beschermde plant- en diersoorten (15.03.19)

Loosdrecht
- Larixlaan 20: kappen conifeer (18.03.19)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 129: renoveren en uitbreiden 

   woning (10.03.19)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 143: bouwen recreatiewoning 

   met bijgebouw (19.03.19)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 149: uitbreiden woning (08.03.19)

- Uiterdijksehof 1 t/m 31 (oneven), 10 t/m 24 en 56 t/m 62 

   (even): dakrenovatie 30 woningen (18.03.19)

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

U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een 

aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-

ningen (reguliere procedure)

Loosdrecht
- Berkenlaan 19: intern wijzigen constructie (19.03.19)

- Golfslag 38: plaatsen dakkapel (11.03.19)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 115: uitbreiden loods (19.03.19)

- Voorstraat ter hoogte van 7: afwijken van bestemmings-

   plan voor Lentespektakel 2019 (15.03.19)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

’s-Graveland
- Zuidereinde 132 plaatsen van dakopbouw

- Zuidereinde 206: plaatsen dakraam, zonnepanelen en 

   deur

>  Bekendmaking wet geluid-

hinder
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

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

en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende 

bekend:

In procedure is het vast te stellen bestemmingsplan 

Beukenhof in Wijdemeren. Dit bestemmingsplan richt 

zich op modernisering en herontwikkeling van het 

woon-zorgcentrum aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 24 

in Loosdrecht. 

Het plangebied bevindt zich binnen de wettelijke geluids-

zone van de Nieuw-Loosdrechtsedijk. Het woon-zorg-

centrum Beukenhof zal vanwege het verkeer op de 

Nieuw-Loosdrechtsedijk een hogere geluidsbelasting 

ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd 

in de Wet geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde 

wordt niet overschreden. 

Burgemeester en wethouders hebben op 24 oktober 

2018 overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder 

in ontwerp besloten voor deze woning hogere waarden 

vast te stellen. 

De relevante stukken hebben zes weken ter inzage 

gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend ten aanzien 

van de ontwerpbeschikking.

Burgemeester en wethouders hebben besloten de betref-

fende hogere waarden definitief vast te stellen.

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

28 maart 2019 gedurende zes weken, gezamenlijk met 

het bestemmingsplan, ter inzage. U kunt de stukken 

inzien in het gemeentehuis, Rading 1 te Loosdrecht, op 

werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. Desgewenst kan een 

mondelinge toelichting worden gegeven op het besluit. 

Hiervoor kunt u een afspraak maken via het secretariaat 

Fysiek Domein, telefoonnummer (035) 65 59 557.

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

king kunnen hiertegen in beroep gaan eventueel in com-

binatie met een verzoek tot een voorlopige voorziening. 

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

dat de vaststelling van het bestemmingsplan Beukenhof is 

bekend gemaakt.

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

- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht 

   tegen het ontwerp van de beschikking;

- de wettelijke adviseurs die advies hebben uitgebracht 

   over het ontwerp van de beschikking;

- belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijziging-

   en in de definitieve beschikking ten opzichte van de  

   ontwerpbeschikking;

- belanghebbenden bij wie redelijkerwijs niet kan worden 

   verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht 

   tegen de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad 

van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 

2500 EA ’s-Gravenhage.  Voor behandeling van uw 

beroep moet u griffierechten betalen. De kosten van deze 

griffierechten kunt u opvragen via telefoonnummer

(070) 42 64 426.

>  Ontwerpbesluit omgevings-

vergunning voor het uitbreiden 

van een landhuis op Leeuwen-

laan 12, ‘s-Graveland 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijde-

meren maken bekend dat zij voornemens zijn om met 

toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub c, van 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbrei-

den van een landhuis op Leeuwenlaan 12 in ’s-Graveland. 

Voor deze omgevingsvergunning wordt afgeweken van 

het bestemmingsplan ‘Kern ’s-Graveland en landgoe-

deren’. De afwijking betreft het maken van een uitbouw 

buiten het bouwvlak aan het bestaande landhuis.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning liggen vanaf 

28 maart 2019 gedurende

zes weken ter inzage. De omgevingsvergunning is 

digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.

nl met identificatienummer NL.IMRO.1696.OVLeeu-

wenln122019-on00. Voor meer informatie over deze 

aanvraag kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van ter inzageligging kan tegen het 

ontwerpbesluit een schriftelijke

zienswijze worden ingediend bij het college van burge-

meester en wethouders, Postbus 190,

1230 AD Loosdrecht. U kunt ook een mondelinge 

zienswijze indienen. Hiervoor kunt u een afspraak maken 

via het secretariaat Fysiek Domein, telefoonnummer (035) 

65 59 557.

>  Verleende vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten

Kortenhoef
- Oranje Comité, Zuidsingel 54-56 (Sporthal De Fuik), 

   Oranjepop op 20 april 2019 (14.03.18)

- Willem de Kwant jr Ankeveen, Parklaan, meerjarenver

   gunning kermis april 2019-2023 (21.03.19) 

Loosdrecht
- De Vries en Verburg Bouw BV, Veendijk 20-21, onthef-

   fing geluidhinder voor werkzaamheden gedurende 

   één avond en aansluitende nacht in week 13 van 2019 

   (14.03.18)

- VOF Weijer, parkeerterrein ’t Jagerspaadje, ontheffing 

   plaatsen woon- en kermiswagens van 15 april tot en 

   met 1 mei (20.03.19)

- Melissen, terrein aan de Tjalk, kermis van 3 tot en met

   7 april 2019 (21.03.19)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzendda-

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

Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebben-

den kunnen binnen deze termijn schriftelijk een gemoti-

veerd bezwaarschrift indienen bij degene die het besluit 

genomen heeft. 

>  Meldingen APV en Bijzondere 

Wetten

Loosdrecht
- Nederlands Gereformeerde Kerk, Oud-Loosdrechtsedijk 

   124A, bingo op 30 maart 2019

- Stichting HAMIN, Eikenlaan 17A, bingo op 30 maart 2019 

Op een melding is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Tijdelijke verkeersmaatregel 

Kortenhoef
In verband met de jaarlijkse kermis in Kortenhoef is de 

Parklaan van maandag 8 tot en met maandag 15 april 

2019 afgesloten voor verkeer. Deze afsluiting geldt niet 

voor het bestemmingsverkeer voor de Van Heumenhof 

en de Anton Smeerdijkgaarde. Het is hierbij echter niet 

toegestaan auto’s te parkeren op de Parklaan. Fietsen 

moeten op de Parklaan worden geplaatst tegen de 

daarvoor bestemde hekken. 

Loosdrecht
Houd van maandag 15 april tot en met woensdag 1 mei 

rekening met minder parkeerruimte op  het parkeer-

terrein aan ’t Jagerspaadje 28-34 in verband met het 

plaatsen van woonwagens van de kermisexploitanten 

uit Hilversum. In het paasweekend worden extra 

tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen in verband met 

paastoernooien.

>  Verkeersbesluiten

Ankeveen
- Van Blarcumlaan t.h.v. huisnr. 7:  aanleggen gereserveer

   de gehandicaptenparkeerplaats in verband met handi

   cap belanghebbende (12.03.19) 

Kortenhoef
- Hoflaan t.h.v. huisnr. 44: opheffen gereserveerde gehan

   dicaptenparkeerplaats in verband met omstandigheden 

   belanghebbende (27.03.19) 

- J.F.van Heumenhof  t.h.v. huisnr. 9: opheffen  gereser-

   veerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met 

   omstandigheden belanghebbende (19.03.19)

Loosdrecht 
- Schouw t.h.v. huisnr. 30: aanleggen gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap 

belanghebbende (12.03.19)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

>  Beschikking ambtshalve

uitschrijving uit de BRP
Het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Wijdemeren maakt bekend dat op grond van 

artikel 2.21 en 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen 

(BRP) besloten is de bijhouding van de persoonslijst van 

onderstaande persoon definitief op te schorten.

Het betreft de volgende persoon:

Arceo, D.C., geboren 3 oktober 1977 uit te schrijven naar 

Land Onbekend per 9 januari 2019 

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande 

personen verblijven, neem dan contact op de gemeente 

Wijdemeren via 14035 of mail naar burgerzaken@

wijdemeren.nl.

>  Nieuwe naam gemeentelijk 

bouwwerk
Op 18 december 2018 heeft het college van B en W 

besloten de naamgeving De Blinker. Cultureel Centrum 

Kortenhoef aan het nieuwe cultureel centrum aan de 

Parklaan 5 in Kortenhoef toe te kennen. Op de naamge-

ving rustte enige tijd een vertrouwelijk karakter, maar de 

naamgeving is nu openbaar. Op vrijdag 15 maart 2019 is 

het besluit bekend gemaakt. 

U kunt binnen zes weken na de bekendmaking een 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester 

en wethouders.

>  Verordening op de vertrouwens-

commissie
De gemeenteraad heeft op 14 maart 2019 de Verordening 

op de vertrouwenscommissie gemeente Wijdemeren 

2019 vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op 

21 maart 2019. 

De officiële bekendmaking van deze verordeningen is 

te vinden op www.overheid.nl onder “lokale wet- en 

regelgeving”.

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

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

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

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

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

Offi  ciële bekendmakingen 27 maart 2019

Bouwen en wonen
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   LEZERS SCHRIJVEN.....

Varen over het Loenderveen
Op een dinsdagavond stapte ik op de fiets op weg naar het gemeentehuis. Ik was nieuws-
gierig naar de voortgang van de plannen voor een nieuwe vaarverbinding en daar stond 
iets van op de agenda. Inspreken mocht niet meer, dat mocht alleen als er echt iets nieuws 
te vermelden viel. ‘Iets nieuws, nee iets nieuws eh, nou ja eigenlijk wel’, al hortend en 
stotend probeerde ik de griffier een dag tevoren uit te leggen dat ik zo graag iets wilde 
vertellen over waarom een rondje varen zo leuk is. Ze aarzelde en beloofde terug te bellen. 
Dinsdagochtend ging de telefoon, het mocht niet. Er was al zoveel ingesproken, zei de grif-
fier. Ik wilde nog zeggen ‘ja maar niet over iets leuks!’ maar ik hield mijn mond. ‘U kunt 
natuurlijk wel komen’ zei de griffier. Het klonk zelfs een beetje alsof ze het toch gezellig zou 
vinden als ik in ieder geval zou komen. ‘Dat doe ik’ zei ik, ‘ik kom vanavond’. 
Al dagdromend stapte ik de raadszaal binnen, varen over het Loenderveen… vaak halve 
wind denk ik, of misschien wel ruim naar Kortenhoef.  Binnen zag ik de kring met de 
fracties in het midden van de zaal. Langs de kanten de belangstellenden voor de verschil-
lende agendapunten, wat ambtenaren, de pers en aan één kant werd de zaal bezet door 
zo’n vijftiental bewoners van de Horndijk. Het agendapunt over de vaarverbinding stond 
vrijwel bovenaan. Het ging om het vaststellen van de notitie reikwijdte en detailniveau. 
Oftewel, er werd een stapje uit het hele proces doorgesproken. Zo hoort dat ook, we leven 
in een democratie. Voor de goede orde: we zijn bij het stapje ‘onderzoek’: De vraag is of we 
het eens kunnen worden over de opzet (een uitvoerig verhaal van vele kantjes) van een 
onderzoek naar de effecten voor het milieu bij de verschillende varianten van de route. 

Eigenlijk was het een soort conceptvraag:  oftewel een vraag die later, over een week of 
wat, nog een keer wordt herhaald. 
Het kwam er op neer dat de wethouder werd doorgezaagd over de opzet van het on-
derzoek naar de verschillende alternatieven. De eerste vroeg of het onderzoek wel breed 
genoeg was opgezet, de tweede vroeg of er niet andere routes onderzocht konden gaan 
worden en de derde kondigde dreigend een amendement aan als er niet een onderdeel op 
voorhand werd geschrapt. 
Ik dacht aan vroeger. Aan de keer dat ik heel hard voor een proefwerk Duits had geleerd 
en tegen mijn vader zei: Overhoor me maar, ik weet alles. Waarop mijn vader om mij te 
plagen twee hoofdstukken oversloeg. Alsof het allemaal niet erg genoeg was kwam er nog 
een tweede ronde. Echter, van verdieping was geen sprake. ‘Hoeveel belasting kan een plas 
nog hebben’ werd er geroepen en ‘we kunnen zelfs over de boten lopen’. Een ander vroeg 
of het allemaal wel meetbaar was, wat heel intelligent klonk maar nog nergens op sloeg. 
De linkerkant van de zaal stond op. Hè, dacht ik, oh! Het is voorbij alweer. We waren bij 
het volgende punt van de agenda aangekomen en de Horndijk verliet de zaal. Lichtelijk 
bezorgd ben ik naar huis gefietst. Ik hoop het al zo lang, zo’n extra rondje. Ik verheug me 
er op om straks zwaaiend te groeten naar de Kortenhoevers. Zo’n rondje varen gaat om 
samenleven, verbinden. In onze omgeving is verbinding via het water heel natuurlijk. 
Straks welteverstaan, want we zijn bij onderzoek.
             Tries Scherpel, Oud Loosdrecht.

WIJDEMEREN- Na diverse ver-
gaderingen, rijen met inspre-
kers en stapels documenten 
raken de politieke partijen niet 
uitgepraat over een mogelijke 
vaarverbinding tussen het Hil-
versums kanaal via de Wijde 
Blik naar de Loosdrechtse plas-
sen. In de commissie Ruimte 
en Economie kwam de Nota 
Reikwijdte en Detailniveau 
Milieu Effect Rapportage nog-
maals aan de orde. En het 

wordt geen hamerstuk voor de 
komende gemeenteraad.

Door: Herman Stuijver

De nota is een uitgebreid do-
cument dat bedoeld is om het 
‘echte’ MER- rapport voor te 
bereiden. Daarin worden di-
verse varianten onderzocht. 
Het doel is om een kortere 
vaarverbinding voor de recrea-
tiebootjes aan te leggen. Daarbij 

wordt gekeken naar de natuur, 
de drinkwaterfunctie, of het 
doel bereikt wordt, de beleving 
voor omwonenden en de in-
vesteringskosten. Uiteindelijk 
bleven er vier varianten over, 
waarbij die langs de Horndijk/ 
Veendijk op het meeste verzet 
stuit (LV3). Voorts een vanaf 
het Moleneind langs de Horn-
dijk (VT2), een via de Vecht 
(doorsteek Terra Nova) en die 
via ’t Hol naar de Vuntusplas. 
Ook blijft er een optie waarbij 
alleen de bestaande knelpunten 
worden opgelost.

Amendement
Wat Eric Torsing (CDA) be-
treft, was er al voldoende ge-
zegd. Hij was akkoord met 
deze nota en zei dat iedereen 
nog volop gelegenheid had 
in een latere fase te reageren. 
VVD ‘er Michiel van Balen had 
z’n bedenkingen. Hij wees op 
de maatschappelijke weerstand 
tegen de verbinding langs de 

Horndijk. Bovendien meende 
hij dat bij de kosten-batenana-
lyse te weinig aandacht was 
voor de kosten. Volgens hem 
zouden de plassen weleens te 
vol kunnen worden, je kon nu 
al op drukke dagen van dek 
op dek springen. Sandra van 
Rijkom (PvdA/ GrL.) kondig-
de een amendement aan om 
alsnog de LV3- variant (langs 
de Horndijk- red.) niet op te 
nemen. Die wijziging wordt 
ondersteund door De Lokale 
Partij, zei Alette Zandbergen. 
Michiel van Balen wilde ook 
graag dat een zuidelijke route 
alsnog zou worden onderzocht. 
“Baat het niet, dan schaadt het 
niet”, was zijn argumentatie.
Wethouder Jan-Jaap de Kloet 
wees erop dat het zuidelijke al-
ternatief buiten het gebied van 
de Oostelijke Vechtplassen valt. 
Tenslotte is de gewenste vaar-
verbinding een onderdeel van 
het Gebiedsakkoord waarvoor 
gelden uit Brussel komen om 

Nog steeds niet uitgepraat over vaarverbindingen elders beschadigde natuur te 
compenseren. “Bij dit gebied 
hebben we geen aanspraak op 
die gelden.” Hij deed de sugges-
tie om de zuidelijke verbinding 
als los project op te zetten. Me-
vrouw Van Rijkom vroeg om in 
het rapport ook duidelijk aan 
te geven wat de verschillen zijn 
tussen fluisterboten en regu-
liere boten. Waarop De Kloet 
antwoordde dat het zgn. ‘vaar-
regime’ wordt meegenomen in 
de MER. 

Zorgvuldig
Hij voegde eraan toe dat ‘alle 
redelijke alternatieven’ waren 
besproken en dat het rapport 
gefundeerd was. Dat ook de 
belangen van de omwonenden 
waren meegewogen. Hij was 
niet bereid om op voorhand al 
de variant van de Horndijk af 
te wijzen. In het vervolg van de 
procedure komt het definitieve 
MER- rapport weer terug bij de 
raad. Dan kan iedereen mon-
deling of schriftelijk nog een 
keer zijn of haar zegje doen. 

Coffee Break bij ID Makelaars tijdens 
NVM Open Huizen Dag
Op zaterdag 30 maart vindt 
weer de altijd druk bezochte 
en succesvolle landelijke NVM 
Open Huizen Dag plaats. Tij-
dens die dag kunnen woning-
zoekers zonder afspraak te-
recht bij tal van deelnemende 
woningen. Bent u op zoek naar 
een woning, kijk dan op www.
funda.nl bij welke woningen u 
die dag vrijblijvend kunt bin-
nenlopen. 

ID Makelaars organiseert die-
zelfde dag ook een ‘open huis’ 
in haar fraaie kantoorpand aan 
de Soestdijkerstraatweg 27 te 
Hilversum. Mensen die onder-
weg zijn kunnen bij ID Make-
laars een coffee-stop houden en 
genieten van een gratis over-
heerlijk kopje Italiaanse koffie 
met wat lekkers uit de food-

truck. Tevens is er de mogelijk-
heid om ‘woning’-advies in te 
winnen bij een van de aanwezi-
ge makelaars en de hypotheek 
adviseur. Ook voor meer infor-
matie over het nieuwbouwpro-
ject ‘Jazzkwartier’ in Laren en 
over de laatst beschikbare ap-
partementen bij ‘Het Kompas’ 
te Loosdrecht kunt u die dag bij 

ons terecht. U bent op zaterdag 
30 maart tussen 10.00 en 16.00 
uur van harte welkom bij

ID Makelaars,
Soestdijkerstraatweg 27 te 
Hilversum.
www.idmakelaars.nl 
info@idmakelaars.nl 
tel. 035-6424474
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Column van 
de burgemeester

Burgemeester Freek Ossel>

Steeds meer mensen doen een 

beroep op hun gemeente bij aller-

hande, onderlinge meningsverschil-

len, burenruzies en conflicten. Men 

komt er niet meer uit,  is verstrikt 

in elkaars belangen en kan of wil 

elkaar niet meer in de ogen kijken. 

Al dan niet aangespoord door 

advocaten wordt de gemeente 

gesommeerd om te handhaven, 

maatregelen te nemen of extra 

toezicht te houden.

De rijdende rechter is niet voor 

niets een populair programma.

Scheidsrechter

Wijdemeren is daarop beslist geen 

uitzondering. En de gemeente heeft 

ook zeker een taak om waar nodig 

en van toepassing op te treden en 

uitspraken te doen. Dat ‘waar nodig’ 

is het addertje onder het gras. Want 

het lijkt erop dat de gemeente steeds 

meer een scheidsrechter wordt bij uit 

de hand gelopen conflicten tussen 

buren. De lontjes worden korter, de 

fase van ‘uitpraten en overleggen’ ook. 

En dan kan het voorkomen dat kleine 

ergernissen of grensconflicten in een 

mum van tijd uitgroeien tot majeure 

handhavingsgevallen. Ter illustratie: 

in 2018 kreeg de gemeente circa 500 

verzoeken voor controles en handha-

ving tegenover circa 200 in 2017.

Onafhankelijke partij

Op papier is dan de gemeente dikwijls 

verplicht om te handhaven. Wanneer 

en hoe is een kwestie waarbij prioriteit 

en capaciteit ook meewegen. Ik denk 

dat we juist in de fase voorafgaand 

aan de gemeentelijke scheidsrech-

ter nog meer kunnen doen. In een 

vroege fase, gezamenlijk een derde 

onafhankelijke partij inschakelen om te 

bemiddelen kan helpen. Deze (buurt)

bemiddeling, gefaciliteerd door de ge-

meente, blijkt in 2018 van de 16 keer 

een kleine 30% succesvol.  In het jaar 

daarvoor lag dat percentage nog ho-

ger. Het is dus zeker de moeite waard 

om uit te proberen. De gemeente 

Wijdemeren heeft een vaste overeen-

komst met deskundige bemiddelaars. 

Van deze mogelijkheid wordt nog te 

weinig gebruikgemaakt.

Pendelen tussen partijen

Iets wat ik als burgemeester ook 

steeds meer zie is burgerbemid-

deling zonder tussenkomst van de 

gemeente. Een persoon, meestal uit 

de directe omgeving, biedt aan om te 

helpen tot een oplossing te komen. 

Een vertrouwenspersoon die pendelt 

tussen de partijen om tot een redelijk 

compromis te komen. Er zijn in 

Wijdemeren steeds meer inwoners die 

in alle stilte deze rol oppakken. Niet in 

de plaats van maar voorafgaand aan 

en ter voorkoming van een rol van 

de gemeente. Hulde aan deze stille 

burgerhelpers!

Freek Ossel,

Burgemeester Wijdemeren

Naschrift

Mijn tweede oproep naar de bijnamen van 

de inwoners van de dorpen van Wijdeme-

ren heeft wederom reacties opgeroepen. 

Van diverse kanten kreeg ik de bevestiging 

dat  inwoners van Oud-Loosdrecht (en 

volgens sommigen ook Breukeleveen en 

Muyeveld) ‘Knollenvreters’ worden ge-

noemd. Het waren boeren die niet veel te 

makken hadden en dus knollen moesten 

eten. Dat leidt tot de volgende lijst:

Nieuw-Loosdrecht = Theebuiken

Nederhorst den Berg = Bergers

Ankeveen = Waterkippen

’s-Graveland = Stoep ‘zitters’

Kortenhoef = Kraaien

Oud-Loosdrecht, Muyeveld,

Breukeleveen = Knollenvreters

Stille burgerhelpers

Op woensdagavond 3 april 
kunt u genieten van een film 
over het waargebeurde ver-
haal en leven van Django Rein-
hardt. Hij was een Belgische 
manouche ofwel Sinti-gitarist.

Zijn voorliefde ging uit naar 
jazz. Samen met zijn broer 
leerde hij gitaar, banjo en viool 
spelen zonder muzieklessen te 
volgen. Op 18 -jarige leeftijd 
werd hij ernstig gewond bij 
een brand en raakte zijn lin-
kerhand verminkt. Maar met 
volharding leerde hij opnieuw 
spelen en ontwikkelde een ge-
heel eigen stijl. Hij ontmoette 

beroemheden als Louis Arm-
strong en Duke Ellington. Tij-
dens de Tweede Wereldoorlog 
werden de zigeuners vervolgd. 
Maar Django werd zelfs ge-
vraagd om op te komen treden 
in Berlijn. In plaats van  op het 
aanbod in te gaan, probeerde 
hij te vluchten. Na nog vele 
succesvolle jaren stierf hij in 
1953 aan een hersenbloeding. 
De muziek in de film wordt 
gespeeld door het Rosenberg 
Trio. Een boeiende film met 
prachtige muziek. 
Aanvang 20.15 uur. Kaarten: € 
7,- via www.dedillewijn.nl

Film over Django Reinhardt 
in Dillewijn

Uiteraard worden de waan-
zinnige feesten van Stichting 
SLOEP tijdens de Loosdrechtse 
Feestweek weer muzikaal inge-
vuld door de vaste SLOEP-Dj’s 
Jan & Lesley, die als geen ander 
weten hoe je een feestje moet 
bouwen.
Maar Jan & Lesley ontvangen 
ook fantastische muzikale gas-
ten op hun podium in de Feest-
tent, noteer vast in je agenda: 
26 april - Koningsfeest met An-
net Hesterman als Tina Turner, 
The Queen of Rock & Roll. Op 
27 april: Koningsdag met tij-
dens de Oranjeborrel Johnny 
and the Gangsters of Love
Op 30 april is er Hollandse 
Avond met Wolter Kroes. 3 
mei: Feestavond met Abba Fe-
ver. 5 mei:  Bevrijdingsborrel 
met ‘Geen Hofkapel’ en JoJo de 
zingende DJ met een spetteren-
de André Hazes- imitatie.

Ouderenmiddag op 
Na het overweldigende succes 
van de afgelopen jaren is het 
onmogelijk om een Feestweek 

te organiseren zonder de oer-
gezellige Ouderenmiddag in 
de Feesttent. Op woensdag 1 
mei staan de vrijwilligers van 
SLOEP in groten getale klaar 
om hun gasten te verwelkomen 
voor een middag met een hap-
je, een drankje, een praatje, ge-
zellige spelletjes, toneel, en een 
optreden van het Havenloos 
Mannenkoor uit Ankeveen. De 
tent gaat (echt pas) om 13.30 
uur open en om 14.00 uur star-
ten we het programma. Heeft u 
vervoer nodig om naar de tent 
te komen? Dan kunt u bellen 
naar 06 22 315 787. U wordt 
dan opgehaald en, als u zich 
netjes gedraagt, brengen we u 
ook weer thuis!

Doets wandeling
Op woensdag 1 mei vertrekken 
Jacob en Dirk Doets rond 14.00 
uur vanaf de Feesttent voor een 
prachtige wandeling door het 
Loosdrechtse Stergebied. De 
familie Doets woont al 4 gene-
raties in boerderij Hilverzicht 
aan de Nieuw Loosdrechtsedijk 
en daardoor zijn Jacob en Dirk 
op de hoogte van alles wat je 
wilt weten over de natuur, de 
geschiedenis en de toekomst 
van dit unieke stukje Loos-
drecht. 
Zin om mee te wandelen? 
Vanaf 1 april kun je je aanmel-
den via info@stichtingsloep.nl

Wolter Kroes in de Feesttent

Op vogelsafari met de boswachter
’s- GRAVELAND - Vroege vogels 
ontdekken op zondag 31 maart 
of 14 april tussen 9.30 en 11 
uur samen met de boswachter 
hoe de vogels en andere die-
ren leven op de ’s-Gravelandse 
Buitenplaatsen. Deze activiteit 
is speciaal voor gezinnen met 
kinderen vanaf 6 jaar en duurt 
1,5 uur.
 Voordat de drukte op de bui-
tenplaatsen losbarst ga je op 
pad met de boswachter. Ieder-
een, zowel jong als oud, ziet 
elke dag en bijna overal vogels. 
Er zijn veel verschillende soor-
ten vogels: zangvogels, roofvo-
gels, eenden. Maar wat doen 
ze zoal de hele dag? Leven ze 
alleen, samen, of in een groep? 
Hoe gebruiken ze hun snavel?
Met je verrekijker in de aanslag 
leer je verschillende vogels her-
kennen. Hoor jij een koerende 
duif of een fluitende merel? 
Ontdek het verschil tussen een 
boomkruiper en een boomkle-

ver. Kun je aan de snavel zien 
wat een vogel het liefste eet? 
De boswachter vertelt je leuke 
weetjes en heeft antwoord op al 
je vragen. Neem je eigen verre-
kijker mee!
 
Handig om te weten
Dit is een gezinsexcursie, zo-
wel volwassenen als kinderen 
melden zich aan als deelnemer. 
Deze activiteit is geschikt voor 
gezinnen met kinderen vanaf 
6 jaar. Koop van tevoren je tic-

kets online.
Honden kunnen niet mee. 
Zorg dat je een kwartier van te-
voren aanwezig bent.
Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek, Noordereinde 
54-B; ’s-Graveland.  www.na-
tuurmonumenten.nl/bcgooi-
envechtstreek
 
Foto: © Natuurmonumenten, Jan 
Jaap Zeydner 
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Opschoondag Loosdrechtse Plassen

 

60+ Beweegweek Wijdemeren

Van 8 t/m 14 april vindt voor de vierde keer de 60+ Beweegweek plaats in Wijdemeren. U kan tijdens deze 
week gratis deelnemen aan 87 activiteiten. Kies een beweegmoment, meldt u aan en kom vrijblijvend 
kennismaken! Ook de activiteiten in Kortenhoef, ’s-Graveland, Ankeveen en Nederhorst den Berg bekijken? 
Kijk voor het overzicht op www.teamsportservice.nl/gooi (onder het kopje ‘Voor Jou’, ’60-plussers’). 

Hulp nodig bij het kiezen van een sport- of beweegactiviteit? Neem dan vrijblijvend contact op met de 60+ 
Beweegcoach van de gemeente Wijdemeren: Beppie van de Bunt via b.vandebunt@inovum.nl,  035 58 88
218 of 06 31 595 847.

LOOSDRECHT
Datum Tijd Activiteit

Maandag
8 april

09.00-10.00 Pilates, Fysio Inovum, De Beukenhof, Nw. Loosdrechtsedijk 24, 
Johanna Schuurman, 035-5888492, fysio@inovum.nl

10.00-11.00 Coretraining, Basic Fitness, Industrieweg 10, Brigitte de Groot, 
035-5824404, info@basicfitness.nl

10.00-12.00 Maak kennis met Tennis, TV de Rading, ’t Jagerspaadje 22, Berry 
Ruijter, 06-21503737, info@dijor.nl

15.30-16.30 Seniorenfitness, Fysio Inovum, De Beukenhof (zie boven).
15.50-16.50
17.00-18.00 Dames Preventieve gym voor 60+, FysioHolland, Nootweg 

27a,  Emmaly Berghuis, 06-46402691, 
info@berghuisoefentherapie.nl19.00-20.00 Heren

Dinsdag 
9 april

09.15-12.00
Jeu de Boules, De Gooiers, Jagerspaadje 34 (achter de Victoria 
voetbalvelden) Kimberley Dunki Jacobs, 06-54212015, 
secretariaat@degooiers.com

10.00-10.45 Circuittraining, Basic Fitness, (zie hierboven).

10.30-11.00 Seniorengymnastiek, FysioHolland, Emtinckhof, Eikenlaan 51, 4e 
verdieping in de hal bij de lift, Wouter de Haan,  035-5824414

11.00-11.45
Aquafitness, Walderveenbad, Prinses Margrietstraat 62, Liesbeth 
de Waard, aanmelden voor 5 april 035-5821964, 
info@walderveenbad.nl

13.30-14.30 Seniorenfitness, Fysio Inovum, De Beukenhof (zie boven).

15.00-16.00 Sport en Spel 60+, Sporthal Eikenrode, Laan van Eikenrode 49,
Riet van Engelen, 06-24137144, mc.van.engelen@hetnet.nl

19.00-21.30 Jeu de Boules, De Gooiers (zie hierboven).

Woensdag 
10 april

09.00-10.00 Coretraining, Basic Fitness, (zie hierboven).
10.00-11.00 Yoga, Basic Fitness, (zie hierboven).
10.00-12.00 Maak kennis met Tennis, TV de Rading, (zie hierboven).

10.00-12.00 Tennis, TV Loosdrecht, Rading 192, Hans Molenaar, 06-24389845,
secretaris@tvloosdrecht.nl

10.30-11.30 Wandelen, start vanaf Emtinckhof, Eikenlaan 51, 60+
Beweegcoach Beppie van de Bunt, 06-31595847

12.30-13.30 Pilates, Fysio Inovum, De Beukenhof (zie hierboven)
14.00-15.00 Seniorenfitness, Fysio Inovum, De Emtinckhof, Eikenlaan 51, 

Johanna Schuurman, 035-5888492, fysio@inovum.nl

Donderdag
11 april

11.00-12.00
09.15-12.00 Jeu de Boules, De Gooiers (zie hierboven).
10.00-10.45 Circuittraining, Basic Fitness, (zie hierboven).

12.00-12.30 Seniorengymnastiek, FysioHolland, Nootweg 27A, Wouter de 
Haan, 035-5824414

13.30-14.30 Seniorenfitness, Fysio Inovum, De Beukenhof (zie boven).
Vr. 12 april 09.00-10.00 Pilates, Fysio Inovum, De Beukenhof (zie hierboven).
Za. 13 april 12.30-17.00 Jeu de Boules, De Gooiers (zie hierboven).
Zo. 14 april 14.00-16.00 Jeu de Boules, De Gooiers (zie hierboven).
Elke dag in de week:

8 t/m 12 
april 08.30-09.30

Inloopfitness, Fysio Inovum, De Beukenhof, Nw. Loosdrechtsedijk
24, voor deelname een afspraak maken, Johanna Schuurman, 035-
5888492, fysio@inovum.nl

 

 

60+ Beweegweek Wijdemeren

Van 8 t/m 14 april vindt voor de vierde keer de 60+ Beweegweek plaats in Wijdemeren. U kan tijdens deze 
week gratis deelnemen aan 87 activiteiten. Kies een beweegmoment, meldt u aan en kom vrijblijvend 
kennismaken! Ook de activiteiten in Kortenhoef, ’s-Graveland, Ankeveen en Nederhorst den Berg bekijken? 
Kijk voor het overzicht op www.teamsportservice.nl/gooi (onder het kopje ‘Voor Jou’, ’60-plussers’). 

Hulp nodig bij het kiezen van een sport- of beweegactiviteit? Neem dan vrijblijvend contact op met de 60+ 
Beweegcoach van de gemeente Wijdemeren: Beppie van de Bunt via b.vandebunt@inovum.nl,  035 58 88
218 of 06 31 595 847.

LOOSDRECHT
Datum Tijd Activiteit

Maandag
8 april

09.00-10.00 Pilates, Fysio Inovum, De Beukenhof, Nw. Loosdrechtsedijk 24, 
Johanna Schuurman, 035-5888492, fysio@inovum.nl

10.00-11.00 Coretraining, Basic Fitness, Industrieweg 10, Brigitte de Groot, 
035-5824404, info@basicfitness.nl

10.00-12.00 Maak kennis met Tennis, TV de Rading, ’t Jagerspaadje 22, Berry 
Ruijter, 06-21503737, info@dijor.nl

15.30-16.30 Seniorenfitness, Fysio Inovum, De Beukenhof (zie boven).
15.50-16.50
17.00-18.00 Dames Preventieve gym voor 60+, FysioHolland, Nootweg 

27a,  Emmaly Berghuis, 06-46402691, 
info@berghuisoefentherapie.nl19.00-20.00 Heren

Dinsdag 
9 april

09.15-12.00
Jeu de Boules, De Gooiers, Jagerspaadje 34 (achter de Victoria 
voetbalvelden) Kimberley Dunki Jacobs, 06-54212015, 
secretariaat@degooiers.com

10.00-10.45 Circuittraining, Basic Fitness, (zie hierboven).

10.30-11.00 Seniorengymnastiek, FysioHolland, Emtinckhof, Eikenlaan 51, 4e 
verdieping in de hal bij de lift, Wouter de Haan,  035-5824414

11.00-11.45
Aquafitness, Walderveenbad, Prinses Margrietstraat 62, Liesbeth 
de Waard, aanmelden voor 5 april 035-5821964, 
info@walderveenbad.nl

13.30-14.30 Seniorenfitness, Fysio Inovum, De Beukenhof (zie boven).

15.00-16.00 Sport en Spel 60+, Sporthal Eikenrode, Laan van Eikenrode 49,
Riet van Engelen, 06-24137144, mc.van.engelen@hetnet.nl

19.00-21.30 Jeu de Boules, De Gooiers (zie hierboven).

Woensdag 
10 april

09.00-10.00 Coretraining, Basic Fitness, (zie hierboven).
10.00-11.00 Yoga, Basic Fitness, (zie hierboven).
10.00-12.00 Maak kennis met Tennis, TV de Rading, (zie hierboven).

10.00-12.00 Tennis, TV Loosdrecht, Rading 192, Hans Molenaar, 06-24389845,
secretaris@tvloosdrecht.nl

10.30-11.30 Wandelen, start vanaf Emtinckhof, Eikenlaan 51, 60+
Beweegcoach Beppie van de Bunt, 06-31595847

12.30-13.30 Pilates, Fysio Inovum, De Beukenhof (zie hierboven)
14.00-15.00 Seniorenfitness, Fysio Inovum, De Emtinckhof, Eikenlaan 51, 

Johanna Schuurman, 035-5888492, fysio@inovum.nl

Donderdag
11 april

11.00-12.00
09.15-12.00 Jeu de Boules, De Gooiers (zie hierboven).
10.00-10.45 Circuittraining, Basic Fitness, (zie hierboven).

12.00-12.30 Seniorengymnastiek, FysioHolland, Nootweg 27A, Wouter de 
Haan, 035-5824414

13.30-14.30 Seniorenfitness, Fysio Inovum, De Beukenhof (zie boven).
Vr. 12 april 09.00-10.00 Pilates, Fysio Inovum, De Beukenhof (zie hierboven).
Za. 13 april 12.30-17.00 Jeu de Boules, De Gooiers (zie hierboven).
Zo. 14 april 14.00-16.00 Jeu de Boules, De Gooiers (zie hierboven).
Elke dag in de week:

8 t/m 12 
april 08.30-09.30

Inloopfitness, Fysio Inovum, De Beukenhof, Nw. Loosdrechtsedijk
24, voor deelname een afspraak maken, Johanna Schuurman, 035-
5888492, fysio@inovum.nl

 

Bingo in ons eigen honk
Op zaterdagavond 30 maart or-
ganiseert de Nederlands Gere-
formeerde Kerk van Loosdrecht 
een gezellige bingoavond. Er zul-
len meerdere speelronden wor-
den gespeeld en er zijn prachtige 
prijzen te winnen. De bingo be-
gint om 20.00 uur en zal plaats 
vinden in onze activiteitenruim-
te ‘Ons Eigen Honk’. Vanaf 19.30 
uur bent u van harte welkom 
voor een lekkere kop koffie of 
thee.

De activiteitenruimte Ons Eigen 
Honk en het kerkgebouw vindt 
u aan de Oud-Loosdrechtsedijk 
124, 1231 ND te Loosdrecht.

ADVERTEREN?
NIEUWSSTER.NL

Veel Loosdrechters, de een 
meer dan de ander, gaan de 
komende zomer weer genie-
ten van onze prachtige Loos-
drechtse Plassen. De bootjes 
gaan binnenkort weer het wa-
ter in en dan wordt het weer 
drukker op het water. Drukker 
dan afgelopen zaterdag tijdens 
de Opschoondag van de Loos-
drechtse Plassen onder leiding 
van het Plassenschap. De ruim 
dertig deelnemers aan deze 
actie hebben genoten van de 
rust, de stilte en het prachtige 
ruime uitzicht maar kwamen 
natuurlijk in de eerste plaats 
om op te ruimen.

Door: Tjamke Kieft

Langs de oevers en in het riet 
ligt erg veel rommel, vooral 
veel plastic en dat zorgt voor 
heel veel overlast, watervogels 
raken erin verstrikt, vissen 
krijgen het binnen, er ontstaat 

een plastic massa die langzaam 
richting de sluizen stroomt en 
daar voor de nodige storingen 
zorgt en het geeft natuurlijk 
een onverzorgd beeld van onze 
mooie omgeving. Gewapend 
met vuilniszakken, harken, pik-
haken, schepnetten en papier-
prikkers voeren rond half elf 10 
boten uit vanaf de Veendijk. De 
bemanning bestond uit vrijwil-
ligers uit Loosdrecht, werkne-
mers van het Plassenschap en 
de waterpolitie. De Vuntusplas 
is ’s middags schoongemaakt 
door op surfplanken peddelen-
de vrijwilligers van Iksup.

Met halsbrekende toeren, soms 
belaagd door broedende gan-
zen, door prikkende bramen-
struiken en zwiepende takken 
ontwijkend, werden zelfs de 
moeilijkste plekjes bereikt en 
doordat de plassen in sectoren 
waren gedeeld is er geen plekje 
overgeslagen. Niet al te schoon 
en ruikend naar de prut van de 

plas gaf de terugtocht, varend 
langs schone rietkragen en op-
geruimde oevers een geweldig 
goed gevoel. Met grote ver-
bazing over de hoeveelheden 
plastic maar ook verbijsterd 
over andere rommel als flessen, 
piepschuim platen, stoelen, 
zelfs boten die duidelijk al ge-
ruime tijd op de bodem had-
den gelegen kwamen de deel-
nemers terug in de Rimboe, 
de werkhaven van het Plassen-
schap.
Een fantastische dag voor lief-
hebbers van onze Loosdrechtse 
Plassen, bewonder de volgende 
keer dat je een rondje vaart de 
plasticvrije oevers en help mee 
om het zo te houden. Het Plas-
senschap is van plan om vol-
gend jaar weer een Opschoon-
dag te organiseren, laten wij 
hopen dat dat niet nodig is!
Opbrengst: 14 kuub afval, 4 
bootwrakken, veel autobanden, 
asbestrestanten. De BOA’s gaan 
aan de slag.

   LEZERS SCHRIJVEN.....

Armoede in Wijdemeren
Met belangstelling lazen wij het artikel in dit blad 
van 20 maart over armoede in Wijdemeren. Hoe 
rijk ons land ook is: er zijn altijd mensen die het 
om wat voor reden dan ook (tijdelijk) niet zelf-
standig redden. Het is fijn dat wij een maatschap-
pij hebben die voor hen zorgt en Wijdemeren is 
een gemeente die daar gelukkig heel actief mee 
bezig is.
Toch zijn er nog situaties waarbij ook die mensen 
buiten de boot vallen. Voor de kinderen uit die 
groep zetten wij, Stichting Leergeld Hilversum 
Wijdemeren, ons in. Dat doen we overigens in 
nauw overleg en samenwerking met de gemeente.
Leergeld helpt kinderen tussen 4 en 18 jaar deel 
te nemen in de maatschappij. Denk hierbij aan 
schoolreisjes, sport, cultuur, een fiets, een compu-
ter, zwemlessen en andere voorzieningen die zor-
gen dat het kind mee kan doen met zijn klas- en 
leeftijdsgenoten. Wij komen bij de gezinnen thuis 
en helpen altijd in natura zodat we weten dat de 

hulp ook echt bij het kind terecht komt.
Ons motto is “Alle kinderen mogen meedoen”. 
Kinderen kunnen nooit verantwoordelijk gehou-
den worden voor de omstandigheden waarin zij 
terecht komen. Wij bieden hen kansen om deel te 
nemen aan binnen- en buitenschoolse activitei-
ten. Zij hebben zo een springplank waardoor ze 
opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en 
meer eigenwaarde krijgen.
In Nederland zijn inmiddels meer dat honderd 
Leergeldstichtingen actief die elk hun eigen 
gemeente(n) bestrijken. Zij werven ook zoveel  
mogelijk lokaal hun fondsen zodat voor donateurs 
duidelijk is waar hun geld naar toe gaat. Doordat 
Leergeld zoveel mogelijk met vrijwilligers werkt 
kunnen de kosten laag gehouden worden en gaat 
dus een zo groot mogelijk deel van onze baten 
naar de kinderen. Meer informatie over Stichting 
Leergeld Hilversum Wijdemeren en onze contact-
gegevens vindt u op onze site www.leergeldhw.nl.
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Voetbal

Ondanks flink wat afwezigen 
in de spelersgroep van Loos-
drecht-1 heeft het vlaggen-
schip verdiend gewonnen van 
JSV. In Nieuwegein werd de 
middenmoter overtuigend 
met 0-3 verslagen. 

Door: Michel Kamer

Loosdrecht kwam na een wat 
rommelige start na 10 minu-
ten op voorsprong dankzij 
en prachtige volley van Jor-
dy Stins. JSV kon 10 minuten 
later de stand gelijk brengen 

maar vrij voor keeper van Zoe-
len mikte de spits naast. Mo 
Adarghal had daarna uitste-
kende kansen op de 2 en de 0-3 
maar de keeper van JSV red-
de. Begin 2e helft was het aan 
keeper Van Zoelen te danken 
dat Loosdrecht op voorsprong 
bleef, want na een mooie aan-
val van JSV redde hij knap. 
Na een uur spelen werd via 
een mooie aanval vanaf de lin-
kerflank spits Jamal Hofwijks 
vrij gespeeld en kon hij gemak-
kelijk de 0-2 binnenschieten. 
In de slotfase raakte JSV nog 

wel de paal maar Loosdrecht 
speelde goed en gediscipli-
neerd en had verder weinig te 
vrezen. Stanley Mailoa gooide 
de wedstrijd definitief in het 
slot op aangeven van Jannis 
Karafillakis en zette daarmee 
0-3 op het scorebord.
Prima overwinning voor de 
oranjeleeuwen, die dankzij 
deze driepunter weer wat lucht 
krijgen en de degradatiezone 
verlaten. Volgende week komt 
VV Benschop op bezoek. 

Stanley Mailoa schiet de 0-3 binnen (foto: Piet van Bemmelen)

Klinkende 3-0 overwinning voor de oranjeleeuwen

LoVoC dames-1 ontving vrij-
dag jl. het reeds gedegradeer-
de Prima Donna kaas Hui-
zen-3. Het was een bijzondere 
ontmoeting met LoVoC- coach 
Herman Rempe langs de lijn 
en bij PDK Huizen zijn jongere 
broer Roy. LoVoC kon de pun-
ten nog goed gebruiken om 
weg te blijven van de plek die 
mogelijk degradatiewedstrij-
den inhoudt en broer Roy had 
graag een puntje afgesnoept 
van Herman.

LoVoC liet er geen misverstand 
over bestaan wat de bedoeling 

was en zette PDK Huizen vanaf  
het eerste moment flink onder 
druk met een sterke service en 
prima aanvallen. Jolien Baas 
op de buitenkant en Melissa 
Spaans door het midden wer-
den uitstekend bediend door 
Aike Kraaikamp. Zonder al 
teveel tegenstand stoomde Lo-
VoC vlot door naar de eerste 
setwinst met 25-10. Het zeer 
jeugdige PDK Huizen kreeg 
ook in de tweede set geen kans 
om lekker mee te ballen. Aike 
Kraaikamp serveerde direct 
door naar een 7-0 voorsprong 
voor LoVoC. En ook Marlinde 

van den Bosch liet zien over 
een ijzersterke service te be-
schikken en serveerde van 13-3 
naar 20-3. Het arme PDK Hui-
zen snoepte nog een paar punt-
jes af, maar zag ook deze set 
met groot verschil naar LoVoC 
gaan, 25-8. Toch ging PDK 
Huizen onverstoorbaar door 
en herpakte zich in de derde 
set. Het bracht ineens ook zelf 
servicedruk en wist hiermee 
LoVoC te verrassen. LoVoC 
was het even kwijt en keek te-
gen een 3-9 achterstand aan. 
LoVoC herstelde zich op tijd 
en kwam bij 10-10 weer langs-

LoVoC dames pakken volle winst
Volleybal

zij. Een bijzonder moment was 
dat de PDK Huizen al stond te 
juichen voor een punt LoVoC 
de bal toch nog in het spel wist 
te houden en alsnog de rally 
won. PDK Huizen bleef meer 
weerstand bieden, maar moest 
toch ook deze set aan LoVoC 
laten, 25-21. De vierde set 
speelde LoVoC weer volle bak 
vanaf het begin en liet het PDK 
Huizen niet nog eens volgen. 
Met 25-14 werd ook het bo-
nuspunt binnen gehaald. Nog 
twee wedstrijden te gaan voor 
de Loosdrechtse dames. Eerst 
op bezoek in Utrecht en op 12 
april een thuiswedstrijd tegen 
het Hilversumse Gemini S-2.

Op 31 maart start het 7e sei-
zoen van ikSUP en dat laten de 
suppers niet ongemerkt voor-
bij gaan. Want dat vieren ze 
tegelijk de opening van de ver-
bouwde en vergrote supschool 
in Loosdrecht.
Onderstaand het program-
ma voor deze feestelijke sei-
zoensopening: Om 13:30 uur 
heffen ze gezamenlijk het glas 
om de uitbreiding van de SUP-
school met jullie te vieren.
Daarna openen ze het sei-
zoen met een superleuke leuke 
Mixed-Tour: je kunt genieten 

van een voorproefje van al onze 
specialty’s , want alle instruc-
teurs van ikSUP zullen aan-
wezig zijn. Zo zul je tijdens de 
tour kunnen kennismaken met 
onze SUP-Pilates o.l.v. Natalie 
Dijkgraaf, je krijgt een stukje 
Technisch Peddelen van Mark 
Lagendijk en de tour wordt 
afgesloten met een mooie Yo-
ga-sessie op de sup, uiteraard 
gegeven door de eigen Yoga-in-
structeur Franck. Kortom, een 
gezellige en zeer afwisselende 
sup-tour door het mooie na-
tuurgebied van de Vuntus. 

Start sup-seizoen bij IkSUP Honden
Kom je met je hond? Dan 
wordt een Yoga- of Pilates-ses-
sie natuurlijk een beetje lastig, 
dus met de Honden-suppers 
peddelen we een aparte route 
o.l.v. Margriet. Deze tour zal 
direct na het vertrek van de 
Mixed-Tour van start gaan, zo-
dat de honden in alle rust kun-
nen opstappen. Dit is een tour 
bedoeld voor ervaren Honden-
suppers en niet geschikt als eer-
ste hondensup-les. 

Programma
Om 13:30 uur heffen we om 
13.30 uur het glas voor de her-
opening, om 14:00 uur vertrek 
van de Mixed-Tour en om 
14:15 uur vertrek van de Hon-
den-Sup-tour.  Bij Supschool 
ikSUP, Jachthaven De Uitkijk, 
Oud Loosdrechtsedijk 237, 
1231 LX Loosdrecht.  Gratis bij 
parkeerterrein Spinaker - par-
keren op het haventerrein is 
helaas niet mogelijk. De kosten 
bedragen €25,- pp incl. materi-
aal ikSUP (toeslag hond op ik-
SUPboard €10,-) en €12,50 als 
je met eigen materiaal komt. 
Aanmelden: info@iksup.nl of 
bel met 06 81 467 367 

De stichting ELK (Eerstelijns zorg 
Loosdrecht en Kerkelanden) doet 
weer mee aan de Nationale Dia-
betes Challenge (NDC) 2019. De 
organisatie van het wandelpro-
gramma betreft een samenwer-
kingsverband van de huisartsen 
uit Loosdrecht met Beppie van de 
Bunt, beweegcoach van gemeen-
te Wijdemeren en Wouter de 
Haan en Marthijn van de Weerd 
van FysioHolland (voorheen Fy-
siopraktikum) te Loosdrecht.
Ze nodigen mensen met diabetes 
en andere geïnteresseerden uit om 
vanaf maandagavond 29 april we-
kelijks met hen te gaan wandelen 
op weg naar een betere gezond-
heid. De wandelingen zijn bedoeld 
voor mensen met diabetes, maar 
bewegen is voor iedereen goed, 
dus ook mensen zonder diabetes 
zijn welkom. Natuurlijk houden 
ze rekening met ieders niveau. In 
september wandelen we samen 
met alle deelnemers uit de rest van 
Nederland de finale op het Diabe-
tes Challenge Festival in Den Haag. 
We denken dat iedereen dan zeker 
5 km zal kunnen lopen. Sommigen 
gaan misschien zelfs voor 10, 15 of 

20 km.
Infoavond 
Op maandag 15 april om 19.00 uur 
organiseert ELK een informatie-
avond over de Diabetes Challenge 
in de Huisartsenpraktijk Loos-
drecht, Eikenlaan 49a. Iedereen die 
interesse heeft, is welkom. 
De Nationale Diabetes Challenge is 
een initiatief van de Bas van de Goor 
Foundation, die zich inzet om de 
kwaliteit van leven van mensen met 
diabetes te verbeteren door middel 
van sport en beweging. Ongeveer 1 
miljoen mensen in Nederland heeft 
diabetes. De Bas van de Goor Foun-
dation heeft met wetenschappelijk 
onderzoek aangetoond dat wan-
delen een effectieve behandeling is 
bij diabetes. In sommige gevallen 
komen mensen met diabetes type- 
2 zelfs helemaal van hun medicij-
nen af, alleen door een gezondere 
leefstijl. De NDC helpt hen daarbij. 
Jaarlijks brengt de NDC duizenden 
mensen met diabetes in beweging 
om zo hun kwaliteit van leven te 
verbeteren.
Kijk op  www.nationalediabete-
schallenge.nl/wandelchallenge-
loosdrecht

Doet u weer mee met ons 
wandelprogramma?
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Programma GooiTV

Vanaf 28 maart zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
Diverse onderwerpen in TV Magazine, zoals de Landelijke 
Opschoondag in Muiderberg en het Perzisch Nieuwjaar. 
- Ruud Bochardt kijkt in In Derde Termijn terug op het 
werkbezoek van de Commissaris van de Koning aan onder 
andere Wijdemeren en kijkt vooruit naar de kustvisie. - Er 
is het gesprek met de burgemeester van Hilversum,Pieter 
Broertjes.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN 
(1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl.

KERKDIENSTEN
Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
Zo.  31 maart:   11.00 uur: W. Balk.
Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
Zo.  31 maart:  10.00 uur: Ds. A. Haasnoot.    
 18.30 uur: Ds. M. Roelofse.
Gereformeerde kerk
Zo. 31 maart: 10.00 uur: Ds. H.M. Ploeger.

Beukenhof
Zo. 31 maart: Geen dienst.

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
Zo.  31 maart:    9.30 uur: Ds. M. Roelofse.    
 18.30 uur: Gezamenlijke dienst Sijpekerk.
Nederlands Gereformeerde kerk
Zo. 31 maart: 9.30 uur: Ds. A. Siebenga.

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

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

Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur 

za. 09.00-16.00 uur

VANAF 59 euro
ALLE  MERKEN  AUTO'S✓

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

ADVERTEREN? 
NIEUWSSTER.NL

Te huur garagebox
21 vierkantenmeter 
in Nw Loosdrecht 

Info.Pijnaker beheer
Tel 0653265336

Aktieve betrouwbare vrouw
biedt zich aan voor alle

voorkomende huish. werk !
Tel. 06-86047325

Te huur, te Kortenhoef in 
mooie omgeving, praktijk- 
kantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid. 
Bel voor informatie 035-

6562178 

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Het gras lijkt altijd 
groener aan de overkant 
Dat komt omdat het een

klant van ons is....
technojetberegening.nl

Tel: 06-53484096

Leer Lu Jong op FortSpion
Bewegingsvorm uit Tibet
Voor geluk en gezondheid

In2-45 lesuren:18t/m26Mei
www.lujong.org

Docent:Irene vd Molen
irenevandermolen@gmail.co

whatsapp:0638629767 (fb)

STERRETJES

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 27 mrt. 12.00 u. Burenmaaltijd in Grand Café  Emtinckhof, Eikenln. 51, Ldr.
wo. 27 mrt. 13.00 u. Rommel -en ruilmarkt SCC, Blijklaan 1, NdB. 
wo. 27 mrt. 20.00 u. Schrijver Wim Daniels vertelt Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr. 
vr. 29 mrt. 10.00 u. Belasting spreekuur Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
vr. 29 mrt. 20.00 u. Concert Mini Matthäus NH Kerk, ‘s-Graveland
vr. 29 mrt. 20.00 u. COM-missie concert Sijpekerk, Loosdrecht
za. 30 mrt. 09.00 u. Inschrijving KUD-Quiz www.kenuwdorp.nl
za. 30 mrt. 10.00 u. Open dag Spoorgroep Zwitserland Kortenhoefsedijk 89F, K’hoef
za. 30 mrt. 13.00 u. Open middag Hist. Kring (tot 16 u.) Kerklaan 89, Kortenhoef
za. 30 mrt. 13.00 u. Ouderenmiddag SV Loosdrecht Sportpark Hallinckveld, Ldr. 
za. 30 mrt. 17.00 u. Luxe broodmaaltijd Albania-support Bergplaats, Kerkstraat, NdB.
za. 30 mrt. 20.00 u. Bingo in ‘Ons Eigen Honk’ Oud Loosdr. dijk 124, Ldr. 
za. 30 mrt. 20.00 u. Pianoconcert Hannes Minnaar Willibrordkerk, NdB. 
zo. 31 mrt. 09.00 u. Vlooienmarkt De Fuik, Zuidsingel, K’hoef
zo. 31 mrt. 09.30 u. Vogelsafari voor het gezin  NM,Noordereind 54B,’s-Grav.
zo. 31 mrt. 13.30 u. Start Sup seizoen IkSUP Oud Ldr. dijk 237, Ldr. 
zo. 31 mrt. 14.00 u. Wandeling op weg naar Pasen Vertr: Zuidereind 15, ’s-Grav.
wo. 03 apr. 10.00 u. Themaochtend Ipad Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
wo. 03 apr. 20.15 u. Film over Django Reinhardt  Dillewijn, Ankeveen
do. 04 apr. 20.00 u. Gemeenteraad Gemeentehuis, Rading1, Ldr.

Activiteiten agenda

Woensdag 20 maart was er een 
hele leuke poetsles voor de kin-
deren van OBS De Linde door 
mondhygiëniste Anita Vonhoff 
en haar assistente Thalia.  Goed 
poetsen, jong geleerd, oud ge-
daan, maar is dat op dit moment 
ook echt zo?

Als we naar de statistieken kijken, 
zien we zorgelijke beelden. Op 
5-jarige leeftijd heeft al meer dan 
de helft van de kinderen gaatjes 
in hun tanden en kiezen. Maar 
op 23-jarige leeftijd loopt dit per-
centage op naar 86%. Vroeger 
werden er poetslessen gegeven 
op school en de schooltandarts 
kwam langs. Het lijkt erop dat 
ouders een gaaf gebit als van-
zelfsprekend beschouwen, maar 
niets is minder waar. Kinderen 
kunnen tot 18 jaar ‘gratis’ naar 
de mondhygiënist voor poetsles 
en het schoonmaken van hun 
tanden en kiezen. Dit wordt vol-
ledig vergoed uit het basispakket 
van de zorgverzekering en kost 
de ouders dus niets. Wist u dat 

in Hilversum/ het Gooi slechts 4 
van de 10 kinderen naar de tand-
arts of mondhygiënist gaan. 
Wat zijn dan de momenten naar 
de mondhygiënist te gaan? Op 
het moment als de melktand-
jes door komen. Verder vanaf 
10-12-jarige leeftijd. De kinde-
ren gaan dan zelf poetsen en 
moeten dan ook op de juiste 
manier leren hoe ze het blijven-
de gebit schoonhouden. Tussen 
het 16e en 18e jaar is het bezoek 
is nog ‘gratis’. De jongvolwasse-
nen krijgen de beschikking over 
meer geld, en krijgt een ander 
leefpatroon door studie of werk. 
Het is belangrijk om te weten 
wat hun leefgewoonte doet met 
hun gebit. Laat tijdens de vol-
wassenheid jaarlijks een korte 
mondgezondheidscheck doen, 
om te zien of er geen gaatjes of 
tandvleesontstekingen ontstaan. 
Zeker wanneer er iets veranderd 
in uw algehele gezondheid.
Meer informatie: www.uw-
mondhygienist.nl, mondhygië-
nist Anita Vonhoff. 

Poetsles op OBS de Linde Themaochtend 
Ipad
Op woensdag 3 april is er van 
10.00-12.00 uur in Bibliotheek 
Gooi en meer vestiging Loos-
drecht een Themaochtend over 
mogelijkheden en gebruik van 
de iPad door Peter Sneijers van 
SeniorWeb 

Een iPad is een handzaam ap-
paraat dat gebruiksvriendelijk 
is. De bediening gaat via een 
aanraakscherm. Standaard 
heeft een iPad een aantal pro-
gramma's zoals een internet-
browser, een muziekspeler en is 
er de mogelijkheid verbinding 
te maken met internet via Wifi.  
Daarnaast zijn er extra pro-
gramma’s (apps) te downloa-
den vanuit de App Store, zoals 
de apps om foto’s te bewerken 
en notities te maken op de iPad. 
Deze zaken worden getoond en 
uitgelegd. Ook komen de in-
stellingen van de iPad aan bod 
en hoe je die kunt wijzigen.
Kom naar de themaochtend op 
woensdag 3 april en neem je ei-
gen tablet mee. Iedereen is van 
harte welkom, de entree is vrij.
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