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Gaande en komende 
man 
BELP
Arjan Dros & 
René Vierkant

Door: Herman Stuijver
 
LOOSDRECHT  
De Belangenvereniging 
Loosdrechtse Plassen 
heeft afscheid genomen 
van voorzitter Arjan Dros. 
Arjan is opgevolgd door 
René Vierkant.
 
Arjan Dros is vanaf het aller-
eerste uur betrokken bij de 
BELP dat zich in de beginjaren 
concentreerde op de Eerste 
Plas. “Je had toen dat ver-
maledijde Verdiepingenplan, 
dat had een enorme negatie-

ve invloed op de plassen. Zo 
zouden die diepe gaten om 
het zwevend slib op te vangen, 
zorgen voor extra golfslag en 
andere nadelige gevolgen.” 
Daarnaast had Dros als bewo-

ner van de Veendijk te kampen 
met baggeroverlast, waardoor 
uitvaren vanaf je steiger nau-
welijks mogelijk was. Samen 
met mede-Veendijkbewoners 
Leny de Bruin, Din Binkhorst 
en Theo van Driesel richtte 
Dros de BELP op, primair ge-
richt om de afvoer van bagger 
te regelen. Ruim 15 jaar later 
concludeert de nieuwe voor-
zitter René Vierkant dat de 
bagger er nog steeds ligt. “On-
danks een paar projecten blijft 
het een frustrerend dossier. 
Nog steeds is het nauwelijks 
mogelijk om met je bootje de 
plas op te gaan.”
 
-Lees verder op pagina 4-

 Foto: Arjan Dros & René Vierkant
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FELICITEERT 

LINDELAAN 104 
1231 CN LOOSDRECHT

Bikeshop
LOOSDRECHT

met hun prachtige 
nieuwe winkel op 

de Nootweg 51 
Veel succes!

VACATURE ASSISTENT MANAGER

INTERESSE?
06 - 29318659

035 - 2033053

solliciteren@sushipoint.nl

Nootweg 1, Loosdrecht

44 STUKS
LUXURY MENU
2 PERSONEN 42,50

SushiPoint zoekt voor haar ves�ging in
Loosdrecht een assistent manager

Vaardigheden:
•  Klantvriendelijk
•  Stressbestendig
•  Zelfstandig
•  Sociaal

Werkzaamheden o.a.:
•  Aannemen bestellingen
•  Bezorgers/chefs
•  Meewerken in team
•  Controle protocollen

Beschikbaar:
•  3 - 4 dagen per week
•  1 - 2 weekenddagen
•  15:00 - 21:30 uur

SushiPoint:
•  Salaris marktconform
•  Baan zeer geschikt als
    bij-baan naast je studie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lindelaan 101 

1231 CK  Loosdrecht 

T 035 – 582 42 81 

E info@vuister.com 

I www.vuister.com 

  

Wij nemen graag 
uw (ver)koop-

zorgen uit handen. 
Bel of mail ons! 
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Versa Welzijn
S. Duikersloot en T. van der Tol
035 623 11 00
avewijdemeren@versawelzijn.nl

Spreekuur
Administratie voor Elkaar

Wijdemeren
Elke vrijdag gratis inloop van 9.30 -11.00: Lindelaan 98

Vrijwilligers helpen met uw administratie, inkomen, formulieren, 
digitale ondersteuning zoals UWV en woningnet.

Privacy is gewaarborgd.

WWW.DENIEUWSSTER.NL

NIEUW LOOSDRECHT

 RK Pauluskapel
 Zo. 16 februari:  11.00 uur:
 W. Balk.

 Hervormde Gemeente
 (Sijpekerk)
 Zo. 16 februari:  10.00 uur:
 Ds. Y. Hsu.
                           18.30 uur:
 Ds. J. Meertens.

 Gereformeerde Kerk 
 Zo. 16 februari:  10.00 uur:

      Ds. H.M. Ploeger.

 Beukenhof 
 Zo. 16 februari:  11.15 uur:
 W. Vlooswijk.

OUD LOOSDRECHT

 Ned. Geref. Kerk 
 Zo. 16 februari:  9.30 uur:
 A.E. Lorein.

Alarmnummer  1-1-2

Huisartsen
De huisartsenpraktijk Loosdrecht, Eikenlaan 49 A  035 - 588 90 60
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          035 - 588 90 60
Huisbezoek aanvragen    8-11 uur             035 - 588 90 60
Receptenlijn 24 uur               035 - 588 90 60
Spoedlijn                      8-17 uur            035 - 588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen 8-17 uur            035 - 588 90 60
Telefonisch advies 8-17 uur             035 - 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   035 - 582 65 50
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur,  zaterdag,  zon- en feestdagen gesloten. 
Apotheek spoedtelefoon   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
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

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

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

Verandering van spijs doet eten.

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.

9,95 

2 gepaneerde schnitzels
               +
2 satéschijven
               +
2 runderschnitzels

Combinatieaanbieding:

ambachtelijke
slagerij

Samen voor

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

Wij verkopen elke dag vers brood van De Nieuwe Bakker

Vanaf de Nieuw-Loosdrechtsedijk en de Rading zijn wij via de Lindelaan goed bereikbaar
Voor de winkel kunt u uitgezonderd donderdag parkeren

Doe mee metonze kassabon-actie en maak kans op leuke prijzen
Zie uitleg inde winkel
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Gemeentehuis op gemeentewerf
Waardering voor plan Torsing
Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
CDA-raadslid Eric Torsing 
verraste zijn mederaads-
leden met een motie om 
een nieuw gemeentehuis 
te bouwen op de gemeen-
tewerf aan de Kwakel te 
Kortenhoef. 15 van de 18 
raadsleden hadden waar-
dering voor het initiatief, 
met een serie mitsen en 
maren.
 
Wijdemeren overweegt om het 
huidige pand aan de Rading-1 
in Loosdrecht te verlaten. Het 
is echter nog lang niet zeker. 
De raad stemde in met een 
onderzoek van 50.000 euro 
dat in juni van dit jaar meer 
duidelijkheid moet geven. Er 
spelen vier factoren een rol in 
de afweging om een en ander 
te verkennen. Naast de 2 mil-
joen aan kosten voor groot on-
derhoud de komende 10 jaar. 
Bij sloop komt er aan de Ra-

ding ruimte voor woningbouw. 
Er is behoefte aan een toe-
komstbestendig en duurzaam 
gemeentehuis. Last but not 
least wil het gemeentebestuur 
dat Wijdemeren opgaat in één 
Gooi- en Vechtgemeente. Dan 
is een Wijdemeers raadhuis 
op den duur overbodig.
 
DAN IS EEN WIJDE-
MEERS RAADHUIS OP 
DEN DUUR OVERBO-
DIG
 
Plan
Torsing heeft het een beetje 
gehad met al die dure onder-
zoeken van externe bureaus. 
Hij heeft in een week tijd, met 
behulp van deskundigen, veel 
reken- en tekenwerk gedaan. 
De Ankevener meent dat veel 
onderzoeksvragen ook in zijn 
plan worden uitgewerkt. Hij 
somt de voordelen van de 
gemeentewerf op: Een goede 
en gezonde werkplek is echt 
nodig. De Kwakel is goed be-

reikbaar (ook met de bus) en 
ligt centraal in de zes dorpen. 
Het mooie van het plan is dat 
het gemeentehuis zo slim 
wordt gebouwd dat het later 
omgebouwd kan worden naar 
betaalbare woningen/ apparte-
menten.
 
Torsing heeft berekend dat er 
in twee verdiepingen minimaal 
6000 m2 beschikbaar is voor 
gemeentebestuur en ambte-
naren (nu 5400 m2). Je kunt 
er ook nog op een 3e en 4e 
laag 80 appartementen boven-
op kwijt à 225.000 euro (voor 
75 m2). Later zou het geheel 
beschikbaar kunnen komen 
voor nog meer woningbouw. 
Daar heeft Torsing al rekening 
mee gehouden bij het ontwerp 
van het gemeentehuis. De 
toekomstige huisvesting zou 
dus idealiter budgetneutraal 
kunnen worden gerealiseerd. 
En nog meer positief nieuws 
voor woningzoekenden, op 
Rading 1 kan dan dus ook wo-

ningbouw plaatsvinden, in alle 
soorten en maten.
 
Stap 3
Aannemer Torsing is een man 
van de aanpak, maar dat al-
leen zijn plan voorrang moest 
hebben, ging de meerderheid 
van de raad te ver. “Toon 
daadkracht en ga ervoor”, zei 
hij strijdvaardig. Sandra van 
Rijkom (PvdA/GroenLinks) 
vond het een ‘fantastisch 
doordacht idee’. Ook wethou-

der Jan Klink snapte Torsings 
‘gedrevenheid’. Volgens Gert 
Zagt van De Lokale Partij 
moeten eerst stappen 1 en 2 
van het verkennend onder-
zoek worden afgerond. ‘Niet 
voorsorteren op één spoor’, 
zei hij. Uiteindelijk legde Eric 
Torsing zich daarbij neer. Een 
gemeentehuis op de gemeen-
tewerf wordt pas serieus als 
blijkt dat het nodig is.

Gemeenteraad met veel schorsingen
Raad overrulet B&W
Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
Met slechts enkele be-
spreekpunten leek de 
raadsvergadering een 
formaliteit. Door 2 amen-
dementen, een aantal me-
dedelingen, een motie en 
een vragenhalfuur werd 
het toch nog interessant. 
Er waren wel veel schorsin-
gen nodig om tot besluiten 
te komen.
 
PvdA/GroenLinks- raadslid 
Sandra van Rijkom vertelde 
dat ze binnen een half jaar 
zal verhuizen naar Deventer. 
Daarmee komt er een einde 
aan 10 jaar betrokkenheid bij 
de lokale politiek, waarvan 4 
jaar als wethouder. Namens 
de auditcommissie kon Michiel 
van Balen (VVD) meedelen 
dat uit controle door de ac-
countant was gebleken dat de 
gemeente op orde is. Met drie 
aandachtpunten, de automati-

sering moet beter, de financiën 
overbrengen naar Hilversum is 
goed verlopen, alleen de con-
trole is nog niet goed geregeld 
en Wijdemeren moet duidelij-
ker keuzes maken in de am-
bities, wat willen we bereiken. 
Wethouder Klink was trots op 
de 4 sterren (van de 5) van de 
Waarderingskamer over de in-
ning van de WOZ- belasting. 
En Joost Boermans zei dat er 
meer dan 1000 reacties waren 
gekomen op het Mobiliteits-
plan. De verplaatsing van het 
Kortenhoefs/ Ankeveens her-
denkingsmonument van de 
Van Heumenhof naar het bor-
des naast sporthal De Fuik was 
slechts een hamerstuk.
 
RAAD BESLIST OVER 
GRONDAANKOPEN
 
Grondbeleid
De raad stelde de nota Grond-
beleid vast tot 2024. Een ge-
meente heeft een grondbeleid 
om woningen, wegen, natuur, 

bedrijventerreinen en maat-
schappelijke voorzieningen te 
realiseren. Het debat spitste 
zich toe op een mandaat tot 1 
miljoen voor B&W om strate-
gische grond snel te kunnen 
kopen. Daar was de hele raad 
tegen. Renée Wijnen (DLP) zei 
wat iedereen vond: “De raad 
wil in control blijven.” Er waren 
amendementen van De Lokale 
Partij en van VVD, Dorpsbelan-
gen en D66. Die leken erg op 
elkaar. Na lang debatteren en 
twee schorsingen kwam men 
met een gezamenlijk amende-
ment van alle zes partijen dat 
het gemeentebestuur te allen 
tijde de gemeenteraad binnen 
5 dagen moet raadplegen over 
grondaankopen.
 
Natuurmonumenten
CDA’er Jan Verbruggen kreeg 
nul op rekest. Hij was kwaad 
op Natuurmonumenten dat een 
bezwaar gaat indienen tegen 
de vaarverbinding Hilversums 
Kanaal-Loosdrecht. Hij noem-

de de natuurorganisatie onbe-
trouwbaar, omdat ze als een 
van de partijen het Gebieds-
akkoord had ondertekend. Wel 
ondertekenen en toch tegen 
een bepaald onderdeel zijn, is 
dat geen cherry picking? Het 
antwoord van wethouder Jan-
Jaap de Kloet was klip en klaar. 
Uiteraard was NM verbonden 
aan de uitgangspunten, maar 
niet-bestuurlijke partijen mo-

gen zienswijzen indienen. 
“Daar houden we ons aan”, 
zei hij ferm. Stan Poels (PvdA/
GrL.) was het Natuurmonu-
menten ‘bashen’ een beetje 
zat: “Er gebeurt niks raars, 
elk project wordt afzonderlijk 
besproken.” Dus kan het CDA 
op zijn beurt zich vrij voelen 
om de landeigenaren tegen 
natuurontwikkeling te steunen.

 Foto: Overleg tijdens een schorsing (Douwe van Essen)
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Toch memoreert Arjan Dros 
enkele successen van de 
BELP. Het Verdiepingenplan 
werd afgeblazen, de Veendijk 
werd heringericht, de Tweede 
Heul werd gegraven en ook 
werd een klein deel van de 
eerste plas gebaggerd. Er was 
een proef met versterking van 
legakkers met wilgentenen. 
Op de plas een tijdlang zicht-
baar door het slibscherm van 
landbouwplastic om de nieuwe 
bagger tegen te houden.
 
Gebiedsakkoord
Toen provincie, gemeente, 
Natuurmonumenten en tal 
van andere clubs elkaar trof-
fen voor een Gebiedsakkoord 
om voor 77 miljoen plannen 
te maken voor betere natuur 
en meer recreatieve voorzie-
ningen was het logisch dat de 
BELP daarbij aansloot. “Wij 
waren tenslotte de enige ge-
organiseerde bewonersclub”, 

meent Arjan Dros “bovendien 
wilde men de bagger stevig 
aanpakken.” Na de eerste op-
timistische geluiden bleek al 
snel dat bewoners niet waren 
betrokken bij andere plannen 
zoals de vaarverbindingen 
vanaf het Hilversums Kanaal, 
de ‘s- Gravelandse Vaart en 
de natuureilanden op de Eer-
ste Plas. “De pleuris brak uit, 
daar werden wij als BELP op 
aangesproken. Alsof wij daar-
mee instemden, maar dat heb 
ik nooit gewild.” Inmiddels is er 
een federatie van 5 bewoners-
verenigingen die deelnemen 
in Stuurgroep en Regiegroep 
van het Gebiedsakkoord.
 
Weinig visie
René Vierkant zwichtte met 
vier andere BELP-leden voor 
het ultimatum van Dros c.s. 
dat er per 1 januari 2020 een 
BELP- bestuur moest komen. 
Hij is voorzitter van een geheel 
nieuw bestuur. “Ik ben gemo-
tiveerd, omdat er nog steeds 

slechts 20 cm. water resteert 
op 1,5 m. drab. Dat moet echt 
veranderen!” Vierkant vindt 
dat er te weinig visie is op wat 
men nu uiteindelijk wil met het 
plassengebied. Deelplannen 
die niet gedragen worden door 
een breder toekomstbeeld. Hij 
stelt dat overheden fundamen-
teel anders om moeten gaan 
met bewoners en belangen-
groeperingen, ze eerder en 
beter betrekken bij voorgeno-
men plannen en ideeën. De 
BELP zal aandacht blijven vra-
gen voor de belangen van de 
bewoners van het gebied, ook 
via de Federatie.
 
Tot slot
“Ik ben vanaf m’n 6e op de 
plassen, heb m’n vrouw hier 
ontmoet. Het gaat me aan ‘t 
hart, ik hou van dit gebied. Ik 
hoop dat het beter gaat. Er zal 
piepend en krakend een com-
promis uitrollen, daar geloof ik 
in”, sluit Arjan Dros af.

   

Walhalla voor Fietsers
NIEUW PAND BIKE TOTAAL BIKESHOP

Door: Anja Lodder
 
LOOSDRECHT  
Na maandenlang hard wer-
ken en verbouwen werd 
vrijdagavond het nieuwe 
pand van Bike Totaal Bi-
keshop aan de Nootweg 
51 geopend waar voorheen 
een parfumerie was geves-
tigd.
 
De fietsenwinkel van Co Ver-
hoef was al wijd en zijd bekend 
aan de Nootweg 37. Na 20 jaar 
namen hij en zijn vrouw Yvon-
ne de sprong naar het grote-
re pand met een oppervlakte 
van wel 450 vierkante meter 
en een werkplaats die nu drie-
maal zo groot is. De aanwe-
zige wethouder Jan-Jaap de 
Kloet memoreerde in zijn ope-
ningsspeech dan ook “dat het 
van grote moed getuigt dat je 
als ondernemer dit aandurft.” 
Daarna mocht 6-jarige doch-
ter Fem de officiële opening 
verrichten door het lint door 
te knippen. Met een team van 
nog 4 mensen kan aan bijna 
alle wensen van de consu-
ment op fietsgebied tegemoet 
worden gekomen. Naast het 
grote assortiment in merken, 
e-bikes, onderdelen, accessoi-
res en kleding valt vooral het 
uitgebreide servicepakket op.

‘HET GETUIGT VAN 
MOED ALS JE ALS 
ONDERNEMER DIT 
AANDURFT’
 
Co Verhoef: “We zijn nu door-
deweeks van 08.00 tot 20.00 
uur open. Mensen kunnen 
eventueel wachten op repa-
ratie met een kopje koffie. De 
service gaat van leenfietsen, 
leasefietsen, inruil, tweede-
handsfietsen, onderhoudspak-
ketten, tot het aan huis bren-
gen van onderdelen aan toe.” 
Veel klanten uit de hele regio 
van Utrecht tot Nederhorst 
den Berg aan toe weten dan 
ook de weg naar zijn winkel in 

Loosdrecht al jarenlang te vin-
den. Trendy zijn momenteel de 
e-bikes en de speedalex fiet-
sen. Deze fietsen kunnen tot 
45 km per uur en mogen op de 
gewone weg. De wethouder 
liet weten dat er in het kader 
van het gebiedsakkoord met 
de regiogemeenten intensief 
overleg is over het aanleggen 
en uitbreiden van een netwerk 
van regionale fietspaden en 
het uitrollen van snelfietspa-
den. Voor de ware fietsliefheb-
ber is de nieuwe winkel wa-
tertanden. Co Verhoef: “Loop 
gerust even binnen, de koffie 
staat klaar.”

WWW.DENIEUWSSTER.NL

Karel Doormanlaan 52 • 1403 TN Bussum
035 631 31 99 • f.mol@fjmadvies.nl • www.fjmadvies.nl

Ferdinand Mol AA RB
Accountant & Belastingadviseur

450_FJM_Visitekaartje_03.indd   1 29-12-17   12:08

 Foto: De 6-jarige Fem knipt trots het lint door



Cursus politiek voor 
inwoners

Wijdemeren
informeren

Onderzoek verkeer en 
vervoer

Er zijn meer dan 1000 reacties binnen gekomen 

op de oproep om knelpunten, suggesties en com-

plimenten door te geven over verkeer en vervoer 

in Wijdemeren. Bedankt voor uw bijdrage. Hier zijn 

we erg blij mee. We gaan de resultaten in de

komende weken bekijken en verwerken. 

> Gemeentelijke belastingen

Eind februari ontvangt u de aanslag van de ge-

meentelijke belastingen en de WOZ-beschikking

op de deurmat. Vanaf dit jaar verzorgt de ge-

meente Hilversum voor de gemeente

Wijdemeren de verzending van de aanslagen, 

omdat Hilversum voor Wijdemeren de belasting-

taken is gaan uitvoeren. De gemeenteraad van 

Wijdemeren heeft in december 2019 de hoogte 

van de belastingtarieven voor 2020 vastgesteld. 

Eind februari kunt u voor alle informatie rondom 

de gemeentelijke belastingen en de WOZ-

beschikking terecht bij de nieuwe digitale

belastingbalie: www.wijdemeren.nl/belastingen.

>  Klussen NLDoet

Stichtingen, verenigingen en zorginstellingen 

in Wijdemeren opgelet! Wilt u meedoen met 

NLDoet op 13 en 14 maart? En vindt u het leuk 

als de burgemeester en wethouders mee-

helpen? Meld uw klus dan nog snel aan op 

www.nldoet.nl. Denk aan schilderen, wandelen, 

tuinieren of koken. NLDoet zet vrijwilligerswerk 

in de spotlights en nodigt iedereen uit om een 

dagje de handen ui t de mouwen te steken.

> Gebruikt u Fixi al?

Losse stoeptegel, overhangend groen, kapot 

speeltoestel? U kunt dit aan ons doorgeven 

via www.fixi.nl of via de Fixi-app. In de app en 

op de website staat een duidelijke kaart van de 

gemeente, waarop ook de andere meldingen in 

uw buurt en in de gemeente te zien zijn. U kunt 

online volgen wat er met uw melding gedaan 

wordt. De Fixi-app is gratis te downloaden in de 

Appstore en Playstore.

> 30 dagen gezonder

Welke gewoonte wilt u graag aanpakken?

Meer bewegen? Uw mobiel vaker wegleggen? 

Op tijd slapen? In maart organiseert GGD Gooi 

en Vechtstreek de actie ‘30 dagen gezonder’. 

Doorbreek een oude gewoonte of start een 

nieuwe en meld u aan op

www.30dagengezonder.nl. Voor de start en 

tijdens de 30 dagen steunen zij deelnemers 

met tips en adviezen, zodat u het goed kunt 

volhouden. Doe ook mee!

Officiële
bekendmakingen

Hij komt eraan! De duurzame week 
2020. Vanaf zaterdag 21 maart tot 
en met zaterdag 28 maart zijn er 
in heel Wijdemeren weer activitei-
ten, lezingen, acties en workshops 
met thema’s als energiebesparing, 
duurzame energie, vergroenen van 
de omgeving, recycling en groene 
mobiliteit. 

We werken als gemeente de komende jaren 

aan een groot aantal projecten om Wijdemeren 

klaar te maken voor een duurzame toekomst. Zo 

gaan we aan de slag met het afkoppelen van het 

aardgas, zoeken we naar mogelijkheden voor de 

opwek van zonne- en windenergie, maken we de 

buitenruimte stap voor stap klaar voor het veran-

derende klimaat en geven we als gemeente het 

goede voorbeeld bijvoorbeeld door duurzamer in 

te kopen en onze gebouwen te vergroe

Groene gemeente
Met de Duurzame Week willen we u als inwo-

ner, bedrijf of vereniging inspireren, motiveren 

en verbinden om de komende jaren samen 

met ons te werken aan een toekomstbesten-

dige groene gemeente. Wat staat er gepland 

tijdens de Duurzame Week?

Programma
We nodigen u uit om mee te helpen bij een 

grote voorjaarsschoonmaak in de dorpen (21 

maart). Want lege flesjes, blikjes of snoepwik-

kels in de bermen en plantsoenen, dat is toch 

zonde! Ook organiseren we een duurzaam 

diner met inspirerende sprekers en maken we 

de winnaars van de prijsvraag ‘Duurzame Dor-

pen in Actie’ bekend (25 maart). Uiteraard kunt 

u ook weer uw tuintegels komen inruilen voor 

mooie plantjes én een zak compost (28 maart) 

en op de Wijdemeerse scholen gaan ze aan de

slag met een lespakket over duurzaamheid. 

Duurzame huizenroute
Net als vorig jaar kunt u ook weer een aantal 

duurzame woningen in onze kernen bezoeken 

om inspiratie op te doen over energiebesparing 

en mogelijke maatregelen. Veel inwoners heb-

ben al mooie stappen gezet en delen dit graag. 

Deze duurzame huizenroute is op verschillen-

de momenten tijdens de Duurzame Week.

Zet het in uw agenda
Zet u de Duurzame Week ook alvast in uw 

agenda? Het volledige programma maken we 

zo snel mogelijk bekend via

www.wijdemeren.nl/duurzameweek. 

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren (06) 12 79 45 41 www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:
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DUURZAME 
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21 T/M 28 MAART

 WEEK

#mooiwijdemeren
@rbouwman74 

Vraagt u zich wel eens af hoe
beslissingen worden genomen in 
de gemeenteraad? Denkt u wel 
eens dat u dat beter zou kunnen?
Volg dan de cursus Politiek voor 
inwoners en ontdek het! 

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten met 

interactieve werkvormen, ontmoetingen met 

lokale politici, raad en college. Ook diepen 

we een aantal inhoudelijke thema’s uit, zoals 

de Omgevingswet en het Sociaal Domein. 

Hierdoor krijgt u een goed beeld van de 

lokale politiek. Wie weet raakt u hierdoor zó 

geïnspireerd, dat u zelf actief wilt worden in de 

gemeentepolitiek, bijvoorbeeld als raadslid.

Aanmelden
De cursus start op maandag 9 maart om 19.30 

uur in het gemeentehuis van Wijdemeren. De 

cursus is bedoeld voor inwoners van Wijdeme-

ren en Hilversum. Meedoen is gratis. Aanmelden 

kan via griffier@wijdemeren.nl. Plaatsing is op 

volgorde van aanmelding. Bent u benieuwd naar 

de verschillende cursusonderdelen? Kijk dan op 

www.wijdemeren.nl/politiekvoorinwoners. 

Politiek voor inwoners



  
   

>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Sticht End 78a: herstellen bestaande dam (04.02.20)

’s-Graveland
- Berensteinseweg 30: vervangen beschoeiing (04.02.20)
- Tussen Noordereinde 36 en 40 en ter hoogte van
   Spanderswoud 6: kappen vijftien bomen (29.01.20)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 162: bouwen boothuis (27.01.20)
- Moleneind 65: bouwen woonark met bijgebouw en 
   maken verharding (30.01.20)
- Moleneind 65: aanleggen steiger en diverse voorzienin-
  gen (30.01.20)
- Moleneind 65: bouwen steiger en meerpalen (30.01.20)
- Zwanebloem 21: wijzigen voorgevel (22.01.20)

Loosdrecht
- Luitgardeweg 9: plaatsen dakkapel (03.02.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 207 04: plaatsen dakopbouw
   en wijzigen achtergevel (23.01.20)
- Schakel 108: plaatsen dakkapel (29.01.20)
- Van Mijndenlaan 25: plaatsen erker (25.01.20)
- Veendijk 15: wijzigen oeverlijn en realiseren steiger 
   (04.02.20)

Nederhorst den Berg
- Aelbert Cuypstraat 16: plaatsen dakkapel (27.01.20)
- Blijklaan 1: afwijken van bestemmingsplan ten behoeve 
   van Zomerspektakel 2020 (29.01.20)
- Lijsterlaan 39: plaatsen dakkapel (23.01.20)
- Machineweg 23a: bouwen bedrijfswoning maken uitrit 
   (23.01.20)
- Slotlaan 21: vervangen damwand en plaatsen steiger 
   (25.01.20)
- Vreelandseweg 78: plaatsen dakraam (GM) (05.02.20)

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

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

Kortenhoef
- Kromme Rade 4: plaatsen opbouw en uitbreiden 
   woning (06.02.20)
- Oranjeweg 80: plaatsen dakkapel (24.01.20)

Loosdrecht
- Industrieweg 18: herstel brandwerende tussenwanden 
   bedrijfsunit (24.01.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 35: bouwen bedrijfsverzamelge
   bouw (31.01.20)
- Van Mijndenlaan 41: plaatsen erker en vergroten 
   dakkapel (30.01.20)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 14: bouwen woning (24.01.20)
- Ter hoogte van Voorstraat 7: afwijken van bestemmings-
   plan ten behoeve van Lentespektakel 2020 (23.01.20)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

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

Nederhorst den Berg
- Middenweg 40: bouwen brug (23.01.20)

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Ankeveen
- Carnavalsvereniging “De Schuimlikkers”, carnavals-
   optocht, d.d. 22 februari 2020 (05.02.20)

Nederhorst den Berg
- Stichting evenementen BRC, Spiegelplasloop,
   Start/finish t.h.v. Overmeerseweg 39, d.d. 15 maart 
   2020(29.01.20)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzend-
datum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij 
Team Juridische zaken en Veiligheid). Belanghebbenden 
kunnen binnen deze termijn schriftelijk een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij degene die het besluit 
genomen heeft.

>  Kennisgeving incidentele
festiviteiten

Loosdrecht
- Café Restaurant Piet Hein B.V., 1e kennisgeving inciden-
   tele festiviteit (KIF) muziek, Veendijk 17 te Loodrecht
   d.d. 28 februari 2020(31.01.20)
- Rosa’s Cantina, 1e kennisgeving incidentele festiviteit 
   (KIF) muziek, d.d. 29 februari 2020(04.02.20)
- Tennisvereniging de Rading, 1e t/m 7e kennisgeving
   incidentele festiviteit (KIF) baanverlichting i.v.m. 
   competitie, d.d. 10, 17, 24 april en 8,15,22 en 29 mei 
   2020 (03.02.20)

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 
toepassing.

>  Meldingen APV en Bijzondere 
Wetten

Kortenhoef
- Carnavalsvereniging De “Turftrappers “, melding meer-
   jarenvergunning Carnavalsoptocht, Start t.h.v. Zuid-
   singel 54 te Kortenhoef, d.d. 23 februari 2020 (23.01.20)

Loosdrecht
- Verzoek om verklaring van geen bezwaar van de 
   Classico Giro, Breukeleveen en Loosdrecht, d.d. 17 mei 
   2020 (05.02.20)

Op een melding is geen bezwaarprocedure van 
toepassing.

>  Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

’s-Graveland
Kortenhoef
- Gooise Wielerclub “De Adelaar”, wielerronde van Kor-
   tenhoef, start/finish vanaf de Kerklaan, Kortenhoef,
   d.d. 17 mei 2020 (24.01.20)
- Oranje Comité Kortenhoef/´s-Graveland, Koningsdag 
   Kortenhoef/’s-Graveland, d.d. 27 april 2020 (04.02.20)
- Oranje Comité Kortenhoef/´s-Graveland, Oranjepop, 
   d.d. 25 april (04.02.20)
- Sportvereniging ’s-Graveland, Wijdemeren Beach Event, 
   parkeerplaats Sporthal De Fuik, Zuidsingel 54, 26, 27 en 
   28 juni 2020 (30.01.20)

Loosdrecht
- plaatsen van woonwagens, van 13 t/m 29 april 2020 
   (05.02.20)

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken 
vanaf vandaag inzien in het gemeentehuis (bij Team 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebben-
den kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk indienen. 
Wanneer u dat tijdig doet, kunnen uw bedenkingen nog 
meegewogen worden in de besluitvorming.

>  Verkeersbesluiten 

Kortenhoef
- Zuidsingel t.h.v. huisnummer 52: opheffen gereser-
   veerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met 
   omstandigheden belanghebbende (05.02.20)

Loosdrecht
- Acacialaan t.h.v. huisnummer 2A: aanleggen algemene 
   gehandicaptenparkeerplaats (27.01.20) 

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

>  Voornemen ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
personen (BRP)

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de wet 
Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht 
hun verhuizing door te geven en inlichtingen te verstrek-
ken. Van onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben wij geen 
aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond van artikel 
2.22 van de wet BRP heeft het college van burgemeester 
en wethouders het voornemen het adres ambtshalve te 
wijzigen in de Basisregistratie.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht 
geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen 
tot “ambtshalve” uitschrijving uit de Basisregistratie te 
publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden 
door toezending aan de belanghebbende.

Het betreft de volgende personen:
- T. Deichner, geboren 23 oktober 1965, wordt per
   6 januari 2020 uitgeschreven naar Land Onbekend
- A.S. Jhorai, geboren 18 februari 1988, wordt per
   20 januari 2020 uitgeschreven naar Land Onbekend 
- A. Khalloufi, geboren 10 mei 1986, wordt per 20 januari 
   2020 uitgeschreven naar Land Onbekend
- R. Serrano Botella, geboren 4 april 1967, wordt per
   6 januari 2020 uitgeschreven naar Land Onbekend 
- A.J. van de Pol, geboren 7 juni 1974, wordt per
   20 januari 2020 uitgeschreven naar Land Onbekend
- E.I. Kircho, geboren 17 september 2000, wordt per
   24 januari 2020 uitgeschreven naar Land Onbekend
- K.K. Balinov, geboren 16 januari 1988, wordt per
   4 februari 2020 uitgeschreven naar Land Onbekend.

>  Beschikking ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
personen (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 
besloten is de bijhouding van de persoonslijst van onder-
staande personen definitief op te schorten:

- A. Bakker, geboren 1 januari 1972 is per 2 december 
   2019 uitgeschreven naar Land Onbekend 
- K. Lukaszonek, geboren 2 maart 1992, is per 6 januari 
   2020 uitgeschreven naar Land Onbekend
- R. Serrano Botella, geboren 4 april 1967, is per 6 januari 
   2020 uitgeschreven naar Land Onbekend            
- T. Deichner, geboren 23 oktober 1965 is per 6 januari 
   2020 uitgeschreven naar Land Onbekend

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande 
personen verblijven, neem dan contact op de gemeente 
Wijdemeren via telefoonnummer 14 035 of mail naar 
burgerzaken@wijdemeren.nl.

>  Beleidsregel Opiumwet
De burgemeester van Wijdemeren heeft op 27 januari 
2020 de beleidsregel artikel 13b Opiumwet 2020 vast-
gesteld. 

Vanuit het oogpunt openbare orde en veiligheid, het 
beschermen van het woon- en leefklimaat en de volks-
gezondheid treedt de gemeente Wijdemeren op tegen 
verkoop, aflevering, verstrekking dan wel aanwezigheid 
van drugs. Sinds 1 januari 2019 mag de burgemeester 
ook bij vondsten van voorwerpen en/of stoffen ter 
voorbereiding op en het feitelijk handelen van drugs 
optreden. Via de beleidsregels artikel 13b Opiumwet 
maakt de burgemeester inzichtelijk hoe en wanneer zij 
handhavend optreedt. 

De beleidsregels treedt in werking op de eerste dag na 
de datum van bekendmaking, onder intrekking van de 
‘beleidsregel artikel 13b Opiumwet / handhaving – 2016’. 

Verkeer

Wijdemeren
informeren
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Officiële bekendmakingen

Bouwen en wonen

Overig

Festiviteiten

Persoonsregistratie

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 adminis-
tratie 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 burgemees-
ter 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 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 wethou-
ders (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 verzen-
den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) .

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie 
van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/of een 
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Raad 
van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage.



Woensdag 12 februari 2020
7LOKAAL

Chaos en twijfel als  
begin van geloof
Nesciolezing met koffieconcert

KORTENHOEF  
Op zondag 16 februari 
houdt de Oecumenische 
Streekgemeente Korten-
hoef in samenwerking 
met de VUvereniging een 
Nesciolezing met koffie-
concert van 11.15 tot 12.45 
uur in Oude Kerkje aan de 
Kortenhoefsedijk 168 in 
Kortenhoef.
 
Christa Anbeek houdt een le-
zing over het thema ‘Chaos 
en twijfel als begin van ge-
loof’. Het Arte Duo verzorgt de 
muziek. De entree bedraagt 
€ 10,00, inclusief koffie/thee, 
kinderen vrij.
 
Het betreft een lezing in de 
serie ‘Lichaam en Geest’. Wat 
kun je nog, als de zin van je le-
ven stuk is? Deze vraag hield 
Christa Anbeek lang in haar 
greep. Zij werd al jong in haar 
directe omgeving geconfron-
teerd met de dood. In korte tijd 

overleden haar moeder, haar 
vader en haar broer. De laat-
ste twee door een zelfgekozen 
dood. Christa zelf reageerde 
op deze ingrijpende ervarin-
gen door vol te kiezen voor het 
leven: zij kreeg een dochter. 
In haar werk en haar boeken 
speelt de vraag hoe je te ver-
houden tot het leven een grote 
rol. Christa Anbeek (1961) is 
bijzonder hoogleraar remon-
strantse theologie aan de Vrije 
Universiteit en doceerde tot 1 
januari 2018 Levensfilosofie 
aan de Universiteit voor Hu-
manistiek.
 
De muziek rond de lezing 
wordt verzorgd door het Arte 
Duo. Saxofoniste Aubrey Snell 
en pianiste Lineke Lever vor-
men een combinatie die 19 
jaar actueel en springlevend 
is. Zij spelen werken van 
o.a. Debussy. Schumann en 
Saint-Saëns.

   

Gratis taxatiedag
Die lade met wat oude siera-
den en goud, is dat nog wat 
waard? Waar zijn de munten 
van pa eigenlijk gebleven? 
Moesten die biljetten niet in-
geleverd worden bij de bank? 
En zijn die ansichtkaarten be-
stemd voor het oud papier? 
Herkenbaar? Om al deze vra-
gen te beantwoorden, houdt 
Heritage Auctions Europe in 
Hilversum een gratis taxatie-

dag op dinsdag 18 februari. 
Wie deze dag zijn of haar ver-
zameling deskundig wil laten 
beoordelen, kan zonder af-
spraak tussen 12.00 en 16.00 
uur terecht in de Bibliotheek 
Hilversum, ‘s-Gravelandse-
weg 55, Hilversum. Kom langs 
en wie weet blijkt u de eige-
naar te zijn van een kostbaar 
stuk! Voor meer inlichtingen 
030-6063944.

Dorpsbelangen valt door  
de mand
Ingezonden brief

DB toont haar ware gezicht. 
Na jaren terug een frisse start 
te hebben gemaakt als alge-
meen (dorps)belangenbe-
hartiger zijn ze nu verworden 
tot een op de macht gerichte 
politieke bestuurderspartij. 
Jammer, maar waar en dit was 
voorspelbaar. Bij de openba-
re raadsdiscussie over ja dan 
nee alleen burgemeester en 
wethouders ongelimiteerd te 
laten beslissen over één mil-
joen euro per grondaankoop 
vielen ze door de mand. DB 
wilde deze macht gewoon 
mandateren aan de wethouder 
grondzaken, die in deze perio-
de niet geheel toevallig ook lid 
van DB is. De gemeenteraad 

hoefde volgens DB alleen nog 
maar ‘gehoord’ te worden en 
zou daarmee als hoogste po-
litiek orgaan haar budgetrecht 
op deze enorme bedragen 
kwijt zijn geraakt. Ware het 
niet, dat de andere partijen dit 
gevaar tijdig inzagen. En DB 
tot een knieval dwong via een 
uitgekiend compromis, waarbij 
ook de macht over grondaan-
kopen bij de raad blijft liggen.
 
Is een belangenbehartigende 
(ook vaak one-issue-) partij 
niet altijd gedoemd om bij een 
te groot geworden omvang 
het machtsvraagstuk net zo 
te gaan zien als landelijk ont-
stane partijen? En dus de in-

vloed van haar kiezers nog 
wel bereid is te vertalen in de 
kleinere te maken keuzes bin-
nen de raad? Maar uiteindelijk 
de macht aan slechts één par-
tijlid durft toe te vertrouwen, 
niet-wetende wie diens opvol-
ger na de verkiezingen zou 
worden? De vraag stellen is 
hem beantwoorden.
 
Overigens ben ik van mening, 
dat de zwijgende meerderheid 
de verkiezingen had en zal 
moeten winnen.
 
Wim van Oudheusden,
Loosdrecht

   

Vreemde tegenspraak
Ingezonden brief

Op de voorpagina van dit blad 
van 15 januari lees ik het be-
richt dat de gemeente subsidie 
krijgt om de CO2 uitstoot te 
verminderen. Er moeten 1000 
huishoudens meedoen die ie-
der € 90,- ontvangen. In ruil 
daarvoor dienen ze op allerlei 
manieren hun energieverbruik 
te verminderen. Zo moet er 
500 ton CO2 bespaard wor-
den. Op diezelfde voorpagi-
na staat een artikeltje getiteld 
‘Op naar de 25000 inwoners; 
nieuwjaarsspeech van Crys 
Larson’, dat het vorige stukje 
radicaal onderuithaalt. Natuur-
lijk is onze burgemeester voor 
meer inwoners want dat be-
tekent meer aanzien en meer 
geld voor de gemeente. De 
burgemeester weet kennelijk 
niet dat iedere Nederlander 

per jaar 10 ton CO2 uitstoot. 
Duizend inwoners extra zor-
gen dus in onze gemeente 
voor 10.000 ton CO2 uitstoot 
extra per jaar. Dat is wel in 
schril contrast met de povere 
500 ton besparing die de in-
gewikkelde subsidieregeling 
moet opleveren.
 
Nu kunt u als lezer natuurlijk 
tegenwerpen dat die 1000 
mensen extra, als ze niet in 
Wijdemeren komen wonen 
diezelfde 10.000 ton ook uit-
stoten. Daar heeft u volkomen 
gelijk in. Het is dus geen ge-
meentelijk probleem. Als de 
Nederlandse bevolking met 
15.000 personen per jaar 
toeneemt, stoten wij als land 
150.000 ton CO2 extra uit. 
Maar dat geldt natuurlijk niet 

alleen voor Nederland. Het 
is een wereldwijd probleem. 
De conclusie is dat wij onze 
CO2 uitstoot, de opwarming 
van de aarde, overbevissing, 
voedselschaarste, vernietiging 
van oerbos, het uitroeien van 
unieke diersoorten etc. alleen 
kunnen tegengaan door de 
wereldwijde bevolkingsexplo-
sie in te dammen. Denk ik dat 
dit ook gaat gebeuren? Nee. 
Vóór mij zijn er al vele knappe-
re koppen geweest die tot de-
zelfde conclusie kwamen. Ook 
naar hen werd niet geluisterd. 
Er moeten voor bevolkingsbe-
perking te veel conservatieve 
en meestal religieuze heilige 
huisjes omver. Dat kost tijd en 
die hebben we niet meer.
 
Jan. J. Wester

STEUN DE DIERENBESCHERMING

HELP ONS 
REDDEN

Alle kinderen willen groeien.
Ook kinderen met een handicap.

SMS GROEIEN NAAR 4333
€ 3,00 PER BERICHT (EXCL. TELEFOONKOSTEN)
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Vrouwen Vereniging   
Loosdrecht 70 jaar

LOOSDRECHT  
Op 13 februari bestaat de 
Hervormde Vrouwen Ver-
eniging Loosdrecht 70 jaar.
 
Best bijzonder in een dorp 
waar steeds meer verenigin-
gen helaas ophouden te be-
staan. Al 70 jaar handwerken 
dames van eerst de Hervorm-
de Kerk in Oud-Loosdrecht 
en nu voor de gezamenlijke 
Hervormde Kerk Loosdrecht. 
Er worden kaarten gemaakt, 
sokken, sjaals, mutsen, mooie 
borduurwerken, lieve baby 
vestjes, omslagdoeken enz. 
Ook op bestelling indien ge-
wenst. In het verleden wer-
den er bazaars georganiseerd 
bij Jachthaven ‘t Anker en in 
de Kerk. Nadat vorig jaar de 
Hervormde Kerk in Oud-Loos-

drecht samengegaan is met 
Nieuw-Loosdrecht, wordt er 
verkocht o.a. via stands zo-
als op de wintermarkt en de 
feestweek. De opbrengst gaat 
naar goede doelen. Afgelopen 
jaar is er een mooi bedrag 
overgemaakt aan het zen-
dingsproject van de Kerk. Ook 
worden er babydekentjes en 
knuffels gemaakt die 1 x in de 
2 jaar persoonlijk opgehaald 
worden door een familie lid 
van een van de dames die in 
Afrika in een ziekenhuis werkt. 
De mensen hebben het daar 
heel erg arm en het is fijn dat 
de met liefde gemaakt spullen 
rechtstreeks en goed terecht 
komen. Fijn om bijvoorbeeld 
foto’s te zien van een pasge-
boren baby in een door ons 
gemaakte heerlijke omslag-

doek. En daarvan weten we 
dat ze voor meerdere kinderen 
gebruikt worden. De dames 
komen in de wintermaanden 
elke dinsdagavond van 20.00 
tot 22.00 uur bij elkaar in ‘t 
Lichtbaken naast de Hervorm-
de Kerk in Oud-Loosdrecht. 
De avond wordt begonnen met 
samen psalmen/gezangen 
zingen en uit de bijbel lezen. 
Daarna gezellig handwerken 
voor het goede doel met kof-
fie en thee. U bent van harte 
welkom. P.s. Mocht u trou-
wens wol over hebben wat u 
niet gebruikt, daar zijn wij blij 
mee. U kunt contact opnemen 
met Marjan Ponk-Ligthart 035 
582 1250 of Trudy Rempe 035 
582 3127. We halen het graag 
bij u op.

   

Start collectieve inkoop 
isolatie
WIJDEMEREN  
Tijdens een goedbezochte 
informatieavond over iso-
latie in het gemeentehuis 
van Wijdemeren is op 5 
februari het startschot ge-
geven voor de collectieve 
inkoopactie isolatie.
 
De energiecoöperatie had met 
een werkgroep een selectie 
gemaakt van vier bedrijven 
voor het isoleren van vloer, 
bodem en gevel, en voor iso-
latie glas. Deze bedrijven wa-
ren allen met hun materialen 
aanwezig. Parels, schuim, 
folies, glaswol, HR++ werden 
geduldig gepresenteerd en 
toegelicht. Na een eerste in-
leiding waren in de pauze de 
energiecoaches van de ener-

giecoöperatie beschikbaar om 
met bewoners in gesprek te 
gaan, vragen te beantwoorden 
of mee te denken. Uiteraard 
zijn ook de subsidie voor isola-
tie en de subsidie voor installa-
ties aan bod gekomen. Bij mi-
nimaal twee maatregelen kun 
je 20% terug krijgen tot 10.000 
euro. Naast subsidies zijn er 
ook leningen, de energiebe-
spaarlening en de verzilverle-
ning zijn aantrekkelijke lenin-

gen tegen een zeer lage rente. 
Op verzoek van veel bewo-
ners gaan we volgende maand 
ook weer starten met een 
collectieve inkoopactie voor 
zonnepanelen. U kunt u nu al 
aanmelden via de website. De 
inschrijving voor isolatiemaat-
regelen staat open tot en met 
3 maart. Graag aanmelden via 
de website ECWijdemeren.nl. 
Neem gerust contact op als u 
nog vragen heeft.

✓ 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

Iedere vrijdag op het Lindeplein in
Loosdrecht van 9:00 - 18:00 uur

U kunt bij ons ook pinnen!!

Verse tonijnfilet,
sashimi kwaliteit! 

Slechts €4,95 per 100 gram

Warme kibbeling
de lekkerste in ‘t gooi

Gezinszak xl met gratis saus 

€15,00 

’t Bruggetje, gewoon doen !!!

 

Y  Jubileum actie  Z
3 Gangen keuze menu van de

hele menukaart € 25,-
Keuze uit alle voorgerechten, hoofdgerechten en desserts. 

(Uitgezonderd Zeetong, Tournedos of Lamsschouder,
hier rekenen wij een toeslag van €5,- voor.)

Deze aanbieding is geldig op maandag, woensdag en donderdag!!

25 jaar!25 jaar!

Vrijdag 14 februari YVALENTIJNSDAG Y 
à la carte of 3 gangen tortelduiven menu

Vanaf 20.00 uur n LIVE MUSIC z, gezellig als je erbij bent !!

Oud Loosdrechtsedijk 52
1231 NB  Loosdrecht
Tel : 035 – 5824433
info@bruggetje.nl

Op dinsdag gesloten
Grote parkeerplaats

www.bruggetje.nl

 Foto: Op de foto ontbreken helaas 3 leden, Stijn Pijl, Trudy Rempe en Cora van Duinen.
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SV Loosdrecht en BFC   
verdelen de punten in   
topwedstrijd

Door: Nick Doppenberg
 
LOOSDRECHT  
Loosdrecht en BFC had-
den beide wat recht te zet-
ten op basis van hun vori-
ge wedstrijd.
 
Loosdrecht speelde met als in-
zet de 1e plaats en BFC daar-
entegen voor een periodetitel. 
Beide teams waren geslepen 
en leverden een uitermate 
interessante pot voetbal. De 
wedstrijd had alles, van mooie 
opbouwen, combinatiespel, 
counters, strijd en mooie du-
els.
 
De 1-0 was voor de oranje-
hemden, Khalid El Jebli kreeg 
de bal zomaar voor zijn voe-
ten en besloot uit te halen. De 
doelman pareerde zijn schot. 
Nick Doppenberg was alert 
en er snel bij om de 1-0 van 
dichtbij binnen te tikken. Hier-

na was het de aanvoerder van 
BFC, Dico Knevel die uit een 
voorzet een kopbal op de paal 
mikte. Kort hierna was het toch 
BFC dat de gelijkmaker maak-
te. Uit een hoekschop kopte 
aanvalsleider Tjerk Posthuma 
de bal tegen een verdediger 
van Loosdrecht. In de scrim-
mage opvolgend belandde de 
bal alsnog voor zijn voeten en 
schoof hij de bal als een echte 
spits in het hoekje. Na de 1-1 
was het Loosdrecht wat weer 
het initiatief iets meer naar 
zich toe trok. Dit resulteerde 
in de 2-1 gemaakt door Nick 
Doppenberg op aangeven van 
Samir Didouch. De goal werd 
echter onterecht afgekeurd 
door de leidsman op aange-
ven van de beruchte grens-
rechter van BFC. Loosdrecht 
pakte door en mikte twee-
maal op de laat en paal door 
Nick Doppenberg en Luuk van 
Huisstede.

Na de rust was ‘t Abou Ouad- 
douh die met een heerlijke 
solo zijn zes directe tegenstan-
ders omspeelde en ook nog de 
keeper wist te omzeilen alsof 
ze allemaal niet mee deden. 
Dit resulteerde in de 2-1. Dit 
is dan ook de reden dat de in 
bloedvorm verkerende creatie-
veling een overstap gaat ma-
ken naar VV Hoogland. Hal-
verwege de tweede helft was 
het BFC dat meer de wedstrijd 
controleerde. BFC scoorde uit 
een aanval uit het boekje en 
wist weer Tjerk Posthuma te 
bedienen via Jostein Ohm die 
een prima wedstrijd speelde.
 
De 2-2 is de eindstand en mag 
gezien worden als de terechte 
puntenverdeling tussen deze 
twee leuk voetballende teams. 
Volgende week wacht SV 
Loosdrecht de lastige uitwed-
strijd tegen VV De Meern.

Rectificatie
In het artikel Commissiepraat 
van vorige week stonden twee 
fouten. De recreatiewoonark 
achter de Dammerweg 73 
wordt slechts tussen 3,40 m. 
en 3,50 m hoog en geen 4,50 

m. En uiteraard ligt achter de 
Dammerweg geen Vuntus-
plas, doch de Spiegelplas. 
Excuus voor deze verschrij-
vingen (H.S.).

Lindelaan 8 te Loosdrecht  
ariedekloetuitvaartverzorging.nl 24 uur per dag bereikbaar

06 1035 8100

Zorgzaam 
    & Betrokken

FAMILIEBERICHTEN

 
 

Geheel op zijn manier is mijn eigenwijze man, onze 
vader, opa en overgrootvader van ons heengegaan.  
Wim koos altijd zijn eigen pad, ook nu, hij heeft zijn 
lichaam ter beschikking gesteld van de wetenschap. 

Willem Johannes Jacobus Puijk 
Wim 

          7 maart 1938      Hilversum      2 februari 2020 
 
                                                Greet Puijk - van Groen 

                                                Margot en Dick 
                                                Anoeshka en Mike 
                                                Natascha en Benno 
                                                  Joah 
                                                Wesley 

                                                Wilbert en Yvonne 
                                                Amber 
                                                Jordy 

 
Correspondentieadres: 
Fuchsiastraat 115, 1214 GH Hilversum

Geef 
mij 
Geef 

ij 
Geef 

tijd.
ij 

tijd.
ij Geef voor 

nieuwe 
doorbraken 
in kanker-
onderzoek.
Ga naar 
kwf.nl/doneer

Heeft u al gehoord van
Landgoed de Rading? Lekker
lunchen, oogstaandelen, verse
soep afhalen, feestje vieren en 

nog veel meer,...
Rading 1B, 1213 RK Loosdrecht

www.landgoedderading.nl

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Te Huur Opslagruimtes 3x
7x10 mtr. Info 0355823238

LEOTUS MASSAGESALON
voor vrouwen en kinderen

o.a. ontspanningsmassage
Indiase hoofdmassage
fibromyalgie massage

www.leotus.nl

Mieke Pronk
Medisch pedicure

miekespedicurepraktijk.nl
Lid ProVoet

Bel voor een afspraak:
06-10063918

Te Huur opslagruimte/
garagebox in Nw loosdrecht

3 bij 7
Info Pijnaker beheer bv

0653265336

Gezocht :politiek geïnte-
resseerden om nieuwe demo-

cratie vorm te geven van 
onderaf buiten bestaande
partijen om. 0640414560
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Doe mee aan de training   
Samen Dementievriendelijk

BUSSUM  
Hoe herken je dementie en 
wat is dementie eigenlijk? 
Doe mee aan de liefdevol-
le training Samen Demen-
tievriendelijk op vrijdag 
21 februari, van 10.00 tot 
12.00 bij Bibliotheek Gooi 
en meer in Bussum.
 
“Vergeet dementie, onthoud 
mens”, zegt Cees Croes, voor-
zitter Alzheimer Nederland, 
afdeling Gooi en Omstreken. 
Tijdens de training Samen De-
mentievriendelijk geeft Cees 

inzicht in het herkennen van 
deze veel voorkomende her-
senaandoening. Hij vertelt 
over de diverse verschijnings-
vormen en het verloop van 
de ziekte. Maar Cees gaat in 
deze praktische training vooral 
in op hoe je liefdevol om kunt 
gaan met mensen die lijden 
aan dementie. Meedoen is 
gratis. Meld je wel van te vo-
ren aan. Dat kan online via de 
website www.bibliotheekgooi-
enmeer.nl, de Wise app of aan 
de balie.

   

Kom binnen kijken bij   
Trompenburgh
‘S-GRAVELAND  
Geniet op zondag 23 febru-
ari van historie en cultuur 
tijdens deze unieke activi-
teit voor volwassenen op 
één van de ‘s-Gravelandse 
buitenplaatsen. Bewon-
der tijdens deze excursie 
het prachtige landhuis 
Trompenburgh van bin-
nen. Het is mogelijk om 
daarnaast met een gids op 
pad te gaan op landgoed 
Gooilust. laat je verrassen!

De samenwerking van Natuur-
monumenten met Stichting 
Monumenten Bezit maakt het 
mogelijk om binnen een kijkje 
te nemen in landhuis Trompen-
burgh tijdens een rondleiding 

met een gids. Maak gebruik 
van deze unieke kans om een 
uur lang dit prachtige gebouw 
uit de gouden eeuw te bekij-
ken. Je kunt deze excursie ook 
uitbreiden met een wandeling 
over Gooilust. Samen met de 
gids wandel je 1,5 uur langs de 
rododendronvallei, de siertuin, 
het landhuis, de exotische bo-
mencollectie en het sterren-
bos. Daarna loop je naar het 
naastgelegen Trompenburgh.
Kijk voor meer informatie op 
www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek. Deelna-
me uitsluitend na aanmelding 
en betaling vooraf via de web-
site. Met vragen kunt u terecht 
bij Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek, 035 – 656 30 80.

   

Rijbewijskeuringen in het 
Gemeentehuis in Loosdrecht
WIJDEMEREN  
Wie voor verlenging van 
het rijbewijs een medische 
keuring moet ondergaan, 
kan daarvoor op vrijdag 21 
februari terecht in het Ge-
meentehuis Wijdemeren, 
Rading 1 te Loosdrecht.
 
Vooraf moet wel even een af-

spraak worden gemaakt via 
085-0650005. Dit kan tussen 9 
en 13 uur. De kosten bedragen 
€ 45. De keuring voor rijbewijs 
CDE is € 70 en voor de taxi-
pas € 75. U kunt ook online 
zelf een afspraak plannen via 
www.rijbewijskeuringen.info. 
Dan  is  de  keuring  minimaal
€ 5 goedkoper.

Bridgekroegentocht in Loosdrecht
Opbrengst ruim 6.700 euro voor het goede doel

LOOSDRECHT  
De Lions Club Loosdrecht 
organiseerde zaterdag 1 
februari voor de elfde keer 
de ‘Bridge aan de Dijk’ 
Kroegentocht, waarbij 108 
enthousiaste bridgeparen 
van dit populaire kaartspel 
van kroeg naar kroeg trok-
ken om hun tegenstanders 
te verslaan.

Restaurants Heineke, Porto 
en Robberse Eiland, Fletcher 
Hotel, Rosa’s Cantina en de 

sociëteit van de KWVL boden 
hun etablissement aan voor 
dit populaire, jaarlijks terug-
kerend, evenement. Met on-
dersteuning van de bridgeclub 
De Vechtstreek uit Maarssen 
zorgden de leden van de Lions 
Club Loosdrecht – in Loos-
drecht altijd dames – dat de 
deelnemers aan dit toernooi 
een sportieve en gezellige 
dag hadden. Tijdens de fees-
telijke afsluiting in de sociëteit 
van de Koninklijke Watersport 
Vereeniging werd meegedeeld 

dat de bridgers en de spon-
sors ruim 6.700 euro bij elkaar 
gespeeld hadden. Een gewel-
dig resultaat. De opbrengst 
gaat o.a. naar Kinderboerderij 
De Vechtse Hoeve in Maars-
sen. De Lions Club Loosdrecht 
had een uitbundige prijzentafel 
klaargemaakt waaruit de win-
naars zelf hun prijs mochten 
uitzoeken. De eerste prijs werd 
gewonnen door Rika Veerman 
en Trees Dijkstra met een sco-
re van 67,57%.

   

‘t Koor! met blik vooruit
WIJDEMEREN  
Nog nagenietend van twee 
succesvolle kerstconcer-
ten in een zeer goed ge-
vulde Antoniuskerk en een 
spetterend optreden in 
poptempel Paradiso werpt 
‘t Koor! de blik vooruit.
 
Inmiddels staat ons 70-kop-
pige gemengd koor alweer 
drie jaar onder de bezielende 
leiding van dirigent Vladimir 
Pairel. Door zijn kunde en ge-
drevenheid haalt hij het beste 
in ons naar boven en heeft 
hij – ‘t is moeilijk bescheiden 
te blijven – ‘t Koor! naar een 
hoger plan getild. Samen met 
pianiste Ludmila de Klerk-To-
kareva vormt hij echt een 
‘koningskoppel’. Als je daar 
onze fantastische repetitielo-
catie van Muziekcentrum van 
de Omroep bij optelt, kun je 
je voorstellen dat zingen bij ‘t 
Koor! een feestje is.

2020 staat vooral in het teken 
van het grote najaarsconcert, 
dat op zondag 1 november 
a.s. wordt gehouden. Het re-
pertoire hiervoor is inmiddels 
zo goed als definitief en het 
wordt een mix van nummers 
die wij in het verleden al eens 
hebben gezongen, maar die 
nu op z’n Vladimirs toch heel 
anders klinken, en een aantal 
gloednieuwe stukken. Uit de 
‘oude doos’ songs als ‘Some-
thing inside so strong’ van Labi 
Siffre. Nieuw op ons repertoire 
komen onder andere ‘Vive la 
Vida’ van Coldplay en ‘Perfect’ 
van Ed Sheeran.
 
De mannensectie van ‘t Koor! 
kan nog versterking gebruiken 
en wat is er nu een mooier mo-
ment om in te stappen nu wij 
allemaal ‘blanco’ aan nieuw re-
pertoire beginnen. Niet alleen 
mannen maar ook vrouwen 
(met name 1ste sopranen) zijn 

van harte welkom om langs te 
komen. Gewoon aanschuiven 
en kijken, luisteren of mee zin-
gen. Als het je wat lijkt, mag je 
daarna nog 4x meedoen voor-
dat je beslist om al dan niet lid 
te worden.
 
Trek de stoute schoenen aan, 
stuur een mailtje naar secreta-
ris@tkoor.nl, want dan ligt er 
een gastenmap voor je klaar 
en krijg je een buddy toege-
wezen die je de eerste tijd 
wegwijs maakt. We repeteren 
op de donderdagavond van 
19.45-22.00 uur in het Mu-
ziekcentrum van de Omroep, 
Heuvellaan 33 in Hilversum. 
Op zaterdag 16 mei nemen 
we ook deel aan Fulco’s Vo-
caal Festival in IJsselstein. En 
wie weet wat er nog meer voor 
moois op ons pad komt. Zie 
ook: www.tkoor.nl

   

Maak je voorjaarsvakantie OERRR
‘S-GRAVELAND  
De lente komt er aan. groe-
ne blaadjes komen weer 
aan de bomen, de krokus-
sen komen uit de grond 
gepiept, de natuur wordt 
wakker uit zijn winterslaap.
 
Trek de natuur in, ontdek de 
lente en maak er een OERRR
voorjaarsvakantie van in Be-
zoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek in ‘s-Graveland. 
Deze is van zaterdag 15 fe-
bruari t/m zondag 23 februari 
dagelijks geopend van 10.00 

tot 17.00 uur. In de voorjaars-
vakantie worden verschillende 
activiteiten georganiseerd. Ga 
met de boswachter mee strui-
nen en een broodje bakken of 
timmer je eigen vogelhuisje. 
Kom sterren kijken of bouw 
je eigen insectenhotel. Er kan 

natuurlijk ook geravot worden 
in Speelnatuur van OERRR of 
je kunt op pad met een leuke 
speurtocht. Bij bezoekerscen-
trum Gooi en Vechtstreek hoef 
je je niet te vervelen. Plan je 
avontuur op natuurmonumen-
ten.nl/bcgooienvechtstreek.
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Opnieuw medailles 
voor Nilo
LOOSDRECHT  
Bij de Rayon Voporwed-
strijd was er weer succes 
voor de Nilo tunrnsters. ‘s 
Morgens vroeg om 8 uur 
startte de wedstrijd al dit 
keer.
 
Iris, Mirthe, Diese en Iris stui-
terden gelijk de zaal in, Katiya 
vond het erg vroeg. Maar na 
de warming up waren ze er alle 
5 klaar voor! En ze begonnen 
direct sterk aan hun wedstrijd. 
Mooie verzorgde oefeningen, 
veel lol met de knuffel mascot-
tes tussendoor en af een toe 
misschien een heel klein foutje. 
Tijdens de prijsuitreiking wer-
den we blij verrast met maar 
liefst 3 medailles! Bij de instap 
werd Iris de G 1e, onze selectie 
debutante Diese werd 2e , Iris 
D 7e en onze andere selectie 
debutante Mirthe behaalde een 
mooie 9e plek, dit in een groot 
deelnemers veld van 30 turn-
sters. Maar ook Katiya mocht 
verrast het podium betreden 
bij de jeugd en had ook zilver 
gewonnen! En toen was het 
de beurt aan Britt. Onze oud-
ste debutante in de selectie. 
Na wat medische tegenvallers 

kon Britt vandaag toch een vol-
ledige wedstrijd turnen! En niet 
zonder resultaat, want tot haar 
grote verrassing werd zij derde 
en kreeg de bronzen medaille 
omgehangen!

De laatste wedstrijd turnden 
Caroline en Imare. Als eerste 
toestel als allereerste de balk 
op is niet ideaal. Beide meiden 
verlieten iets eerder dan ge-
pland de balk, maar maakte de 
oefening mooi af! Deze 2 ge-
zellige turntoppers bleven el-
kaar goed aanmoedigen en dat 
resulteerde in een mooie ran-
king: Caroline eindigde op de 
13 e plaats en Imare op de 7e 
plaats. Al met al een lange ge-
zellige succesvolle wedstrijd-
dag met al deze turntoppers en 
de meegereisde supporters.

Viore noteert 50.000e   
bezoek
HILVERSUM  
Op dinsdag 4 februari (We-
reldkankerdag) werd bij 
Viore, centrum voor ieder-
een die leeft met kanker, 
het 50.000e bezoek geteld. 
Wendy Hoogeboom zat 
rond de middag nietsver-
moedend aan een heerlijke 
kom huisgemaakte soep, 
en werd daar verrast met 
een grote bos bloemen.
 
Wendy is bijna elke dinsdag bij 
Viore in Hilversum te vinden. 
Er wordt dan door een groep 
bezoekers samen gewandeld, 
meestal onder begeleiding 
van een deskundige vrijwilli-
ger. Het wandelen is een van 
de vele activiteiten die Viore 
organiseert voor haar bezoe-
kers. Na afloop schuift ieder-
een aan voor de soep. Wendy 
had natuurlijk geen idee dat 
haar deze verrassing te wach-
ten stond. Bestuursvoorzitter 
Michel Rudolphie stond ineens 
voor haar met een prachtige 
bos bloemen: “Viore
is blij dat een groeiend aantal 
mensen ons weet te vinden. 
Het blijkt een plek te zijn waar 
mensen die leven met kanker 
zich thuis voelen.”

Viore is een centrum waar 
mensen met kanker elkaar 
kunnen ontmoeten en onder-

steunen. Verhalen en erva-
ringen kunnen delen en ver-
werken. Ontspannende en 
creatieve activiteiten kunnen 
ontplooien. Waar bezoekers 
en vrijwilligers samen aan-
dacht geven aan ieders per-
soonlijke situatie. Viore helpt 
bij het vinden van je eigen weg 
in het omgaan met kanker en 
de gevolgen ervan. Het cen-
trum bieden een warme plek 
waar je je thuis kunt voelen. 
Waar je ondersteuning en 
ruimte krijgt om je zelfvertrou-
wen weer op te bouwen, nieu-
we perspectieven te ontdek-
ken en daarmee de kwaliteit 
van je leven te verhogen.

Viore is geopend op 29 febru-

ari 2012 en bestaat dus bijna 
8 jaar. Voor Viore is deze mijl-
paal een heuglijk feit.

Bij Viore staan de deuren op 
het Oostereind 115 open op 
alle weekdagen tussen 10.00 
en 16.00 uur. Zonder afspraak 
of verwijzing kunnen bezoe-
kers dan terecht voor een luis-
terend oor en voor informatie 
over het uitgebreide aanbod 
aan activiteiten en lezingen. 
Bezoekers kunnen ook een 
(telefonische) afspraak maken 
voor individuele gesprekken 
over bijvoorbeeld kanker bin-
nen het gezin, opbouwen na 
kanker en levensvragen. Zie 
voor meer informatie ook de 
website: www.viore.org.

   

Huisarts Stronck stopt
LOOSDRECHT  
Met veel plezier heb ik ruim 
twintig jaar als huisarts in 
Loosdrecht gewerkt. Toen 
ik op 21 augustus 2018 
neergestoken werd in mijn 
praktijk, ben ik eerst een 
tijd thuis geweest om op te 
knappen.
 
Sinds mei 2019 probeer ik mijn 
werkzaamheden als huisarts 
weer op te pakken en helaas 
moet ik concluderen dat dit 
niet lukt. Het is een moeilijk 
besluit wat mij veel doet, ze-
ker na al de blijken van mee-
leven en waardering die ik heb 
gekregen toen ik thuis kwam 
te zitten. Ik kijk ook terug op 
een periode van ruim twintig 
jaar waarin ik met plezier heb 
gewerkt en er graag was voor 

mijn patiënten. Ik wil mijn pa-
tiënten dan ook bedanken 
voor deze goede tijd.

Wanneer ik echt afscheid ga 
nemen is nog niet bekend. 
Ik heb al wel mijn werk als 

huisarts neergelegd. Op dit 
moment is de maatschap van 
huisartsen in gesprek met een 
collega die mij mogelijk gaat 
opvolgen. Wanneer er meer 
bekend is over het afscheid, 
dan zal ik dit laten weten.

 Foto: Arm in arm inclusief 
knuffels tijdens de 

prijsuitreiking, vlnr: Mirthe, 

Kunst a/d vijfde Plas
In-/verkoop kunst & an�ek
Restaura�e- / lijstenatelier

Taxa�es nalatenschap / verzekering

Open: elke vrijdag en op afspraak
Herenweg 73, Breukeleveen

Open: elke vrijdag en op afspraak

www.galeriewijdemeren.nl
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Tot eind februari
Indruk van Licht – Breukelen
Onder deze titel exposeert Tineke van den Berg, 
kunstenares uit Loosdrecht, haar kleurhoutsne-
des in de Pauluskerk te Breukelen. Ze kreeg haar 
opleiding aan de Academie Minerva te Gronin-
gen, maar woont sinds in 1999 Loosdrecht. Deze 
mooie omgeving heeft ze vaak afgebeeld. De ’s 
Gravelandse Buitenplaatsen, de tuin van Kasteel 
Sypesteijn, de Vecht-brug in Breukelen , maar 
ook stadsgezichten van Amersfoort zijn te zien 
op deze expositie. Tot eind februari is dit kleurrijke 
werk te bezichtigen, op donderdag, vrijdag en za-
terdag van 10.00-16,00 uur. Adres: Straatweg 37, 
3621 BG  Breukelen

14 en 15 februari
Open tuindagen in de Murrenhof - Breuke-
leveen
In het voorjaar bloeien vele bollen zoals de nar-
cis, sneeuwklokjes, krokus. Maar ook de Hel-
leborus, Epimedium en Pulmonaria. Voor de 
vroege tuinliefhebbers is er in dit jaargetijde ex-
tra veel te zien.
Openingstijden: vrijdag 14 en zaterdag 15 febru-

ari van 11.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.
Koffie en thee met cake staat voor u klaar (tegen kleine vergoeding). U bent van harte welkom in de 
prachtige tuinen van de Murrenhof Herenweg 20 Breukeleveen. www.murrenhof.nl

14 februari
Vier de liefde! - Breukelenveen
Op vrijdag 14 februari is het Valentijnsdag. Speciaal voor deze gelegenheid hebben wij onze expo-
sitieruimte Dinie’s Kitchen in romantische sferen gebracht. Naast onze lopende expositie “Van Alles 
Wat” (te zien t/m eind februari) tonen we o.a. lieflijke bloemstillevens en romantische landschappen 
met rozeroodgekleurde luchten. Ook lanceren wij op vrijdag de 14e onze nieuwe website, wat het 
voor ons een extra feestelijke dag maakt – een cadeautje aan onze geliefde klanten én aan onszelf! 
Wij heten u graag welkom in onze galerie in Breukeleveen, aan de Herenweg 71-73. Speciaal op 
Valentijnsdag, Vrijdag 14 februari wordt u bij uw bezoek aan onze galerie onthaald met een feestelijk 
glaasje en bijpassende hapjes! www.galeriewijdemeren.nl

18 februari
Informatieavond DODE ZEE ROLLEN - Loosdrecht
Op dinsdagavond 18 februari 2020 wordt er  een informatie-
avond gehouden over de Dode Zeerollen. In 1948 werden in 
de grotten van Qumran, in Israël, de Dode Zeerollen gevon-
den. Het zijn boekrollen en fragmenten van boekrollen, die 
zijn geschreven in de laatste eeuwen voor het begin van de 
jaartelling. Het gaat om vele duizenden fragmenten van onge-
veer 1000 verschillende boekrollen. Er zijn maar ongeveer 10 
rollen (bijna) compleet bewaard. De rollen bevatten informatie 
van onschatbare waarde over de oudste bijbelhandschriften, 
over de vroegste geschiedenis van het Jodendom en over de 
cultuur waarin het christendom is ontstaan. Dr Bram van Put-
ten zal aan de hand van boeiend beeldmateriaal het verhaal 
van de opgravingen bij Qumran vertellen en het belang van 
de Dode Zeerollen voor het vertaalwerk van de Bijbel duidelijk 
maken. U bent van harte uitgenodigd om deze informatieve 
en leerzame avond mee te beleven. De avond begint om 
20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.45 uur. Wijkgebouw Eikenlaan 17A Loosdrecht

22 februari
Uitnodiging voor ZWO-maaltijd ten bate van Bio Vakantieoord – Nederhorst den Berg 
De diaconie van de Protestantse Gemeente nodigt iedereen uit voor een bijzondere maaltijd in de 
Bergplaats te Nederhorst den Berg op zaterdag 22 februari a.s. om het nieuwe ZWO-project Bio 
Vakantieoord in te luiden. De zaal is open vanaf 17.00 uur en de maaltijd begint om ongeveer 17.30 
uur. In het Bio Vakantieoord kunnen ouders met een (complex) gehandicapt kind een betaalbare 
vakantie vieren in aangepaste vakantiebungalows met aanvullende, toegespitste voorzieningen. Nu 
eens zonder dat de handicap leidend is, biedt Bio voor het hele gezin originele activiteiten om samen 
te lachen, te ontspannen en avonturen te beleven. De toegang voor de maaltijd is gratis. Uiteraard 
mag u als blijk van waardering voor deze maaltijd of omdat u dit doel een warm hart toedraagt een 
financiële bijdrage doen die ten goede komt aan Bio Vakantieoord. Deze maaltijd wordt gehouden in 
de Bergplaats, Kerkstraat 7.  In verband met de planning graag vooraf opgeven, dit kan tot woensdag 
19 februari 2020 bij Hennie Pos (0294-254515) of Fiep Bouwer (06-40515208). 

Elke dinsdag
Filosofische kring in
Het Spieghelhuys 
- Nederhorst den Berg
Filosofie kan de mens duide-
lijkheid verschaffen in de hecti-
sche wereld om ons heen.
Er zit meer wijsheid in de men-
sen onder ons dan men denkt.
Wilt u mee filosoferen , dan bent 
van harte welkom, van 14.00 tot 
16.00 uur. De kosten zijn €5,00 
, de koffie en thee zijn gratis.

Elke woensdag 10.00- 12.00
t Wijdehuis - Kortenhoef
Voor iedereen in Wijdemeren 
die zin heeft in gezelligheid, 
anderen te ontmoeten en een 
kop koffie te drinken. Waar: 
Veenstaete, ingang Parklaan, 
Kortenhoef. Aanmelden niet 
nodig, wandel gerust eens 
naar binnen. www.inovum.nl

Elke woensdagmiddag
Tasjesbibliotheek 
- Kortenhoef
In De Blinker, Parklaan 5, 
Kortenhoef, elke woensdag-
middag 13.00 - 17.00 uur 
kleinschalige bibliotheek. 
Het is gratis. De bibliotheek 
wordt gerund door vrijwilli-
gers. Neem uw id-kaart mee 
als u lid wilt worden. tasjes-
bibliotheek@gmail.com / 06-
45063315

16 februari
Jam aan de vecht
- Nederhorst den Berg
Onze geweldige ‘Jam aan de 
vecht’! Vanaf 16.00 staat onze 
huisband voor ons klaar om 
er een onvergetelijke middag 
van te maken. Iedereen kan 
mee jammen! Heerlijke jazz, 
soul en ook blues komen aan 
bod. Wil je niet mee spelen er 
is altijd een plekje om mee te 
genieten van dit ware spekta-
kel. Café Die 2 Vreelandse-
weg 42 Nederhorst den Berg

15 t/m 23 februari
Escape Room actie bij 
Fort Uitermeer – Weesp
Beleef met de familie een 
knalgoed dagje uit bij Fort 
Uitermeer in Weesp. Los puz-
zels en raadsels op in de “Fa-
mily Escaperoom”, laat het 

kanon live ontploffen en speur 
rondom het fort naar de juiste 
code! In de voorjaarsvakan-
tie dagelijks te boeken voor 
slechts € 15,- i.p.v. € 19,50 
p.p. Bekijk www.plofhuis.nl/
activiteiten/family-escape-
room-met-speurtocht voor 
alle informatie en reserveer 
direct. Plofhuis Uitermeer 3 
1382 HP Weesp

19 februari
Burenmaaltijd ! - Loosdrecht
De Emtinckhof aan de Eiken-
laan 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. Op woensdag 19 
februari tussen 12.00-14.00 
uur organiseren we weer 
onze maandelijkse gezellige 
burenmaaltijd. Het menu be-
staat uit een varkenshaasje 
met champignonsaus, salade 
en gebakken aardappelen. 
Een toetje mag natuurlijk niet 
ontbreken: Dit keer een ver-
rassings ijsdessert! Kosten 
voor deze gezellige buurt-
maaltijd bedragen slechts 
€ 12,50.  Graag uiterlijk 12 
januari aanmelden via 035-
5888229 of via grandcafe@
inovum.nl 
We zien u en uw buurtgeno-
ten graag de 19e!

20 februari
Programma Parkinson 
Café Laren - Laren
Donderdag 20 februari 2020 
zal apotheker de heer Schnei-
der spreken over Parkinson 
medicatie en problemen bij 
de levering van medicijnen. 
Hierna kan men vragen stel-
len. Na afloop weer een ge-
zellig samenzijn met een 
drankje. Adres: Amaris The-
odotion Ridderzaal, Werkdro-
ger 1, 1251CM Laren. Toe-
gang: gratis. Aanvang 14.30 
uur. Zaal open om 14.00 uur, 
waar u de informatie-tafel 
van de Parkinson Vereniging 
kunt bezoeken. Koffie en thee 
staan voor u klaar.
www.parkinsoncafelaren.nl

Aanleveradres

uitagenda@dunnebier.nl

Organiseert u ook een activiteit of evenement?
Meld deze dan uiterlijk vrijdag om 12 uur aan 
als agendapunt via uitagenda@dunnebier.nl


