
NIEUWSSTER
WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | In samenwerking met

WEEKBLAD WIJDEMEREN

Woensdag 19 februari 2020 8  49e jaargang week

3 4 6 10 11

GEOPARK RED DE DIEREN IN 
AUSTRALIË

WOUTER DE HAAN HARTEKIND RIDE UITAGENDA

Nieuwe IKC 
heet voortaan 
Wereldwijs
Leren, spelen, ontwikkelen en 
ontmoeten
Door: Herman Stuijver
 
LOOSDRECHT  
Op speelse wijze werd af-
gelopen vrijdag de nieuwe 
naam van het IKC onthuld.
 
De naam RehobothTerpstra 
verdwijnt en wordt vanaf nu 
vervangen door IKC Wereld-
wijs Loosdrecht. Na de kerst-
vakantie kunnen leerlingen, 
leraren en medewerkers van 
kinderopvang EigenWijzer de 
nieuwe school aan de Laan 
van Eikenrode betreden. On-

derwijswethouder Jan Klink 
was uiteraard ook getuige van 
dit belangrijke moment.
 
JE HOOPT DAT ZE NA 
JAREN ONDERWIJS 
IETS WERELDWIJZER 
ZIJN GEWORDEN
 
De vernieuwbouw op de oude 
plek van de Rehoboth heeft 
even stil gelegen, vertelde 
directeur Rob Salij, de bewa-
pening van het beton moest 
nog eens gekeurd worden. Die 
vertraging zorgt ervoor dat de 

opening niet kan plaatsvinden 
na de zomervakantie. Geluk-
kig bleven de natte nastoten 
van storm Ciara achterwege 
en was orkaan Dennis nog niet 
in Loosdrecht gearriveerd. Het 
werd dus een gezellige ont-
hulling buiten op het school-
plein. ‘s Ochtends was er een 
speurtocht voor de kinderen 
van alle groepen, er werd naar 
12 onderwijskundige woorden 
in school gezocht, ook in de 

dependance aan de Linden-
laan. De eerste letters lever-
den het woord IKC Wereldwijs 
op. “Kinderen voorbereiden 
op hun rol in de wereld, is een 
belangrijke taak”, zei Barbara 
de Graaf die samen met zoon 
Lars en dochter Anouk de 
naam bedacht had. “Je hoopt 
dat ze na jaren onderwijs iets 
wereldwijzer zijn geworden.” 
De inzending van de familie 
De Graaf werd gekozen uit on-

geveer 30 inzendingen.
 
Integraal Kind Centrum
Wethouder Klink zei dat hij 
erg uitzag naar het IKC: “Nog 
even bikkelen tot de Kerst en 
dan samen naar een mooie 
nieuwe school.” Een Integraal 
Kind Centrum is een voorzie-
ning voor kinderen van 0 tot 
12 jaar, waar zij gedurende 
de dag komen om te leren, 
spelen, ontwikkelen en ont-
moeten. Een doorgaande 
pedagogisch- didactische lijn 
van voorschoolse opvang tot 
de schoolverlaters van groep 
8. De spandoeken met Reho-
bothTerpstra werden opgerold 
en zullen als herinnering aan 
een vooroorlogse onderwijs-
minister Terpstra en een oude 
bijbelse waterput in het archief 
worden bewaard. Toen wer-
den de vellen met letters in de 
lucht geheven, zodat iedereen 
kan zien dat hieruit IKC We-
reldwijs in 2020 groeide.

Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum W
W
W
.ID
M
AK
EL
AA
R
S.
N
L

19_6_11_EtiketA6_170622_V02.indd   1 22-06-17   16:17

Soestdijkerstraatweg 27  ●  1213 VR Hilversum  ●  035-6424474  ●  www.idmakelaars.nl

De favoriete makelaar van 
‘t Gooi en de Vechtstreek

Tel.: 035 5827611  
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl

VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | ADVIES | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

EST. 1979

MAKELAARS - TAXATEURS

LINDELAAN 104 
1231 CN LOOSDRECHT 
T 035 582 53 33 

OUD-LOOSDRECHTSEDIJK 238 
1231 NH LOOSDRECHT 

VEERMANMAKELAARS.NL 

ONZE KANTOREN



Woensdag 19 februari 2020
2

✓ 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

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

Voor meer informatie
mail of bel naar
automaatjewijdemeren@versawelzijn.nl
035 - 694 74 55

Automaatje nodig?
Lukt het u in verband met uw mobiliteit niet meer 

om naar persoonlijke contacten, het ziekenhuis
of bijvoorbeeld de kapper te gaan?

Zoekt u niet alleen een taxi maar een praatje
onderweg of begeleiding naar de afspraak?

Dan is Automaatje misschien wat voor u!

WWW.DENIEUWSSTER.NL

NIEUW LOOSDRECHT

 RK Pauluskapel
 Zo. 23 februari:  11.00 uur:
 P. de Klerk.

 Hervormde Gemeente
 (Sijpekerk)
 Zo. 23 februari:  10.00 uur:
 Ds. A. van Duinen.
                           18.30 uur:
 Ds. M. Roelofse.

 Gereformeerde Kerk 
 Zo. 23 februari:  10.00 uur:

      Ds. E. Aarsen-Schiering.

 Beukenhof 
 Zo. 23 februari:  11.15 uur:
 Geen dienst.

OUD LOOSDRECHT

 Ned. Geref. Kerk 
 Zo. 23 februari:  9.30 uur:
 Ds. A. Siebenga.

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

Een ons geluk is meer dan een pond verstand

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

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

4,95
Shoarmavlees 
Aanbieding van deze week:

ambachtelijke
slagerij

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

500  gram

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

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur
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Burgerinitiatieven bundelen  
krachten voor Geopark
Alle aspecten van het landschap
Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
Vanaf 1 januari 2020 be-
staat het burgerinitiatief 
Geopark Heuvelrug- Gooi 
en Vecht. Het doel van de 
oprichting van het UNES-
CO Geopark is om de waar-
den van het gebied onder 
de aandacht te brengen. 
Er komt een aanvraag om 
de kwalificatie Geopark te 
ontvangen van de UNES-
CO. Voor Wijdemeren 
gaat het onder meer over 
de Horstermeer, Ster van 
Loosdrecht, Ankeveen, 
de ‘s-Gravelandse buiten-
plaatsen en de Vechtoe-
vers.
 
Voorzitter Marc Hofstra ver-
telt dat het nieuwe bestuur 
de krachten van de stichtin-

gen Geopark Heuvelrug i.o. 
en Stichting ter realisatie van 
Geopark Gooi en Vecht ge-
bundeld heeft om een grotere 
kans te hebben als Geopark 
in aanmerking te komen bij de 
UNESCO. Dat is een organi-
satie van de Verenigde Naties 
die zich wereldwijd inzet voor 
onderwijs, wetenschap en 
cultuur. UNESCO heeft onder 
andere veel aanzien door de 
lijst van Werelderfgoederen. 
Het beoogde Geopark bestrijkt 
globaal de Heuvelrug, het Gooi 
en de waterrijke gebieden aan 
weerszijden: de Vechtstreek, 
de Kromme Rijnstreek en het 
Eemland. De kwalificatie Ge-
opark kan aan een gebied 
worden toegekend als het 
bijzonder genoeg is voor wat 
betreft ontstaan, ondergrond 
èn natuur, ecologie èn cultuur-
historie; eigenlijk alle aspecten 

die het landschap bepalen. De 
betekenis van het water en 
van de mens als geologische 
factor in het landschap maken 
het verhaal van dit bijzondere 
gebied compleet.
 
GEEN NIEUWE 
REGELGEVING VOOR 
NATUURBESCHER-
MING
 
Breed
Het bestuur wordt onder-
steund door een lange lijst van 
organisaties als Goois Natuur 
Reservaat, Natuurmonumen-
ten, universiteiten van Am-
sterdam en Utrecht, Waternet, 
LTO en IVN. “Die houden zich 
allemaal bezig met deelaspec-
ten”, legt Hofstra uit. “Maar bij 
een Geopark gaat het om de 
combinatie van ondergrond, 
natuur, ecologie en cultuur-

historie. Een breed beeld voor 
een gebied dat enorm veel 
waarden bezit.” Eenmaal toe-
gelaten als Geopark betekent 
niet dat er nieuwe regelgeving 
komt om de natuur te bescher-
men, bevestigt de voorzitter. 
“Nee, dat wordt lokaal en pro-
vinciaal bepaald. Wel zal het 

overheden ertoe brengen om 
extra te letten op die gecom-
bineerde waarden. Maar, het 
houdt niet in dat er helemaal 
niets meer mag.”
 
Het duurt nog een paar jaar 
voordat er een officieel UNES-
CO Geopark zal ontstaan.

Rekenkamercommissie weer actief
3 onderwerpen per jaar
Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
Na bijna twee jaar afwezig-
heid heeft de nieuwe Re-
kenkamercommissie zich 
voorgesteld aan de raads-
leden. Het laatste jaarver-
slag (2017) kwam uit in juni 
2018. Toen Rekenkamerlid 
Jan Klink zich verkiesbaar 
stelde voor de VVD moest 
hij op 30 november 2017 af-
haken. Er bleef nog slechts 
één lid beschikbaar. Na-
dien bleef het stil totdat de 
nieuwe Rekenkamercom-
missie werd geïnstalleerd 
in november 2019.
 
Voorzitter Linda Maasdijk ver-
telde dat de commissie zich 
positief-kritisch zal opstellen 
om vraagstukken uit de ge-
meenteraad te behandelen. 
Deze Rekenkamer gaat vooral 
in op onderwerpen die maat-
schappelijk van belang zijn. 
Uiteindelijk is de werkwijze 

erop gericht om zowel het 
gemeentebestuur, de raad en 
de ambtenaren te versterken. 
Een Rekenkamercommissie 
is wettelijk verplicht en is in de 
eerste plaats onafhankelijk. 
De commissie krijgt onderwer-
pen toegeschoven door een 
begeleidingscommissie van-
uit de gemeenteraad, ook het 
college van B&W en de griffier 
hebben een inbreng. Er is een 
verlanglijstje van ongeveer 15 
onderwerpen. De Rekenkamer 
bepaalt wat men gaat doen. 
Dat de bewoners zelf met vra-
gen komen, werkt volgens me-
vrouw Maasdijk niet. Wel kan 
men zich richten tot de raads-
leden. Naast mvr. Maasdijk 
vormen de heren Vernooy en 
Langelaar de commissie. Het 
drietal doet drie onderwerpen 
per jaar. Ze zouden wellicht 
meer kunnen doen, maar het 
budget laat dat niet toe. De 
gemeenteraad heeft € 25.000 
per jaar voor hun werkzaam-
heden gereserveerd.

2020
Voor het komend jaar wil de 
Rekenkamer onderzoeken 
hoe de kwaliteit is van de 
raadsvoorstellen. Kan de ge-
meenteraad zijn controlerende 
rol wel goed uitvoeren op ba-

sis van de huidige documen-
ten die verstrekt worden door 
gemeentebestuur en ambte-
naren. Voorts gaat de commis-
sie het Sociaal Domein (met 
WMO en Jeugdzorg) onder 
de loep leggen. Hoe effectief 

zijn de maatregelen, wat is de 
verhouding tussen kosten en 
opbrengsten en houdt de ge-
meente zich aan de regels. Tot 
slot wordt de Programmabe-
groting beoordeeld.

 Foto: Ankeveense plassen, NM, Mirjam Langelaar

 Foto: Linda Maasdijk en Theo Vernooy, Jan Langelaar afwezig door ziekte
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Onderzoek toekomst gemeentehuis
Ingezonden brief

€ 50.000,- euro. Wat een idi-
oot idee, om zoveel gemeen-
schapsgeld uit te geven aan 
een extern bureau om te on-
derzoeken of het gemeente-
huis nog wel voldoet. Recent 

is het gemeentehuis pas intern 
verbouwd.
 
En nu weer een nieuwe ac-
tie, om in Schaep en Burgh te 
gaan zitten. Hoe verzin je het. 

Weer een uitgewoond pand. 
En met de wetenschap dat op 
den duur het gemeentehuis 
overbodig wordt.
Inwoners klim in de pen!
I. Onis

   

Telefoontjes energiemaatschappij
Ingezonden brief

De laatste weken krijg ik re-
gelmatig telefoontjes van de 
Klantenservice. Ze doen het 
voorkomen of je klant bij hun 
energiemaatschappij bent, 
maar wanneer je even door-
vraagt kom je erachter dat dat 
niet zo is. Zo werd mij vandaag 
weer gevraagd: “Van welke 
maatschappij bent u klant?” 
Ik zeg: “Oh, u bent niet van 
maatschappij X, waar ik klant 
bij ben?” “Jawel, maar die zijn 
overgenomen, ze blijven ech-
ter wel die naam gebruiken.” 

Dan willen ze je verbruik we-
ten, want dat mogen ze vol-
gens hen niet inzien in het ka-
der van de privacy. Ze kunnen 
wel je emailadres zien, maar 
niet je verbruik? Dat leek me al 
zeer verdacht.

Sowieso heb ik slechte erva-
ringen gehad in het verleden 
met een telefonische aanbie-
der van energiecontracten. 
Dat was toen voor de Neder-
landsche energiemaatschap-
pij. Dat heeft tot jarenlang 

gesteggel gezorgd, op een 
gegeven moment alle post 
negeren bleek uiteindelijk te 
helpen.
 
Ga niet in op telefonische aan-
bieders van energiecontrac-
ten, zoek het uit op internet, en 
let dan vooral ook op de vast-
rechtprijs, want die kan sterk 
verschillen. Mocht u er niet 
uitkomen, dan wil ik met alle 
plezier met u meedenken.
Patrick Kreuning (emailadres 
bekend bij de redactie)

   

GooiTV
Vanaf woensdag 19 februari 
2020 zendt GooiTV het vol-
gende programma uit: In TV 
Magazine is er aandacht voor 
een dansfestival en diverse 
onderwerpen die in deze regio 

spelen. In Zicht op Hilversum 
wordt stilgestaan bij onderwer-
pen die voor de inwoners van 
belang zijn. Ditmaal: de klei-
ne spoorbomen in Hilversum. 
Daarnaast staan twee wethou-

ders uit Wijdemeren stil bij de 
actualiteit. Andreas van der 
Schaaf staat stil bij de carna-
valsactiviteiten in deze regio.

   

Red de dieren in Australië
Ingezonden brief

WIJDEMEREN  
Op 5 februari hebben Anne 
Rood, Jasmijn en Lianne 
van Wijnen een spontane 
inzamelingsactie gehou-
den voor de dieren in Aus-
tralië.
 
De drie dames zitten op De 
Sterrenwachter en zijn altijd 
heel bewust bezig met de die-
ren en de natuur. Na schooltijd 
wordt er vaak gespeeld met 
elkaar en zo ontstond op 5 
februari jl. het idee iets te on-
dernemen voor de dieren in 
Australië. Er werd getekend, 
geplakt en gepuzzeld hoe ze 
dit aan gingen pakken. Rond 
16.00 uur spreidden ze voor 
de Jumbo op de Nootweg een 
kleed uit en konden mensen 
hen doneren om voor € 0,50 

ballen te gooien of een glaasje 
limonade drinken. Het enthou-
siasme van het winkelend pu-
bliek was groot. De opbrengst 
was € 110,-, dit zal worden 
overgemaakt naar Wereld-
natuurfonds Australië. Al met 

al een bijzonder initiatief van 
drie 9- jarige meisjes uit Loos-
drecht en hun leus is ‘Red de 
dieren in Australië’. Het ing-
zamelde geld gaat naar SOS 
Koala Wereldnatuurfonds Aus-
tralië.

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

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Boterkoek
Per stuk € 3,30

STEUN DE DIERENBESCHERMING

HELP ONS 
REDDEN
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1 jaar GGD Soa-poli
Reden voor een feestje?
REGIO   
Vorig jaar werd op Valen-
tijnsdag de GGD Soa-poli 
op feestelijke wijze ge-
opend door wethouder 
Maarten Hoelscher. De 
Soa-poli is opgezet om 
met name jongeren uit de 
regio Gooi en Vechtstreek 
een laagdrempelige moge-
lijkheid te geven om langs 
te komen met vragen en/of 
klachten rondom soa.
 
Soa staat voor seksueel over-
draagbare aandoeningen/
geslachtsziekten. De Soa-poli 
bestaat op 14 februari 2020 
dus precies een jaar. Reden 
voor een feestje of….?
 
Bovenstaande vraag is voor-
gelegd aan Daan Kuypers, 
verpleegkundige seksuele ge-
zondheid van de GGD. “Er is 
zeker iets te vieren”, zegt hij. 
Elke donderdagmiddag wordt 
het spreekuur gehouden i.s.m. 
GGD Flevoland op het GGD 

kantoor in Bussum. Mensen 
kunnen hiervoor een afspraak 
maken via de telefoon of web-
site van de GGD (zie www.
ggdgv.nl). “Elk spreekuur zit 
vol”, meldt Daan Kuypers. “De 
Soa-poli voorziet duidelijk in 
een behoefte.”
 
Afgelopen jaar maakten 375 
mensen uit de regio Gooi en 
Vechtstreek gebruik van het 
spreekuur. Veel jongeren ma-
ken gebruik van het spreek-
uur. Ook mannen die seks 
met mannen hebben, weten 
het spreekuur te vinden. Meer 
dan de helft van de bezoekers 
is jonger dan 25 jaar. Zij ko-
men omdat ze vragen hebben 
over seksuele gezondheid en/
of zich zorgen maken om een 
SOA.
 
Het merendeel van de bezoe-
kers kan gerustgesteld wor-
den. Vier op de vijf bezoekers 
die zich zorgen maakten, ble-
ken geen soa te hebben. Bij 

20% werd wel een soa vast-
gesteld. Met hen is een week 
later een vervolgafspraak ge-
maakt voor behandeling. De 
meest voorkomende soa is 
Chlamydia. Deze is goed te 
behandelen, maar kan zonder 
behandeling bij vrouwen tot 
onvruchtbaarheid leiden.

Gezien het gebruik van het 
spreekuur, concludeert de 
GGD dat het soa-spreekuur in 
Bussum zeker in een behoefte 
voorziet. Dus maak je je zor-
gen om een soa? Aarzel niet, 
maar kom naar het spreekuur 
van de GGD. Het is anoniem 
en er zijn geen kosten aan 

verbonden. Nog beter is het 
natuurlijk om soa’s te voorko-
men door Veilig te Vrijen. Ook 
daar kan de GGD advies over 
geven.
 
Meer informatie vind je ook op 
www.sense.info.

Wijziging voorschoolse educatie
WIJDEMEREN  
Het college van Wijdeme-
ren stelt voor per augustus 
2020 wijzigingen door te 
voeren in het aanbod van 
de voorschoolse educatie, 
bedoeld om een taalach-
terstand bij kinderen te 
voorkomen en zo hun kan-
sen te vergroten op school 
en op de arbeidsmarkt.
 
De gemeente is wettelijk ver-
plicht voorschoolse educatie 
aan te bieden. In Wijdemeren 
gebeurt dit nu in Loosdrecht, 
Nederhorst den Berg en Kor-
tenhoef. Het Rijk wil de inten-
siteit en kwaliteit van deze 
vorm van opvang vergroten en 
voerde een wetswijziging door. 
Per 1 augustus 2020 wordt het 
aanbod daarom verhoogd van 
10 uur naar 16 uur per week 
voor kinderen tussen de 2,5 en 
4 jaar.
 
Naar aanleiding van de wets-
wijziging werd het beleid in 
Wijdemeren geëvalueerd met 
een werkgroep bestaande uit 
de gemeente, kinderopvan-

gorganisaties en het consulta-
tiebureau (Jeugd & Gezin). Er 
werd gekeken naar de indeling 
van uren en voorwaarden om 
in aanmerking te komen. Op 
basis hiervan is het voorstel 
de opvang vier ochtenden per 
week voor 40 weken per jaar 
aan te bieden. Als de ouder(s) 

niet in aanmerking komt voor 
kinderopvangtoeslag, dan kan 
de gemeente bijdragen in de 
kosten. Deze bijdrage wordt 
inkomensafhankelijk.
 
Wethouder Jan Klink: “Ik ben 
blij dat we samen met de 
werkgroep tot dit voorstel zijn 

gekomen. Met de middelen die 
er zijn kunnen we de continu-
iteit en kwaliteit van de voor-
schoolse educatie garanderen 
en zoveel mogelijk kinderen in 
Wijdemeren met een taalach-
terstand helpen.”
 
Het voorstel wordt besproken 

in de commissie maatschap-
pelijke en sociale zaken van 
25 februari en de raadsverga-
dering van 5 maart. De wijzi-
gingen worden vastgelegd in 
een verordening. De ouders 
worden over alle wijzigingen 
geïnformeerd.
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Wouter de Haan met   
pensioen
LOOSDRECHT  
Op 1 maart gaat Wouter 
de Haan met pensioen en 
daarmee komt er een einde 
aan een loopbaan van bij-
na 40 jaar in de fysiothera-
pie:
 
“In 1981 kwam ik hier binnen 
als student en in 1992 trad ik 
toe tot de maatschap. Vanaf 
2000 was dit een hecht drie-
manschap, met Wim Wolter 
en Arnold Terpstra. De laatste 
13 jaar was ook Nicolette Jor-
na in ons team werkzaam. Zij 
blijft, als laatste van de oude 
garde.” In verband met de 
pensionering van Arnold en 
Wim werd Het Fysiopraktikum 
aan de Nootweg in Loosdrecht 
vorig jaar verkocht aan Fysio-
Holland. Wouter bleef nog om 
daarmee de continuïteit in de 
praktijk en de transitie naar 
de nieuwe eigenaar zo goed 
mogelijk te ondersteunen.”In-
middels is het nieuwe team 
ingewerkt en zijn er nieuwe 
disciplines aangetrokken. 
Daarmee heeft de praktijk zijn 
functie als multidisciplinair be-
handelcentrum opnieuw ver-
sterkt. Ik neem dan ook met 
veel vertrouwen afscheid van 
de praktijk.” Het vak wat hij 
uitoefende, de praktijk en de 
collega’s die hij had zijn bin-
nenkort een dierbare herinne-

ring. “Het omgaan met patiën-
ten, variërend van een korte 
blessure tot therapietrajecten 
van decennia, maakt het ook 
een intensief vak waarbij ik me 
steeds meer specialiseerde in 
de problematiek bij de ouder 
wordende mens. Hier zag ik 

meermaals dat mensen door 
ziekte of een beperking niet de 
‘ouwe dag’ kregen waar ze op 
gerekend hadden. Dat sterkt 
mij mede in het idee dat het 
goed is om tijdig naar de vol-
gende levensfase uit te kijken. 
Ik ga er van genieten!”

   

Informatiebijeenkomst over   
 gynaecologische kanker
REGIO   
Op woensdag 26 februa-
ri 2020 organiseert Viore 
een informatiebijeenkomst 
over gynaecologische kan-
ker.
 
Viore is een centrum voor ie-
dereen die leeft met kanker. 
Annelies Verdonkschot is als 
gynaecoloog verbonden aan 
Tergooi. Zij verzorgt op deze 
avond een presentatie over de 
behandeling van gynaecologi-
sche kanker en de gevolgen 
voor de patiënt. Hoe wordt 
er samengewerkt in de zorg? 
Waar vind je betrouwbare in-
formatie?
 

 
Op deze avond zal ook de 
Stichting Olijf aanwezig zijn. 
Deze stichting biedt als net-
werk steun en informatie aan 
vrouwen die gynaecologische 
kanker hebben (gehad). Ook 
zij zullen een presentatie ver-
zorgen. Daarna is er ruim ge-
legenheid om vragen te stel-
len. De informatieavond begint 
om 19:30 uur, vanaf 19:15 
uur is er ontvangst met koffie 
en thee. Deelname aan deze 
avond is gratis. U kunt zich 
aanmelden via aanmelden@
viore.org. Bellen kan ook: 035 
6853532.
 
 

 
Bij Viore staan de deuren op 
het Oostereind 115 open op 
alle werkdagen 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

          Ramen lappen
Telescopische glasbewassing

Dakkapellen schoonmaken
   Dakgoten schoonmaken

Schoonmaakbedrijf Richard van Dijk

                  06 518 896 24

#REN TEGEN  
KANKER

Waar ren jij mee? Ga naar rentegenkanker.nl
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Valentijnstaart 
D66 voor Vide 
Kringloop
Op zoek naar andere ruimte

Door: Herman Stuijver
 
LOOSDRECHT  
Een delegatie D66 ‘ers 
onder leiding van voorzit-
ter Nanda de Bruin over-
handigde een dag na Va-
lentijnsdag de inmiddels 
traditionele taart aan Vide 
Kringloop Wijdemeren op 
de Nootweg 20 in Loos-
drecht. Daarmee wil de 
lokale politieke partij zijn 
waardering tonen voor een 
bijzondere organisatie.
 
Wie het voormalig pand van 
Electro World binnen wandelt, 
ziet direct dat deze winkel 
anders is dan anderen. Hier 
geen verzameling ouwe meuk, 
maar smaakvol ingerichte 
hoeken waar de liefhebber 
uren kan dwalen langs spullen 
van weleer. “Wat wij doen, is 
het verlengen van de levens-
duur van mooie spullen. Er 
zit ook de filosofie achter dat 
we een halt willen toe roepen 
aan de weggooicultuur”, ver-
telt George den Hertog die 
samen met Fiona Beije sinds 
oktober 2018 huurder is van 
deze bijzondere winkel. Fiona 
was door omstandigheden af-
wezig. Zij en George besteden 
een groot deel van hun tijd in 
het opnieuw bruikbaar maken 
van oude spullen. Daarbij ge-
holpen door een forse groep 
vrijwilligers.

Waardering
Het kostte D66 weinig moeite 
om te duiden waarom Vide in 
aanmerking komt voor deze 
slagroomtaart – onderschei-
ding. “Natuurlijk is het recyclen 
en restylen dat jullie doen een 
vorm van duurzaamheid die 
wij van harte ondersteunen”, 
zei Miriyam Kooij namens de 
democraten. “Daarnaast gaan 
veel oude spullen via andere 
organisaties naar vluchtelin-
gen in Griekenland, Tasmanië 
en andere goede doelen. Tot 
slot bewijst Vide zijn bestaan 
als ontmoetingsplek waar veel 
inwoners samenkomen voor 
een kopje koffie of thee, altijd 
met iets lekkers.”
 
Circulair Warenhuis
George en Fiona hebben een 
droom om ooit een Circulair 
Warenhuis te openen. Waar 
voldoende ruimte is voor 
meerdere shop- in- shops, zo-
als nu al het geval is. Er zijn 
diverse hoeken ingericht door 
detaillisten als Verwend Nest 
(kleding) en Atelier Budique 
(restylen, stoffen). Het huidige 
pand zal op den duur worden 
gesloopt voor woningbouw. 
Het ondernemende duo is 
naarstig op zoek naar een be-
taalbare loods om hun ideaal 
te verwezenlijken.
 
 

Bijeenkomsten huurders V&O
LOOSDRECHT  
Sinds 2019 is er een huur-
dersbelangenorganisatie 
voor huurders van woning-
bouwvereniging Vecht en 
Omstreken (V&O).
 
Die organisatie bestaat geheel 
uit huurders en komt op voor 
hun belangen. Na een succes-
volle start wil de organisatie 
zich graag voorstellen aan alle 

huurders. Daarom organiseert 
zij twee bijeenkomsten om met 
u van gedachten te wisselen 
over onderwerpen die u als 
huurder van V&O aangaan. 
Deze bijeenkomsten zijn op 
maandag 24 februari in Ont-
moetings- en activiteitencen-
trum Het Trefpunt, Heijcop 2 
(flat links naast De Aa 50) in 
Breukelen. En op donderdag 
5 maart in Bibliotheek Gooi en 

Meer, Tjalk 41 in Loosdrecht. 
Beide bijeenkomsten starten 
om 20.00 uur, inloop vanaf 
19.30 uur. Voor een hapje en 
een drankje wordt gezorgd.
 
Graag aanmelden via info@
hbovechtenomstreken.nl . 
Maar ook zonder aanmelding 
bent u zeer welkom. Kijk voor 
meer informatie op www.hbo-
vechtenomstreken.nl.

   

Nieuwe vaarverbinding
Watersporters zijn positief
LOOSDRECHT  
Watersporters in het Loos-
drechtse Plassengebied 
zijn grote voorstander van 
een nieuwe vaarverbinding 
tussen Loosdrecht en de 
Wijde Blik. Dit blijkt uit de 
resultaten van een enquê-
te voor watersporters die 
HISWA-RECRON via haar 
leden in het Loosdrechts 
Plassengebied heeft uitge-
zet.

In Loosdrecht zijn namelijk 
plannen om een directe vaar-
verbinding aan te leggen tus-
sen Loosdrecht en de Wijde 
Blik. De watersporters gaven 
in de enquête aan of zij de 
vaarverbinding als een meer-
waarde zien en of zij er ge-
bruik van gaan maken.
 
Maar liefst 86% van de lig-

plaatshouders in het gebied 
is voorstander van een vaar-
verbinding en gaat deze ook 
gebruiken, vertelt Gerdina 
Krijger, regiomanager bij HIS-
WA-RECRON. “Ook bewoners 
met een bootje aan hun huis, 
blijken opvallend positief. Zo’n 
70% ondersteunt het initiatief. 
Dit is een mooi percentage dat 
aantoont dat het grootste ge-
deelte van varende bewoners 
de plannen ziet zitten”. Water-
sporters maken liever gisteren 
dan vandaag nog gebruik van 
het vergrootte vaargebied.
 
De waterrecreatiesector ziet 
veel kansen in de uitbreiding 
van het vaarroutenetwerk. 
Twee leuke vaargebieden 
worden direct aan elkaar ge-
koppeld waardoor het moge-
lijk wordt om een korter rond-
je Loosdrecht of een rondje 

Vecht te varen. De vaarmo-
gelijkheden worden vergroot, 
waardoor de aantrekkelijkheid 
van het gebied toeneemt. Mo-
menteel is er bij gemeente Wij-
demeren een MER procedure 
gaande hoe deze verbinding 
tot stand gebracht kan worden. 
Daarbij speelt onder andere of 
er voldoende draagvlak is.
 
“Hoewel ligplaatshouders zelf 
al eerder bij jachthavens aan 
hebben gegeven dat uitbrei-
ding van het vaarroutenet-
werk zeer gewenst is, vonden 
wij het van belang dat we als 
organisatie zelf een groot-
schalige inventarisatie doen 
onder watersporters’, vervolgt 
Krijger. ‘De op deze wijze ver-
kregen objectieve informatie 
gebruiken wij bij de inspraak”.

   

53 zienswijzen op vaarverbinding
WIJDEMEREN  
De gemeente Wijdemeren 
heeft 53 zienswijzen ont-
vangen op het milieueffec-
trapport (MER) waarin de 
verschillende alternatieven 
zijn onderzocht voor een 
mogelijke vaarverbinding 
tussen de Loosdrechtse 
Plassen en het Hilversum-
se Kanaal via de Wijde 
Blik.
 
In het rapport staat beschre-
ven welke effecten de ver-
schillende varianten hebben 
op natuur, recreatie, woon- en 
leefomgeving. Eind februari 
verwacht de gemeente ook 
het oordeel van de Commis-

sie MER over de kwaliteit van 
het milieueffectrapport. De ge-
meenteraad van Wijdemeren 
heeft hierom gevraagd. Het 
oordeel van de onafhankelijke 
Commissie MER is openbaar 
en kunnen belangstellenden 
naar verwachting vanaf eind 
februari inzien op www.com-
missiemer.nl.
 
Hoe verder?
De gemeente heeft enige tijd 
nodig om de zienswijzen en 
reactie van de Commissie 
MER te bestuderen. Daarna 
bereiden de partners van het 
Gebiedsakkoord Oostelijke 
Vechtplassen een inhoudelijk 
advies voor aan de Stuurgroep 

Oostelijke Vechtplassen, ge-
volgd door een advies aan het 
college van burgemeester en 
wethouders van Wijdemeren. 
Uiteindelijk is het aan de ge-
meenteraad van Wijdemeren 
een besluit te nemen over een 
mogelijke vaarverbinding. De 
vaarverbinding maakt onder-
deel uit van het akkoord waar-
bij 21 partners zich verenigd 
hebben om gezamenlijk een 
aantrekkelijk plassengebied 
te ontwikkelen waar het pret-
tig wonen en recreëren is, met 
ruimte voor de natuur.  
 Meer informatie:   
 www.vechtplassen.nl.
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Hurricanes winnen
Gedachte bij Addie Braakman

HILVERSUM  
De storm Dennis creëerde 
een mooi affiche voor de 
openingswedstrijd van het 
American Football seizoen 
2020.
 
De wedstrijd werd gespeeld 
tussen de Hilversum Hurrica-
nes en de Utrecht Dominators. 
Deze wedstrijd stond vooral in 
het teken van het overlijden 
van Addie Braakman. De ere-
voorzitter van de Hurricanes, 
die het bestuur 20 jaar lang 
geleid heeft, kwam op 28 ja-
nuari na een kort ziekbed te 
overlijden.
 
De wedstrijd vooraf gegaan 

met een indrukwekkende mi-
nuut stilte, kwam pas laat 
echt op gang. Beide ploegen 
hadden moeite met de harde 
windvlagen. Met name de Hur-
ricanes moeten het hebben 
van hun passinggame, wat 
niet eenvoudiger werd door de 
vele windvlagen. Pas aan het 
einde van het tweede kwart 
wisten de Hurricanes de ban 
te breken. Na een mooie pass 
van Maurice Tielen, was het 
reciever Robin Hetharia die 
de Hurricanes op voorsprong 
bracht 7-0. Utrecht gaf na de 
touchdown snel weer de bal 
uithanden, waarna de quatre-
back Maurice Tielen zelf de bal 
hield om hiermee de score te 

verdubbelen; 14-0.
Het derde kwart kwam de wind 
steeds meer opzetten, veel 
gecombineerd met regen. Dit 
resulteerde in steeds slordiger 
spel van beide teams. De tijd 
tikte weg en de zege van de 
Hurricanes kwam niet meer 
in gevaar. Met de eerste over-
winning op zak, reizen de Hur-
ricanes volgende week af naar 
Rotterdam om daar tegen de 
Trojans aan te treden. Op pa-
pier een tegenstander van een 
hoger niveau, maar een horde 
die genomen moet worden om 
dit jaar weer een gooi te kun-
nen doen naar het Nederlands 
kampioenschap.

   

Slangenmuur kan hersteld 
worden
Historisch monument van 1735

Door: Herman Stuijver
 
‘S-GRAVELAND  
Groot was de schrik toen 
op maandagochtend 10 
februari werd ontdekt dat 
ongeveer 20 m. van de mo-
numentale slangenmuur 
op landgoed Schaep en 
Burgh was geveld door 
storm Ciara.
 
“Dat was inderdaad een klap”, 
vertelt boswachter Johan van 
Galen Last die de buitenplaat-
sen op z’n duimpje kent. “Dat 
er bomen zullen bezwijken is 
treurig, maar te verwachten. 
De schade aan zo’n monu-

mentale muur is echter on-
voorstelbaar. Ook de leibomen 
zijn compleet verwoest.” De 
storm stond die zondagnacht 
pal op het deel dat is omge-
waaid, zelfs de zware steun-
beren vielen om. Het overgro-
te deel dat is blijven staan, lag 
iets meer in de luwte. “Kijk, die 
muur kan hersteld worden, al 
zal dat veel tijd en geld kosten, 
maar het leifruit met peren, 
pruimen en mispel moet weer 
opnieuw worden gekweekt. Ik 
weet nog dat we ze 20 jaar 
geleden vanaf 30 cm. hebben 
geplant”, vervolgt een aange-
slagen Van Galen Last.

De slangenmuur is omstreeks 
1735 aangelegd door de fami-
lie Bicker, toenmalig eigenaar 
van Schaep en Burgh, een 
muur met deze kronkelende 
vorm beschermt de planten en 
zorgt ervoor dat in de bochten 
een speciale microsfeer ont-
staat waarachter het leifruit 
gedijt. De muur is in 1998 ge-
renoveerd, ijzeren haken wer-
den vervangen, er is gepleis-
terd aan de onderzijde en de 
mortel hier en daar ververst. 
De muur is een Rijksmonu-
ment en met 3.50 m. de hoog-
ste fruitmuur van Nederland.
 
Herstel
Johan van Galen Last schat 
dat de schade ongeveer 
50.000 euro zal zijn. “Dat be-
drag is afhankelijk van hoe-
veel we kunnen doen met 
vrijwilligers. We willen zoveel 
mogelijk de originele stenen 
gebruiken, die moeten wor-
den schoongemaakt. Ik heb 
al diverse aanmeldingen, bij-
voorbeeld van een gepensio-
neerde metselaar.” Daarnaast 
zal de hulp van vakbekwame 
restaurateurs noodzakelijk 
zijn. De tuinbaas zal in overleg 
met Natuurmonumenten ook 
op zoek gaan naar fondsen. 
En uiteraard kijken wat de ver-
zekering kan betekenen.

Loosdrecht verslaat 
Angstgegner

Door: Nick Doppenberg
 
LOOSDRECHT  
Afgelopen zaterdag was 
het voor SV Loosdrecht 
weer eens tijd om een goe-
de reeks neer te zetten.
 
Als ze mee willen dingen naar 
het kampioenschap, dan moet 
er gewonnen worden van VV 
De Meern. Dit is echter de af-
gelopen jaren nog niet eens 
zo makkelijk geweest voor de 
oranjehemden. Van de afge-
lopen zes wedstrijden werd 
er maar liefst vier keer verlo-
ren, eenmaal gelijk gespeeld 
en slechts eenmaal gewon-
nen. Dan mag je wel spreken 
van een Angstgegner bij De 
Meern.
 
De voorbereiding van trai-
ner Versluis en zijn talenten 
was wat onstuimig kun je wel 
zeggen. Net zoals het weer 
in Nederland, geen pijl op te 
trekken. Met de nodige afwe-
zigen door blessures en ziek-
te was het duidelijk merkbaar 
dat de groep het moeilijk had. 
De trainingsarbeid en con-
centratievermogen waren erg 
verstoord. Versluis was hier 
merkbaar van aangeslagen 
en probeerde iedereen me-
nigmaal op scherp te zetten 
en benadrukte nogmaals dat 
er om het kampioenschap ge-
speeld werd.
 
Zaterdag was het dan zo ver: 
een wedstrijd waar Loos-
drecht, met het oog op de afge-
lopen weken, snakte naar drie 
punten. Onder aanvoering van 
leidsman Gert van den Broek 
werd er om 14:30 uur gestart. 
Loosdrecht probeerde te voet-
ballen en bouwde keer op keer 
rustig op. Omdat De Meern 
zich tactisch goed opstelde, 

kon Loosdrecht niet echt een 
vuist maken. Weer werd het 
een moeilijke middag. Deze 
dag werd duidelijk dat de sleu-
tel naar succes lag bij geduld 
en keihard als team werken. 
In de eerste helft zijn er geen 
echte momenten geweest dat 
het gevaarlijk is geworden. Dit 
omdat de elftallen redelijk in 
evenwicht waren. Loosdrecht 
maakte het spel en De Meern 
verdedigde voornamelijk.
De tweede helft was veel be-
ter en Loosdrecht kwam op 
voorsprong door Aboubakr 
Ouaddouh, maar de scheids-
rechter besloot het openings-
doelpunt af te keuren. Ditmaal 
terecht. De leidsman had de 
wedstrijd goed onder controle 
en floot erg sterk. Hierna was 
het De Meern dat tussentijds 
ook eenmaal voor de goal 
was gekomen en liet een bal 
landen op de paal. Gelukkig 
was het Luuk van Huisstede 
die de wedstrijd tien minuten 
voor tijd open gooide. Na ui-
teraard weer een actie van de 
assistenkoning Abou Ouad-
douh schoof hij de bal richting 
de tweede paal waar Luuk de 
bal nog net kon binnen tikken. 
De 1-0 is een feit. Hierna was 
het over en een gespeelde 
wedstrijd. Eindelijk weet Loos-
drecht te winnen bij hun Angst-
gegner. Gelukkig zijn angsten 
te overwinnen. Hierdoor klimt 
Loosdrecht weer een plek en 
staat nog maar één punt ach-
ter op koploper Maarssen dat 
ten onder ging bij BFC uit Bus-
sum. Volgende week wacht 1e 
klasser Huizen op de mannen 
van Roy Versluis. Gaan de 
cupfighters door? Volgende 
week meer.

 Foto: Luuk van Huisstede 
scoort de 1-0 (Piet van 

Bemmelen)
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Relaxen aan de Spiegelplas
Ingeborg Baar start Steiger 1394
Door: Anja Lodder
 
NEDERHORST DEN BERG 
Woensdag 4 maart staat al-
lang omcirkeld in de agen-
da van Ingeborg Baar. Op 
die datum opent ze Steiger 
1394, voorheen Het Boot-
huys.
 
Bekend terrein voor haar want 
ze werkte hier de laatste 2 sei-
zoenen volop mee. Met een 
brede horeca-achtergrond 
sprong Ingeborg in het diepe 
toen ze hoorde dat de eigenaar 
van Het Spiegelhuys de bistro 
te koop zette en besloot ze de 
zaak over te nemen. Er wordt 
nog volop verbouwd maar het 
ziet er nu al gezellig uit met 
lampen aan touwen en acces-
soires uit de botenwereld.
 
Met 38 zitplaatsen binnen en 
een terras met 40 stoelen dat 
de hele dag zon heeft, kunnen 
aardig wat mensen een plek 
vinden. De goedlopende ge-

rechten van de laatste seizoe-
nen blijft ze voeren, maar de 
lunchkaart is uitgebreid. Soe-
pen, salades, uitsmijters maar 
ook broodjes pulled chicken of 
gerookte zalm. Voor ‘s avonds 
is er de tapaskaart. Ingeborg: 
“Dat klinkt heel Spaans na-
tuurlijk, maar je moet dat veel 
breder zien. We serveren klei-
ne gerechten zoals salade 
Caprese, tonijncarpaccio en 
boneless spareribs. Ook zijn 
er speciale actiedagen: elke 
woensdag is het plankendag: 
gerechtjes geserveerd op een 
plank van € 24,95 voor € 17,50 
(vlees, vis, vegetarisch of ge-
mengd). Om alleen te eten of 
voor de kleine eters te delen 
in het kader van het populaire 
shared dining. Elke donder-
dag is het een feest voor de 
visliefhebber: onbeperkt gam-
ba’s eten!” Blij is ze ook met 
haar wijnassortiment: “Ik heb 
veel geproefd en alleen maar 
gekozen wat ik lekker vind”. 
Ingeborg zit vol plannen. In de 

week van de opening is er een 
speciale actie en in de loop van 
het seizoen zullen fluisterboot-

jes worden verhuurd en kan 
men een tapasbox in de boot 
meenemen. “Nu nog een vroeg 

voorjaar en veel zon”, zegt In-
geborg lachend. Info: www.
steiger1394.nl

Veel aanmeldingen Spiegelplasloop
NEDERHORST DEN BERG 
Op zondag 15 maart or-
ganiseert de Bergse Run-
nersclub voor de 12e keer 
de Spiegelplasloop. Het 
hardlooprondje om de 
Spiegelplas is populair bij 
hardlopers in de Gooi en 
Vechtstreek. “De voorin-
schrijvingen lopen heel 
goed”, vertelt Gert van der 
Vliet van de organiserende 
Bergse Runners.
 
Bij de editie in 2019 stonden 
er ruim 400 hardlopers aan 
de start van de Seneca formu-
lierenserver Spiegeplasloop. 
“Ons doel is om geleidelijk te 
groeien naar 500 deelnemers, 
dat is ook wel zo’n beetje het 
maximaal deelnemersaantal”, 
legt medeorganisator Martin 
van Wijk uit.
 
Naast de 10 km wedstrijd en 
prestatieloop, biedt het evene-
ment ook de Arens Makelaars 
5km recreatieloop, en is de 
door Thuizbij en Energy Con-
trol gesponsorde jeugdloop 
(voor kinderen tot en met 12 

jaar) een belangrijk onderdeel 
van het loopprogramma. De 
Spiegelplasloop staat bekend 
als een gezellig en laagdrem-
pelig hardloopevenement dat 
in trek is bij veel prestatie- en 
wedstrijdlopers.
 
De Bergse Runners zijn blij 
met de komst van Lucas Nieu-
weboer naar de Spiegelplas-
loop. Hij won de loop in 2018 
in een razendsnelle tijd van 30 
minuten en 51 seconden. De 
Heemstedenaar wil die tijd dit 
jaar graag verbeteren.
 
Louran van Keulen van hard-
loopwinkel Run2day Hilver-
sum, die het deelnemersveld 
voor de wedstrijdloop regelt, 
laat weten dat Lucas Nieu-
weboer in ieder geval concur-
rentie zal krijgen van de Hil-
versummer Cas Lutz. In het 
wedstrijdveld bij de dames 
zijn alle ogen gericht op Mir-
jam Koersen. De Hilversumse 
marathonloopster is lid van het 
GAC Running-team ‘MILA Hil-
versum’ en heeft net als de rest 
van het team haar komst naar 

de Spiegelplasloop bevestigd.
 
Atletenmanager Van Keulen 
verwacht binnenkort nog meer 
aansprekende namen te pre-
senteren van toplopers, die 
aan de start zullen staan van de 

Spiegelplasloop. “In de afgelo-
pen jaren is de Spiegelplasloop 
goed op de kaart gezet. “Het is 
een mooie loop met een snel 
en gecertificeerd parcours en 
staat onder de lopers bekend 
om zijn goede organisatie.”

 

Voorinschrijven voor de Spie-
gelplasloop kan via www.spie-
gelplasloop.nl tot 13 maart. Het 
evenement start op zondag 15 
maart om 12.15 met de kids-
run.
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De kinderen in    
Loosdrecht vieren feest
LOOSDRECHT  
Zaterdag 2 Mei 2020 is 
er voor de kinderen weer 
een gezellige optocht door 
Loosdrecht, het thema dit 
jaar???
 
En wat dat voor een feest is, 
kerstfeest, huwelijksfeest, 
carnavalsfeest, voetbalfeest, 
boerenfeest, paasfeest of b.v. 
een discofeest, je mag het 
natuurlijk zelf weten, het is 
jouw feest. Ook hoe je mee-
gaat, het mag allemaal, in of 
op een kar, met je skelter, op 
je fiets, je step, aan de hand 

van je ouders of lekker in je 
buggy, wat jij wilt. Verdere in-
formatievind u ter zijner tijd in 
“de Feestster” of op de site, 
www.stichtingsloep.nl De op-
tocht start nabij en eindigt op 
het feestterrein en daar is voor 
alle deelnemers nog een iets 
lekkers. Ook de prijsuitreiking 
zal daar worden gehouden. 
Je kunt met b.v. wat vriendjes 
of familie, sportvriendjes of 
je school ook meedoen! Wie 
weet doe je in deze periode 
van carnaval al wel wat leuke 
inspiratie op.

   

Open tuindagen Murrenhof
In het voorjaar bloeien vele 
bollen zoals de narcis en de 
krokus. Maar ook de Helle-
borus, Epimedium en Pulmo-
naria. Voor de vroege tuinlief-
hebbers is er in dit jaargetijde 
extra veel te zien. Openings-
tijden: vrijdag 21 en zaterdag 
22 februari van 11.00 tot 16.00 
uur. De toegang is gratis. Kof-
fie en thee met cake staat voor 
u klaar. U bent van harte wel-
kom in de tuinen van de Mur-

renhof Herenweg 20 Breukele-
veen. www.murrenhof.nl

GooiTV
In gesprek met 2 wethouders

Vanaf woensdag 19 febru-
ari kunt u op de regionale 
tv-zender GooiTV kijken naar 
In Gesprek Met. In deze her-
nieuwde serie wordt het spits 
afgebeten door een gesprek 
met de Wijdemeerse wethou-
ders Jan- Jaap de Kloet en 

Jan Klink. Herman Stuijver, 
redacteur Weekblad Wijde-
meren/ Nieuwsster, zal hen 
ondervragen over de Omge-
vingswet, de toekomst van 
het gemeentehuis, de kan-
senkaart woningbouw en de 
laatste stand van zaken van 

het Gebiedsakkoord. Het be-
looft een spannend kwartier-
tje te worden. GooiTV is te 
zien bij o.a. Ziggo (kanalen 
41 en 45) en KPN (1432). Kijk 
voor alle kanalen op gooitv.nl

   

Doe mee aan Hartekind Ride
3 prachtige fietsroutes voor iedereen

ROTTERDAM  
Op zaterdag 4 juli vindt 
de eerste Hartekind Ride 
voor kinderen met een 
aangeboren hartafwij-
king plaats. Een bijzonder 
sportfeest voor iedereen, 
georganiseerd namens 
Stichting Hartekind. Deel-
nemers aan Hartekind 
Ride dragen bij aan onder-
zoek naar genezing en be-
tere behandelingen voor 
kinderen met een geboren 
hartafwijking.
 
Op dit moment is een hartaf-
wijking nog steeds doodsoor-

zaak nummer 1 bij kinderen 
tot 15 jaar. Stichting Harte-
kind wil hier verandering in 
brengen. Daarom Hartekind 
Ride. Op 4 juli wordt deze bij-
zondere fietstocht gehouden 
langs en door kinderhartcen-
tra. Iedereen kan meedoen! 
Van fanatieke wielrenner tot 
recreatieve fietser. Er zijn 
drie routes, van 200 km, 110 
km en 70 km, die allemaal 
eindigen bij het Erasmus MC- 
Sophia in Rotterdam. Naast 
de prachtige route door ons 
land genieten deelnemers 
met Hartekind Ride van de 
warme ontvangsten bij kinder-

hartcentra, eten en drinken 
onderweg om energie aan te 
vullen en een waar finishfeest 
met bbq en muziek om de dag 
af te sluiten. Alle deelnemers 
ontvangen daarbij het unieke 
Hartekind Ride-wielershirt.
 
Ga jij de uitdaging aan? Chal-
lenge jezelf voor kinderen 
met hartfalen en fiets op 4 juli 
samen met Yara van Kerkhof 
mee met Hartekind Ride! Voor 
meer informatie over het eve-
nement en inschrijvingen ga 
naar www.hartekindride.nl

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

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 opslagruimte/
garagebox in Nw loosdrecht

3 bij 7
Info Pijnaker beheer bv

0653265336

Mieke Pronk
Medisch pedicure

miekespedicurepraktijk.nl
Lid ProVoet

Bel voor een afspraak:
06-10063918

Gezocht :politiek geïnte-
resseerden om nieuwe demo-

cratie vorm te geven van 
onderaf buiten bestaande
partijen om. 0640414560

PEDICURE JANET
ik kom ook bij u thuis

lid provoet
tel 06-29060003
www.leotus.nl

Te Huur Opslagruimtes 3x
7x10 mtr. Info 0355823238

Op zoek naar een leuke bijbaan
in de horeca in de bediening
of afwas voor 1 à 2 avonden

per week? Kom werken bij Vlaar, 
één van de beste restaurants in 
het Gooi. Wij zoeken ook een 

fulltime medewerker bediening.
Wij bieden het leukste horecateam, 

goed salaris, legendarische personeels-
uitjes, persoonlijke begeleiding

en meer! Mail naar
info@restaurantvlaar.nl of kom 

langs om kennis te maken. 
Restaurant Vlaar, Noordereide 129
in ’s-Graveland, tel. 035-6561661.

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur

FAMILIEBERICHTEN

“Ieder leven kent zijn einde, maar de geest leeft voort”

Na een kort ziekbed overleed op 75-jarige leeftijd  
echtgenote van Willem Has († 26 juni 2019),  

onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder,  
grootmoeder en tante

Louise Johanna Elisabeth 
Has-Molkenboer 

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
6 januari 1945 – 24 januari 2020

Groningen:  Richard Has, Alexandra en Marlies

Laren (NH):   Jurrian Has, Eveline Has-van Beckhoven,  
 Juke en Tycho

Hilversum:  Martijn Has en Gabi Has-Nagy

Rotterdam:  Pien Vermijs

Liesbeth is in besloten kring begraven in het  
familiegraf op begraafplaats Westerveld, Driehuis.

Correspondentieadres: ’t Tuintje 1, 1251 RZ Laren 
j.has@gmx.com
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Tot eind februari
Indruk van Licht – Breukelen
Onder deze titel exposeert Tineke van den Berg, kunstenares uit Loosdrecht, haar kleurhoutsnedes in 
de Pauluskerk te Breukelen. Ze kreeg haar opleiding aan de Academie Minerva te Groningen, 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 zaterdag van 10.00-16,00 uur. Adres: Straatweg 37, 3621 BG  Breukelen

22 februari
Carnavalsoptocht Ankeveen/ Schuimlikkerveen – Ankeveen
Op zaterdag start de altijd gezellige Ankeveense carna-
valsoptocht al vroeg in de ochtend (10.15 uur) bij bedrij-
venterrein De Slenk. De stoet zal via de Herenweg en het 
Stichtse End door het dorpscentrum rijden. ’s Middags 
begeven de feestvierders zich naar de optocht in Naar-
den waar de crème de la crème van het Gooise carnaval 
zich zal ophouden. www.deschuimlikkers.nl

23 februari
Carnavalsoptocht Turftrappers Kortenhoef/ Turfendonk 
– Kortenhoef
Op zondagmiddag 23 februari van 12:30 tot 14:30 uur zal de 
carnavalsoptocht door Turfendonk trekken. De start is bij Dirk’s 
Sportcafé op de Zuidsingel richting Hoflaan.

25 februari
Collectieve energieopwekking - Kortenhoef
Kom 25 februari tussen 19.30-22.00 uur naar het inloopspreekuur over collectieve energieopwek-
king Locatie is Koninginneweg 98 Kortenhoef. Deze avond kunt u informatie krijgen over de moge-
lijkheden om als bewoners voor 15 jaar te participeren in een collectief dak. U kunt deelnemen met 
participaties van € 325. Een investering die u in 10 jaar terugverdient. De laatste vijf jaar is helemaal 
winst. Het dak dat door scouting beschikbaar is gesteld is ook voor u een kans. Zeker als u geen 
zonnepanelen op uw eigen dak kunt plaatsen. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@ECWij-
demeren.nl of natuurlijk komen op 25 februari naar het inloopspreekuur

t/m za 29 februari
Stinsen weekenden - Loosdrecht
Vanaf de late winter tot het vroege voorjaar is de 
tuin van Sypesteyn een overvloed aan kleur van 
woekerende bol- en knolgewassen. In de maand 
februari is de zee van sneeuwklokjes een ware 
lust voor het oog. Speciaal voor degenen die deze 
kleurenpracht met eigen ogen willen bewonderen, 
is Kasteel-Museum Sypesteyn in februari elk week-
end geopend. Kasteel-Museum Sypesteyn. Nieuw-
Loosdrechtsedijk 150, 1231 LC Loosdrecht. Zater-
dagen en zondagen in februari. Tuin en restaurant 
open: 11.00 uur - 17.00 uur Verkorte rondleidingen 
kasteel: 13.00 uur en 14.00 uur Entree: regulier toe-
gangsprijs www.sypesteyn.nl

t/m eind februari
Expositie: “Van Alles Wat”
- Breukelenveen
Naast nog fraaie winterse taferelen, kunt u tijdens deze 
expositie genieten van een aantal bijzondere topstuk-
ken uit onze collectie, waaronder prachtige schilderijen 
van de Loosdrechtse kunstschilder Dirk Smorenberg, 
2 museale romantische werken van de 19de eeuwse 
kunstschilder L.J. Kleijn - leerling van Andreas Schelf-
hout. En een oogverblindend realistisch geschilderd 
naaktportret gemaakt door Harmen Meurs. Wij heten 
u graag van welkom in onze galerie in Breukeleveen, 
aan de Herenweg 71-73. Iedere woensdag, donder-
dag en vrijdag van 11.00-17.00u, staat bij ons de koffie 
klaar. Afbeelding: L.J. Kleijn - Landweg met figuren en 
de Cunera toren te Rhenen. 
nfo: www.galeriewijdemeren.nl

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

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.

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

29 februari
Historische Kring “In de 
Gloriosa” - Ankeveen, `s-
Graveland en Kortenhoef
Op Zaterdag 29 februari heb-
ben wij een opendag van 
13.00u tot 16.00u
Kerklaan 89, te Kortenhoef.
www.hk-kortenhoef.nl

29 februari
OERRR Struinen en 
broodje bakken met de 
boswachter 
- ’s-Graveland
Wandel zaterdag 29 febru-
ari mee met de boswachter 
over de winterse buitenplaat-
sen van ‘s-Graveland. Deze 
gezinswandeling is speciaal 
voor gezinnen met kinderen 
vanaf 4 jaar en duurt ander-
half uur. Ga samen met de 
boswachter op ontdekkings-
reis door de ’s-Gravelandse 
Buitenplaatsen Boekesteyn 
en Schaep en Burgh. Ontdek 
wie de bewoners van het bos 
zijn en hoe zij leven. Neem je 
camera mee om onderweg 
foto’s te maken. De boswach-
ter weet antwoord op al je 
vragen. Zorg dat je een tasje 
bij je hebt voor bijzondere 
vondsten. In het bezoekers-
centrum krijgen de vondsten 
een plek in de interactieve 
natuurwand. Na afloop bak je 
een broodje bij een knappe-
rend vuurtje. Bezoekerscen-
trum Gooi en Vechtstreek, 
Noordereinde 54b, 1243 JJ 
’s-Graveland.
www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek

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
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De Feestweek komt er aan
LOOSDRECHT  
De Loosdrechtse Feest-
week is de week waar ie-
dereen elk jaar weer naar 
uit kijkt. Vanaf 26 april tot 
en met 5 mei is het dit jaar 
weer zover. De vrijwilligers 
van Stichting SLOEP zijn 
volop bezig met de voorbe-
reidingen van de bomvolle 
agenda.
 
Zo zijn er veel activiteiten waar 
je alleen of met een team van 
tevoren voor moet inschrijven. 
Denk bijvoorbeeld aan de 
SLOEPRally, Zeskamp, WK 
Voetbal t/m 14 jaar, Kinder-
playbackshow en de Praalwa-
gen optocht op dinsdag 5 mei.
 
Ook is het van belang om op 
tijd een kraampje te reserve-
ren voor de Feestweekmarkt 
op zaterdag 2 mei, dit mogen 
particulieren, bedrijven en ver-
enigingen zijn!
 
De oude vertrouwde festivitei-

ten zoals de feestavonden, de 
Korenavond, de Ouderenmid-
dag en de Super Bingo zullen 
dit jaar ook weer plaatsvinden, 
maar ook een aantal nieuwe 
activiteiten. Daarover leest u 
de aankomende weken meer 

in de Nieuwsster of op onze 
Facebookpagina (Sloepy 
Loosdrecht).
 
Ben jij ondertussen enthousi-
ast geworden om te helpen als 
vrijwilliger of heb jij nog leuke 

ideeën? Meld je dan nu aan 
via info@stichtingsloep.nl.
 
Het acquisitieteam van 
SLOEP gaat ook weer op stap 
en het is altijd fijn om met open 
armen te worden ontvangen 

bij de sponsoren. Ook trotse 
sponsor worden van de Feest-
week?
 
Neem dan contact op met sa-
bine@stichtingsloep.nl.

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

HSB B.V. Rijksstraatweg 3    3631 AA Nieuwersluis   Tel: 0294 - 23 13 96   www.hsbbv.nl   Email: info@hsbbv.nl 

HSB voor al uw plannen en ideeën: 
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer   van zand, grind, grond  en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen

Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken, 
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.

Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve  oplossing te vinden die 
zowel prijstechnisch uitstekend  als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.  

Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois 
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook fi nancieel 
beheersbaar blijft.

Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op 
met Harry Spruijt    tel.: 0294-23 13 96          email: info@hsbbv.nl 

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN


