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Initiator Ron van Aalst sprak 
van een ‘captainsdiner’ waar 
de stuurlui, chauff eurs, kroeg-
tijgers en special guests vorige 
week woensdag samen kwa-
men om terug te kijken op een 
uiterst succesvol vaarseizoen 
vanuit de Beukenhof. Eerst 
werd Ron zelf, voorzitter van 
de Cliëntenraad, in het zon-

netje gezet. Een man die met 
tomeloze energie veel organi-
seert voor de bewoners van de 
Beukenhof, maar ook voor de 
huisartsenpraktijken Eiken-
laan (Loosdrecht) en Hofl aan 
in Kortenhoef. Terecht werd 
hij onoffi  cieel geëerd met een 
gouden medaille van verdien-
ste, want ’s mans enthousiasme 
en liefde voor zijn medemen-
sen kent geen grenzen. Ben 

Terwijl de boerenkool, hutspot, nasi en andere gerechten over 
tafel gingen in café- restaurant Heineke stond een groep vrijwilli-
gers stil bij het reilen en zeilen van de vaartochten over de plassen.
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Spekman van de Partnergroep 
memoreerde dat er dit seizoen 
maar liefst 215 mensen hadden 
meegevaren, van wie 135 uit de 
Beukenhof plus 30 uit Loos-
drecht en 33 uit Kortenhoef/ 
’s-Graveland. In totaal waren er 
30 afvaarten, de laatste op een 
mooie nazomerdag op 16 okto-
ber, met zelfs twee tochten over 
de plassen. Jachthaven Wetter-
wille is een uitstekende partner 
door steeds een geschikte rol-
stoelenboot te leveren. Daarom 
was Marijke Huyben een van 
de ‘special guests’. Evenals Fieke 
Breukers van de receptie van 
de Beukenhof die veel hand- 
en spandiensten verleent. “Op 
haar kun je ook altijd rekenen” 
zei Ron van Aalst. Als derde 
speciale gast zat Tatiana Woei, 
dagbestedingstherapeut, aan 
tafel die vaak als matroos mee-
vaart. De andere vrijwilligers 
waren vol lof over haar betrok-
kenheid en technisch inzicht. 

Sponsors als de kerken en de 
Rotary Club mogen niet onver-
meld blijven.

En dan heb je natuurlijk een 
grote groep die de boot be-
stuurt en/ of als chauff eur de 
gasten haalt en brengt. Een 
mooie hechte club. Zoals Be-
rend van Iperen die al ruim 
15 jaar het busje bestuurt. Dat 

begon al bij de Oudergaard. Of 
Sicco Kamsma die een belang-
rijke pion is geworden in het 
netwerk van Ron c.s. Hij rijdt 
heel wat kilometers tussen Kor-
tenhoef en Loosdrecht. Fijn dat 
deze vrijwilligers die meestal in 
de anonimiteit hun werk doen 
nu eens lekker verwend wer-
den met een heerlijk etentje, en 
een drankje. 
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Wij staan klaar 
om uw 

droomwoning 
te vinden! 
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ma- t/m vrij- dag 06.30 - 23.00 uur 

zaterdag 06.30 - 20.30 uur

zondag 11.30 - 20.30 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

EEN RIJK MAN IS NIETS ANDERS DAN
EEN ARME MAN MET GELD!

Rechtszaak tegen Loosdrechters

Lindelaan 102 Loosdrecht     tel. 035-5823223     www.slagerijgerarddenooij.nl
 Openingstijden: maandag en dinsdag 8.30 tot 17.30 uur, woensdag gesloten

donderdag en vrijdag 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag 8.00 tot 15.00 uur.

5,5050

5,9595 

Frans rolletje
gemarineerde runderschnitzel met
brie en zongedroogde tomaat

vleeswarentrio
100 gram achterham
100 gram gebraden gehakt
Bakje likkepot

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke

slagerij

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

Ingezonden brief  

Op zondagavond 29 oktober 
werd onze auto op de Nw. 
Loosdrechtsedijk, ter hoogte 
van de Sijpekerk, aangereden. 
Bij het uitgaan van de kerk om 
ongeveer 19.40 uur staan wij 
met drie personen op de stoep 
om over te steken van de kerk 
naar onze auto. Terwijl nog 
meerdere mensen het parkeer-
terrein van de kerk verlieten, 
kwam een witte Renault met 
vrij hoge snelheid, ook gezien 
de situatie, richting Boomhoek 
rijden. 

Hoewel er ruimte genoeg was 
op de weg reed de bestuurder 
de zijkant van onze auto aan. 
Zijn of haar, en onze buiten-
spiegel vlogen door de lucht en 
de zijkant van onze auto werd 
behoorlijk beschadigd. De au-
tomobilist reed keihard door, 

waardoor ik het kenteken niet 
kon waarnemen.

Mocht er iemand zijn die een 
beschadigde witte Renault ziet 
waarvan de rechter buitenspie-
gel mist, meldt u dat s.v.p. aan 
de politie. Mocht de desbetref-
fende persoon spijt krijgen dat 
hij/zij is doorgereden, laat hij 
of zij contact met ons opne-
men, kunnen we misschien de 
schade die ons is toegebracht 
verrekenen. Inwoners van 
Loosdrecht, bedenkt dat er nog 
altijd asociale automobilisten 
zijn die zich van regels niets 
aantrekken, want er hadden 
ook slachtoff ers kunnen vallen 
die het parkeerterrein van de 
kerk verlieten.

J. v.d. H. 
(naam en tel.nr bekend bij redactie)

Asociale chauffeur Vorige week was de rechtszaak 
tegen de Loosdrechters Walter 
en Casper van W. landelijk 
nieuws. Ze stonden voor de 
rechtbank in Lelystad voor 
het dodelijk ongeval in maart 
2016 dat de 19-jarige Fleur Bal-
kestein het leven kostte. 

Volgens de offi  cier van justitie 
gebeurde dat tijdens een straa-
trace van vader en zoon door 
Loosdrecht, vanaf café Moeke 
in Hollandsche Rading. De 
Porsche en de Mini zouden 
snelheden van respectievelijk 
167 en 146 km. per uur hebben 
bereikt. Dat is onderzocht door 
het Nederlands Forensisch In-
stituut. Vader Walter had het 
dubbele percentage alcohol op 
van wat is toegestaan, van de 

zoon was dat niet meer vast 
te stellen. Dat de heren zeer 
snel en dicht achter elkaar 
raceten, bleek onder andere 
uit 15 getuigenverklaringen. 
De verdachten ontkenden dat 
met klem. De vader beweerde 
dat de getuigen liegen en dat 
het allemaal kennissen van el-
kaar zijn. De advocaat van het 
tweetal zei dat Fleur pardoes 
de Nieuw Loosdrechtsedijk 

opreed. De auto van Fleur werd 
vol in de zijkant geraakt, zij 
overleed twee weken later aan 
haar verwondingen. De offi  cier 
van justitie eiste voor Walter 
van W. (54) vijf jaar cel en voor 
zijn zoon Casper (33) drie jaar, 
plus een intrekking van het rij-
bewijs van 5 jaar voor beiden. 
De uitspraak is over ruim een 
week. 

Het was een spannende raad 
2 november. Zeer verleidelijk 
om daar al onze oproepen om 
alternatieven te onderzoeken 
dan wel actie te ondernemen 
nog eens de revue te laten pas-
seren. Maar het helpt niet om 
de anderen in te wrijven welke 
kansen er allemaal weggestemd 
zijn. Nu was het de laatste kans 
om een krachtig signaal naar 
de provincie te sturen. 
Waarom was dat nodig? 
De provincie wil dat Wijde-
meren vóór 7 november zelf 
beslist tot een bestuurlijke 
fusie met Hilversum. Houdt 
de gemeenteraad vast aan 
zelfstandigheid dan zal de pro-
vincie zo’n fusie afdwingen. De 
Lokale Partij staat bekend om 

het bekijken van de inhoud 
en argumenten alvorens te be-
sluiten. Voor een bestuurlijke 
fusie met Hilversum is totaal 
geen onderbouwing aanwezig. 
Bovendien vindt dat plan geen 
weerklank bij de inwoners. Hoe 
kun je daar dan voor kiezen?
Nu de provincie ons zo onde-
mocratisch dwingt moest ook 
De Lokale Partij haar knopen 
tellen. Niets bereiken en met 
lege handen staan? Of iets be-
wegen door een zo sterk moge-
lijk realistisch alternatief aan te 
bieden?
De Lokale Partij koos uiteinde-
lijk voor het laatste. Next best 
noemden wij het. Maar veel be-
ter dan met lege handen staan. 
We zijn er trots op dat we mee 

richting hebben gegeven aan de 
toekomst, een breed gedragen 
besluit van de raad.  
Wij stemden in met een amb-
telijke fusie met Hilversum en 
Gooise Meren. We behouden 
onze zeggenschap (eigen be-
stuur). Het samengevoegd per-
soneel van deze drie gemeenten 
voert dan het werk voor ons 
uit. Na zelfstandigheid veruit 
de beste optie voor onze in-
woners. Op deze manier is een 
bestuurlijke fusie met alleen 
Hilversum voorkomen, mits 
de provincie ons democratisch 
besluit respecteert. Want opge-
slokt worden door Hilversum, 
daar ziet De Lokale Partij nog 
steeds helemaal niets in. 

De Lokale Partij, Gert Zagt & 
Alette Zandbergen

2 stuks

Dé uitleg van Dé Lokale Partij

✓ Verversen van de olie
✓ Vervangen van het oliefi lter
✓ 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
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Door: Herman Stuijver

Verantwoordelijk gedeputeer-
de Van der Hoek schreef recent: 
‘Daarom vind ik het jammer 
dat de regio in de afgelopen 9 
maanden niet is gekomen tot 
een gezamenlijke en eenduidi-
ge visie of voorstel. Dát maakt 
het noodzakelijk dat het college 
van gedeputeerde staten de 
komende week zal besluiten 
hoe we verder gaan met de ver-
sterking van de bestuurskracht 
van de regio en de gemeenten’.
Alle partijen waren het erover 
eens dat op de langere termijn 
er één gemeente Gooi- en 
Vechtstreek moet komen. Over 
een fusie met Hilversum lie-
pen de meningen zeer uiteen. 
Dorpsbelangen en De Lokale 
Partij (4 stemmen) kozen voor 
zelfstandigheid, met uitbrei-
ding van de samenwerking met 

andere gemeenten. Het CDA (7 
stemmen) publiceerde ook in 
dit blad dat het alleen ambtelijk 
wilde fuseren met Hilversum, 
D66 (3 stemmen) wilde een 
ambtelijke fusie met Hilversum 
en Gooise Meren. PvdA/GrL, 
VVD en OLib (5 stemmen) 
wensten één gemeentebestuur 
te worden met Hilversum vóór 
2023, daar konden Gooise 
Meren en Weesp bij aanslui-
ten. Dat was geen eenheid 
binnen de raad, zoals René 
Voigt (DB) ook al fi jntjes had 
geconstateerd. “Wij hebben 
het verprutst” zei Robby Israel 
van OLib duidelijk. Hij meende 
dat de politieke spelletjes de 
boventoon hadden gevoerd, in 
plaats van degelijk onderzoek.

Na de schorsing
In een schorsing die 5 kwartier 
duurde, zochten de partijen 

elkaar op. Heen- en weergeloop 
tussen kamertjes, gefl uister op 
de gangen, overleg in de raads-
zaal, tot burgemeester Ossel 
allen weer binnen riep. 
“Wat we hadden, is passé” zei 
Jan Verbruggen. Hij kondigde 
een motie van vier partijen 
aan die ‘met kracht’ kiezen op 
korte termijn ambtelijk te fuse-
ren met Hilversum en Gooise 
Meren. “Nu wel een duidelijk 
standpunt” zei Joost Boermans 
namens D66. “Je moet een stap 
zetten” zei Voigt “in ieder geval 
geen bestuurlijke fusie met Hil-
versum.” “Het is een grote stap” 
erkende DLP ‘er Zagt “maar het 
zwaard van Damocles hing bo-
ven ons hoofd. Het is next best.”

Moties over herindeling rollen over elkaar heen

De overige partijen waren ver-
baasd. Stan Poels van PvdA/ 
GrL. merkte op dat met name 
Zagt een ‘kanteling’ had ge-
maakt. Wethouder Reijn, die 
zich verder opvallend buiten 
de discussie stelde, vond dat 
de motie van het viertal een 
einddatum miste. Dat was zijns 
inziens wel noodzaak. 
Nu zich een ruime meerder-
heid aandiende, probeerde 
VVD ‘er Sieta Vermeulen met 
een aanscherping van de motie 
PvdA/GrL, VVD en OLib ook 
zieltjes te winnen. Door de toe-
voeging voor de fusie in 2023 

eerst een ambtelijke fusie met 
alleen Hilversum te starten. Dat 
vond geen genade in de ogen 
van de vier andere partijen. 
Alleen met Hilversum blijft  in 
hun ogen verderfelijk. Dat werd 
verworpen met 14 tegen 5. Op 
de vraag of Gooise Meren wel 
geraadpleegd was over een sa-
mengaan, kwam geen duidelijk 
antwoord. 

Op 7 november rond 17.00 
uur kwam naar buiten wat het 
provinciebestuur vond van 
deze besluitvaardigheid van de 
Wijdemeerse politiek. 

WIJDEMEREN- Als u dit verslag van de extra gemeenteraad van 2 
november jl. leest, is het besluit over de gemeentelijke herinde-
ling door de provincie al genomen. Gedeputeerde Staten zouden 
op dinsdag 7 november de knoop doorhakken. Uiteindelijk wil-
den CDA, D66, De Lokale Partij en Dorpsbelangen met 14 van de 
19 stemmen een ambtelijke fusie met Hilversum en Gooise Meren. 
Dus wel een eigen gemeenteraad, maar alle ambtenaren in één 
organisatie. Of Noord-Holland genoegen zou nemen met deze 
optie, valt te betwijfelen. 

WIJDEMEREN- De VVD Wijde-
meren heeft Sieta Vermeulen 
met algemene stemmen ge-
kozen tot lijsttrekker voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 
2018.  

“We zijn erg blij dat Sieta be-
schikbaar wil zijn voor een 
volgende termijn in de ge-
meenteraad van Wijdemeren, 
juist in deze tijd van grote be-
sluiten over de toekomst van 
onze gemeente en de voor ons 
liggende uitvoering van die 

besluiten. Sieta heeft de afgelo-
pen – vaak woelige – raadspe-
riode laten zien dat ze er ook 
in moeilijke omstandigheden 
staat, met verve de belangen 
van onze kiezers verdedigt 
en altijd de verbinding blijft 
zoeken. Zij oogst onder de in-
woners van Wijdemeren ook 
grote waardering voor haar 
maatschappelijke betrokken-
heid” aldus Eric Kroese, na-
mens het bestuur van de Wij-
demeerse VVD. 
 

 

De afgevaardigde van de provincie (rechts) meldt misschien de 
uitslag van de moties (foto: Douwe van Essen//WWK)

VVD kiest Sieta Vermeulen tot lijsttrekker  

LOOSDRECHT- Ooit gedroomd 
van uw eigen romantische 
kasteel? De vrijwilligers, actief 
in het kasteelmuseum en op 
het landgoed van Sypesteyn 
willen graag dat gevoel van 
‘ons kasteel’ met jou delen. Op 
woensdag 15 november a.s. 
wordt de jaarlijkse voorlich-
tingsbijeenkomst voor nieuwe 
enthousiaste vrijwilligers 
gehouden. U bent van harte 
welkom om 10.30 uur of 19.30 
uur op het kasteel, NieuwLoos-
drechtsedijk 150 te Loosdrecht. 
(poort naast kasteel). 

Onze vrijwilligers vertellen u 
graag  waarom zij het belang-
rijk vinden dat zij hun energie 

geven aan Sypesteyn. Onder-
houd van tuin, park, kasteel en 
verdere opstallen, alsook rond-
leidingen worden door vrijwil-
ligers uitgevoerd. De op deze 
wijze verkregen besparingen en 
opbrengsten komen voor 100% 
ten goede aan de Stichting Sy-
pesteyn, die verantwoordelijk 
is voor het voortbestaan van 
dit unieke kasteel met zijn 
historische tuin en veelzijdige 
collectie. 
Wat zoeken wij voor Sypesteyn: 
Rondleid(st)ers: een prima 
manier om u in te leven in de 
persoon van jonkheer Henri 
van Sypesteyn en te ontdekken 
met welke gedrevenheid hij 
de meest aparte voorwerpen 

aan zijn verzameling wist toe 
te voegen. Dan hebben we het 
absoluut niet alleen over het 
befaamde Loosdrechts porse-
lein; Enthousiaste collega’s voor 
het ontvangen van bezoekers, 
verkoop van entreekaartjes en 
artikelen in de museumwinkel; 
Hoveniers voor het team van 
tuinbaas Henny van der Wilt; 
Versterking van ons secreta-
riaat op kantoor; Coördinator 
PR + communicatie; Coördi-
nator van events op Sypesteyn  
(Kasteelfair, Dag van het Kas-
teel); Webredacteur; Beheerder 
kantoorautomatisering; Aller-
hande onderhoudsklusjes in 
en rond het kasteel; Begeleiden 
van kinderpartijtjes; Assistentie 

Sypesteyn zoekt versterking van vrijwilligersgroep 

bij de huwelijken op Sypesteyn; 
Assistentie bij activiteiten voor 
educatie van schoolkinderen; 
Samen met de conservator 
eeuwenoude kunstvoorwerpen 
schoonmaken; Coördinator 
vrijwilligers. 
Sypesteyn kan nog ‘vele hand-
jes’ gebruiken voor een gezon-
de exploitatie. De huidige vrij-
willigers geven met veel plezier 
hun energie aan Sypesteyn. Elk 
uurtje dat u helpt, is meegeno-

men. Bijna alle activiteiten zijn 
aan u op maat aan te bieden. 
En, wat het belangrijkste is: 
het is echt leuk!    Vrijwilligers 
geven al bijna 100 jaar het 
bestaansrecht aan Sypesteyn. 
Doet  u mee? Tot woensdag 15 
november, 10.30 uur of 19.30 
uur Het wordt op prijs gesteld 
als u vooraf even aangeeft  dat u 
komt op 035-5823208 of info@
sypesteyn.nl 
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Door: Herman Stuijver

Voor- en tegenstanders van een 
fusie met Hilversum hielden 
een betoog over hoe het vol-
gens hen verder zou moeten. 
Het duidelijkst was de ex-bur-
gemeester van ’s-Graveland, 
Wim Kozijn. Hij zei dat de uit-
slag van de fusieprocedure van-
uit de provincie ‘onomstotelijk’ 
was, namelijk dat Wijdemeren 
moet fuseren met Hilversum. 
Daar had Wijdemeren het zelf 
naar gemaakt, omdat het ge-
meentelijk apparaat ‘de laatste 
8 jaar was kapot bezuinigd’. 
Waren er in 2002 nog 142 ge-
meentelijke medewerkers, nu 
slechts 130 ft e’s met veel meer 
taken. Uit een recent onder-
zoek van B&W was gebleken 

dat er weer 20 nieuwe functies 
nodig zijn om slagvaardig te 
zijn. Kozijn antwoordde op de 
vraag van CDA- voorman Jan 
Verbruggen wat hij vond van 
een ambtelijke fusie, dat Hilver-
sum daar geen belang bij had, 
want de buurgemeente zou 
de zeggenschap over de eigen 
ambtenaren niet kwijt willen 
raken. ‘Krankzinnig’ noemde 
de ex-burgemeester het voor-
stel van D66 voor een ambtelij-
ke fusie met Hilversum, Weesp 
en Gooise Meren. Met name de 
laatste gemeente zit nog volop 
in de samenvoegingperikelen 
en heeft  geen zin in Wijdeme-
ren erbij. 
Er waren nog acht andere in-
sprekers. Ook Frank Senteur, 
namens WM2020 dat een peti-

Voor veel mannen en som-
mige vrouwen betekent een 
auto alles. Ze raken er niet op 
uitgekeken. Ze strelen de be-
kleding en kijken verliefd naar 
de motorkap. Het motorge-
ronk geeft hen een kick en de 
gestroomlijnde bolide laat het 
bloed sneller kloppen. Loos-
drechter Nico Ockhuisen is ook 
gek op auto’s. Bij hem is het 
meer dan een hobby. Hij spaart 
Mercedessen, waarvan hij er al 
meer dan 100 heeft. Oldtimers 
van voor en na de Tweede We-
reldoorlog, van bijna elk model 
tot aan 2000 heeft-ie wel een 
exemplaar ergens gestald. 

Door: Herman Stuijver

Zijn nieuwste aanwinst is een 
Benz K70 uit 1920, een origi-
nele vrachtwagen die tot 1958 

dienst deed. Na de Eerste We-
reldoorlog begon men met de 
productie van vrachtwagens. 
“Benz begon in 1885 met de 
bouw van auto’s. In 1886 was 
het eerste proefritje vanaf 
Mannheim. Met een driewieler 
deden ze twee dagen over 60 
km.” weet Nico die regelma-
tig groepen rondleidt in zijn 
botenloods. In 1926 moest 
Karl Benz in opdracht van de 
Duitse overheid gaan samen 
werken met Gottlieb Daimler. 
De heren bouwden samen vele 
Mercedessen.
Het gevaarte van ruim 2.50 m. 
hoogte heeft  geen contactpunt 
met een sleutel. Nee, je draait 
eerst de benzinekraan aan de 
buitenkant open en vervolgens 
moet je even stevig slingeren 
om de motor van 5.2 l. aan de 
gang te krijgen. Je hoort een 

Nico Ockhuisen en zijn Benz

Zondag 5 november is de 
Zonnebloem met 35 gasten 
naar een jubileumoptreden 
geweest van de Ramblers met 
niemand minder dan Joke 
Bruijs en Dick Rienstra. Beide 
hebben een lange geschie-
denis met de Ramblers. De 
Ramblers bestaan al 90 jaar en 
Joke Bruijs zit al 50 jaar in het 
vak. Dat beloofde dan ook een 
boeiende middag te worden.

Een scala aan jazzy- nummers 
uit de vorige eeuw, passend bij 
deze mooie ambiance zoals ze 
dat zelf uitdrukten. Nummers 
van o.a. Glenn Miller, Dave 
Brubeck maar ook oude hits 
van de Ramblers zelf zoals 
‘Loesje’ werden ten gehore 
gebracht. Een breed repertoire 
van de jaren twintig tot en met 
zeventig brachten een golf van 
nostalgische herkenning in de 

zaal naar boven. Aangemoe-
digd door Joke en Dick zong 
nagenoeg iedereen zong wel 
mee met enkele bekende num-
mers. In de pauze werd nog 
een genoten van een heerlijk 
drankje met nootjes waarna 
nog een uur verder gegaan 
werd met het repertoire.
De Zonnebloem regio ’t Gooi 
heeft  deze middag georgani-
seerd voor in totaal 130 gasten 
van alle afdelingen in ’t Gooi. 

Aan alle reacties was te horen 
dat het een enorme geslaagde 
middag was geweest. Voor de 
gasten en vrijwilligers van onze 
afdeling Loosdrecht heeft  Cafe-
taria van Dijk aan de Nootweg 
een heerlijk broodje kroket 
met chocolademelk verzorgd. 
Zowel geestelijk als lichamelijk 
voldaan kon iedereen ’s avonds 
nog even nagenieten van een 
geslaagde middag.

Nostalgische Zonnebloemmiddag 

Deze week:
Appelplaatcake

(1pers)
3 + 1 gratis

Oud-burgemeester Kozijn: 

Weinig hoop tegen fusie

tie tegen een fusie met Hilver-
sum met bijna 8000 onderteke-
naars organiseerde, was scherp. 
“Kom subito uit uw luie stoel” 
zei hij tegen de raadsleden “de 
gemeenteraad heeft  de afgelo-
pen jaren niets gedaan.” Toen 
enkele raadsleden tegenwier-
pen dat er wel veel gedaan was, 
antwoordde zijn kompaan Ab 
Krook dat er ‘geen eenduidig 
standpunt was en geen helder 
lijstje met opties.’ De Bergse 
Renée Wijnen hekelde het de-
mocratisch proces, waarbij de 
burgers niet aan bod kwamen. 
Ze vond dat Wijdemeren zich 
geen dictaat moet laten opleg-
gen door het provinciebestuur. 

“Laat de politieke partijen hier-
van een onderwerp maken van 
de verkiezingen. Dan kunnen 
de mensen hierover stemmen.” 
Breukelevener Jan Manten riep 
hartstochtelijk op tot meer 
onderlinge samenwerking van 
de lokale politiek: “Zeg nu eens 
duidelijk, wat willen we wel.”
Diverse ondernemers stipten 
aan dat Wijdemeren voor 
bedrijven te weinig kan bete-
kenen. Nico Ockhuisen had 
slechte ervaringen met een 
bouwplan, waar andere ge-
meenten veel krachtiger over-
kwamen. Dat onderstreepte 
ook Johan Zijtveld die weinig 
op had met de ondersteuning 

door de ambtenaren. Korten-
hoever Wim Schaap wees op 
het krachtenspel vanuit Am-
sterdam. Hij vroeg zich af of 
Wijdemeren wel de tijd krijgt 
om de bestuurskracht op te 
vijzelen. “Het zit ons dwars dat 
we geen inspraak hebben als 
we onze dorpen niet bij de stad 
Hilversum willen” zeiden de 
heer en mevrouw Van der Veer. 
Wat de gemeenteraad met de 
input zal doen, zou twee dagen 
later tijdens de extra gemeente-
raad naar voren komen. 

Wim Kozijn:  
Fusie onomstotelijk

machtig geronk gelijk een trac-
tor. Je kunt de chauff eursplek 
niet aan de stuurkant beklim-
men, want daar zit een stevige 
pook. De vrachtwagen met een 
laadvermogen van 2500 kg. 
haalt zo’n 55 km per uur met 
z’n 40 pk.  Als je het kraantje 
dicht draait, hoor je na een eni-
ge tijd licht gepruttel en uit gaat 
de motor. Het moge duidelijk 
zijn dat Nico Ockhuisen heel 
blij is met zijn autootje. 

WIJDEMEREN-Twee dagen voor de beslissende raadsvergadering 
mochten inwoners hun mening geven over de herindeling van 
Wijdemeren zoals de provincie voor ogen staat. Hoewel de raads-
zaal goed gevuld was, waren er slechts ± 30 burgers aanwezig. Het 
merendeel van de aanwezigen bestond uit raadsleden, gemeen-
tebestuur en politieke verwanten. 



 Komt u ook naar 
 onze vrijwilligersdag? 

Wijdemeren
informeren

Vervangen  riool
Stichts End

In de week van 20 november starten 

we met het vervangen van het riool aan 

het Stichts End in Ankeveen. De weg is 

drie weken afgesloten voor al het 

doorgaande verkeer. Meer info: 

www.wijdemeren.nl/wegafsluitingen
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Dinsdag 28 november is de eerste 
vrijwilligersdag van Wijdemeren. 
Tussen 17:30 en 20:30 uur zijn alle 
vrijwilligers welkom in het gemeen-
tehuis voor een hapje, drankje en 
bedankje van de burgemeester.
 

De raadzaal wordt omgetoverd in winterse 

sferen met warme chocolademelk, glüh-

wein, erwtensoep en andere winterse hap-

jes, muziek en een kleine verrassing. De rode 

loper wordt voor u uitgerold!

Bedankt
Met de vrijwilligersdag willen college en 

raadsleden u bedanken voor uw inzet. De 

rollen zijn op deze avond daarom omge-

draaid. Het kan dus zomaar gebeuren dat 

een van de wethouders uw jas aanneemt bij 

de garderobe en dat raadsleden u een wel-

komstdrankje aanbieden.

 

Vrijwilligerswerk college
De vrijwilligersdag is mede tot stand geko-

men door gesprekken met vrijwilligers en 

door het vrijwilligerswerk dat burgemeester 

en wethouders dit jaar gedaan hebben. Zij 

ondervonden hoeveel voldoening het kan 

geven en zagen hoeveel verscheidenheid er 

aan vrijwilligerswerk is. De vrijwilligersdag is 

tegelijk een afsluiting van deze periode. 

 

Aanmelden
Komt u ook? Meld u aan vóór 17 november 

via telefoonnummer 14 035 of e-mail 

vrijwilliger@wijdemeren.nl. Kijk voor alle de-

tails op www.wijdemeren.nl/vrijwilligersdag. 

Het gladheidseizoen is officieel 
gestart. Met vier strooiwagens, 120 
ton zout, een uitgezette strooirou-
te van 122 km en een team van 
enthousiaste gladheidbestrijders is 
Wijdemeren klaar voor de winter! 

We werken dit jaar met een nieuw 

strooisysteem, het zogenaamde nats-

trooien. Hierdoor kunnen we  preventief 

strooien en voorkomen dat het glad wordt. 

Bovendien is er 50% minder zout nodig 

en werkt het natstrooien sneller op mo-

menten dat het al glad is. Via een online 

meldsysteem houden we in de gaten hoe-

veel zout er nog op de weg ligt. Dat voor-

komt onnodig strooien. 

Strooiroutes
In Wijdemeren worden de hoofd- en 

busroutes gestrooid én de aangrenzende 

fietspaden. In woonwijken strooien we niet. 

Het zout werkt pas goed door wrijving met 

autobanden. In de wijken rijden te weinig 

auto’s om het zout effectief te laten zijn. 

Op de hoogte blijven?
De gladheidscoördinatoren houden u deze 

winter ook weer op de hoogte via het 

gemeentelijke Twitter-kanaal: 

www.twitter.com/gemwijdemeren.

Klaar voor de winter!

@roxyroz4

#mooiWijdemeren

>   Begroting
Op dinsdag 7 november is de begroting 

2018 in de gemeenteraad vastgesteld. 

Hoeveel geld krijgen we binnen, waar 

gaat het naartoe en wat zijn in 2018 de 

lasten voor inwoners? Volgende week 

vindt u in het hart deze krant een info-

graphic waarin u in één oogopslag een 

samenvatting ziet van de begroting.

>    Bestuurlijke toekomst
De gemeenteraad heeft op donderdag 

2 november een voorkeur uitgesproken 

voor een ambtelijke fusie met de ge-

meenten Hilversum en Gooise Meren 

op een zo kort mogelijke termijn. Eén 

gemeente Gooi en Vechtstreek is het 

uiteindelijke doel. De provincie heeft 

begin dit jaar aangegeven de bestuurs-

kracht in de regio te willen versterken 

door op termijn te komen tot maximaal 

drie gemeenten. Deze week neemt de 

provincie een besluit over het vervolg. 

Het besluit is te vinden op 

www.wijdemeren.nl/toekomst.

>    Doe mee met PMD
Er is veel draagvlak om afval te scheiden, 

toch is de kennis over pmd-afval nog 

niet optimaal. Wist u bijvoorbeeld dat in 

de pmd-afvalzakken alleen plastic ver-

pakkingen, metalen verpakkingen (blik) 

en drankpakken, dus verpakkingsma-

terialen, thuishoren? De GAD start een 

campagne om deze kennis te vergroten. 

Benieuwd of u op een juiste manier uw 

afval scheidt? 

Kijk op www.doemeemetpmd.nl.

>   Donkere dagen
De meeste woninginbraken vinden 

plaats in de winterperiode. Mensen gaan 

op familiebezoek of vakantie en het is 

natuurlijk veel eerder donker. Kortom: 

inbrekers hebben vrij spel. Zorg daarom 

dat woning en ramen zorgvuldig afge-

sloten zijn wanneer u op pad gaat. Leg 

geen waardevolle spullen in het zicht 

en zet binnen en buiten verlichting aan. 

Want licht zet inbrekers in het zicht! 



Sinterklaas is weer onderweg naar Nederland. 
Samen met zijn pieten brengt hij een bezoekje 
aan alle dorpskernen van Wijdemeren.

De intochten zijn op de volgende zaterdagen:

18 november 12:00-16:00 Loosdrecht

18 november 16:00-18:30 Nederhorst den Berg

25 november 11:30-16:00 Kortenhoef/’s-Graveland

25 november 13:30-15:00 Ankeveen

Zie ginds komt 
de stoomboot...

Zorgt u als mantelzorger voor 
familieleden, vrienden of buren? 
Op vrijdag 10 november is het 
weer de Dag van de Mantelzorg. 
Komt u ook?

Antoinet van de Meent uit Loosdrecht zorgt 

samen met zus Wilma voor hun ouders. 

Vorig jaar waren zij erbij: “De high-tea was 

heerlijk en fantastisch verzorgd. Het grappi-

ge is dat we veel bekenden tegenkwamen 

waarvan we niet eens wisten dat zij ook 

mantelzorgers waren. Goed dat je elkaar ook 

op een andere manier spreekt.” 

Cursusplekken beschikbaar
“Aan zo’n mooi initiatief als de Dag van de 

Mantelzorg werken we graag mee. Er zijn 

nog een paar plekjes vrij voor de workshops 

antipasti of tapas maken, schilderen, hand-

letteren, vogelvoederkransen of herfstkran-

sen maken,” vertelt Maire van der Meulen 

van het Kursusproject. Aanmelden kan via 

mantelzorg2017@kploosdrecht.nl of via 

telefoonnummer 06 26 704 048. 

Ook bij Versa Welzijn kunt u zich nog aan-

melden voor de high-tea of filmavond via 

hkleve@versawelzijn.nl of via telefoonnum-

mer (035) 623 11 00. Kijk ook op 

www.wijdemeren.nl/mantelzorg. 

200 euro aanvragen
Antoinet van de Meent is mantelzorger voor 

haar ouders. “Zonder onze zorg hadden 

mijn ouders niet meer thuis kunnen wonen. 

Elk jaar krijgen we een mantelzorgwaarding; 

een leuk extraatje. Vorig jaar ging ik daarvan 

met mijn man een weekend weg”. 

Vraagt u nog een waardering van 200 euro 

aan? Dat kan tot 30 november via 

www.wijdemeren.nl/mantelzorgwaardering 

of via telefoonnummer (035) 623 1100 

(Versa Welzijn). 

Mantelzorgers in het zonnetje

Wijdemeren
informeren
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Van 14 t/m 17 november organi-
seren we weer nieuwe buurtwan-
delingen langs een aantal speel-
plaatsen. Dit zijn de speelplaatsen 
die we in 2018 gaan herinrichten of 
omvormen. Wandelt u mee?

Tijdens de wandelingen en speelplaats 

bezoeken geven we toelichting op de plan-

nen en inventariseren we de wensen van 

bewoners voor de speelplaatsen of een 

alternatieve invulling van de speelruimtes. 

U hoeft zich niet aan te melden voor deze 

bijeenkomsten. 

Planning buurtwandelingen
Dinsdag 14 november - 

Nederhorst den Berg 

Wandelroute: Start Speelplaats Rivierahof, 

vervolgens naar Speelplaatsen Kievitslaan en 

Eksterlaan

Tijd:  17.00-18.30 uur

Woensdag 15 november - Loosdrecht 

Tjalk skatebaan en voetbalveld 

Tijd: 16.00 tot 16.45 uur

Woensdag 15 november - Loosdrecht 

Wandelroute: Speelplaats Laan van 

Eikenrode naar Jasmijnlaan

Tijd: 17.00-18.00 uur 

 

Donderdag 16 november - Kortenhoef 

Noord

Speelplaatsbezoek A.W. van Voordelaan 

Tijd: 17.00-17.30 uur

Donderdag 16 november - ’s-Graveland

Speelplaatsbezoek Kininelaantje 

Tijd: 17.30-18.00 uur

 

Vrijdag 17 november - Kortenhoef Zuid

Speelplaatsbezoek Zandheuvel 

Tijd: 17.00-17.30 uur

Vrijdag 17 november - Nederhorst den 

Berg

Speelplaatsbezoek Blijklaan 

Tijd: 17.30-18.00 uur

Herinrichting speeltuinen: Nieuwe wandelingen

Meer informatie
Eerder dit jaar informeerden we inwoners tijdens een aantal wandelingen over de 

plannen voor de speelplaatsen die in 2017 opgeknapt worden. De plannen voor 

deze speelplaatsen zijn te vinden op www. wijdemeren.nl/herinrichting-speelplaatsen.



>  Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

Kortenhoef
- Aalscholverlaan 2: plaatsen dakopbouw (23.10.17)

-  Hoflaan 7: plaatsen stalen balk in woonkamer (27.10.17)

-  aan de straatzijde van J.C Ritsemalaan 21: kappen 

esdoorn (24.10.17) 

Loosdrecht
-  Boshoek 7: vernieuwen beschoeiing en steiger (01.11.17)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk achter nummer 18, sectie C 

6713: bouwen woning (27.11.17)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 87: restaureren en isoleren kap 

(31.10.17)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 253: plaatsen damwand, 

steiger en golfbreker (26.10.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 52e: bouwen bedrijfspand 

(01.11.17)

- Rembrandtlaan 23b: plaatsen dakkapel (24.10.17)

- Spinaker 2: bouwen botenhuis (20.10.17)

- Vermeerlaan 38: plaatsen dakkapel (26.10.17)

Nederhorst den Berg
-  acob van Ruysdaelstraat in de speeltuin: kappen twee 

elzen (24.10.17)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 

tel. (035) 65 59 557. U kunt geen zienswijze of bezwaar 

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-

ningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Herenweg 85: plaatsen dakkapel (26.10.17) 

Kortenhoef
- Aalscholverlaan 2: plaatsen dakopbouw (31.10.17)

- Kortenhoefsedijk 162: vergroten woning (20.10.17)

Loosdrecht
- Dominee Versteegtstraat 9: plaatsen schuur (26.10.17) 

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 253: verbouwen woning 

(18.10.17)

- Oud-Loosdrechtsedijk 166: plaatsen berging/technische 

ruimte (01.11.17)

Nederhorst den Berg
- Platanenlaan 5: bouwen tennishal met kantine, 

kleedruimtes, hekwerk en lichtmasten (26.10.17)

- Torenweg, Jozef Israëlslaan en Vincent van Goghstraat: 

kappen treurbeuk (25.10.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Bloklaan 22a zg5: vervangen woonark 

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 176: bouwen woning 

- Trekpad 19: vervangen berging, wijzigen gevelindeling 

recreatiewoning 

>  Kennisgeving Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht 

besluit

Het college van burgemeester en wethouders van Wijde-

meren maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning 

(WABO) hebben verleend.

Omschrijving : Herstelbesluit

Aanvrager : Pembroek B.V.

Locatie  : Industrieweg 21 te Loosdrecht

Bij besluit van 15 januari 2014 hebben burgemeester en 

wethouders van Wijdemeren een omgevingsvergunning 

verleend aan Pembroek B.V.. In deze omgevingsver-

gunning hebben burgemeester en wethouders van 

Wijdemeren geweigerd het beschermingsniveau 1 

uit hoofdstuk 4 van de PGS 15 te vervangen voor het 

beschermingsniveau uit hoofdstuk 3 van de PGS 15. De 

afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft 

bij tussenuitspraak van 30 augustus 2017 geoordeeld 

dat een nieuw of aanvullend besluit dient te worden 

genomen. Met onderhavig herstelbesluit wordt hieraan 

invulling gegeven.

Na publicatie zal de afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State definitief uitspraak doen.

>  Kennisgeving incidentele 

festiviteiten

Loosdrecht
- Het Praethuijs, Nieuw-Loosdrechtsedijk 215b, op 11 

november 2017

- Bar Bistro ’t Bruggetje, Oud-Loosdrechtsedijk 52, op 8 

december 2017

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Ontwerp Verkeersbesluit 

Massabeperking Eerste Kanaalbrug 
Hilversum tussen provinciale weg 
N201 en Zuidereinde in ‘s-Graveland 
De Eerste Kanaalbrug overspant het Hilversums Kanaal en 

vormt de verkeersverbinding tussen het Zuidereinde in 

de gemeente Wijdemeren en de Vreelandseweg (N201). 

Uit onderzoek en recente inspectieopnames blijkt dat 

de brug groot onderhoud nodig heeft. Vanwege de 

bruikbaarheid van de brug en de weg is het noodzakelijk 

om een massabeperking voor voertuigen in te stellen 

voor het passeren van de Eerste Kanaalbrug. Deze mas-

sabeperking van 35 ton zal tijdelijk worden ingesteld tot 

het groot onderhoud is uitgevoerd. Op 5 oktober heeft 

de gemeente Hilversum daarom een ontwerpbesluit 

bekendgemaakt.

Welke gevolgen heeft het instellen 
van de massabeperking tot 35 ton?
Een groot deel van het verkeer zal geen gevolgen 

ondervinden van de massabeperking. Alleen zwaar 

bouwverkeer, zoals grondtransporten, lange vracht-

wagens met zware bouwmaterialen en diepladers met 

bijvoorbeeld graafmachines, mogen niet meer over de 

Eerste Kanaalbrug rijden. De brug blijft toegankelijk voor 

alle soorten brandweerwagens.

Omdat de Eerste Kanaalbrug in de gemeente Hilversum 

ligt, zal de gemeente Hilversum ook het definitieve ver-

keersbesluit nemen. U kunt het ontwerp verkeersbesluit 

inzien op www.officielebekendmakingen.nl onderdeel 

Gemeenteblad, of op de website www.hilversum.nl/

verkeersbesluiten. U kunt als belanghebbende tot 16 

november een gemotiveerde zienswijze indienen bij het 

college van burgemeester en wethouders, Postbus 9900, 

1201 GM Hilversum. 

>  Verkeersbesluiten 

Kortenhoef
-  Anton Smeerdijkgaarde t.h.v. huisnr. 33: opheffen  gere-

serveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met 

omstandigheden belanghebbende (31.10.17)

Offi  ciële bekendmakingen

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 

afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 

(035) 65 59 557. 

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 

(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening 
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 

Het indienen van een bezwaarschrift stelt dit niet uit. Is een 

uitspraak van de rechter op korte termijn noodzakelijk? 

Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij 

de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-

Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 

voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een 

ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). U kunt uw zienswijze ook mondeling 

indienen. Maak hiervoor een afspraak met afdeling 

Ruimtelijke  Ontwikkeling, via telefoonnummer: (035) 65 

59 557. 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).

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren. Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht

Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl

Afspraaktijden: Dagelijks van 8.30 - 12.30 uur, extra afspraaktijden burgerzaken: maandag 16.30 - 19.30 uur, woensdag tot 15.00 uur

Bouwen en wonen Festiviteiten

Verkeer
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In de afgelopen maanden is 
een deel van het centrum van 
Nederhorst den Berg opnieuw in-
gericht. Tot 17 november wordt er 
nog gewerkt aan de bestrating van 
het zuidelijke parkeerterrein en aan 
de Voorstraat tussen de Brilhoek en 
de Albert Heijn.

Onderdeel van de herinrichting is het 

uitbreiden van de 30km-zone en het aan-

passen van de kruising Overmeerseweg-

Brilhoek. Op de kruising zijn de verkeers-

lichten verdwenen en is de voorrangssitua-

tie gewijzigd. Nu de nieuwe situatie gereed 

is, zijn er zorgen ontstaan over de verkeers-

veiligheid van schoolgaande kinderen op 

deze oversteekplaats. 

17 november
Op vrijdag 17 november van 15:30 tot 

16:30 uur bekijken we graag samen met u 

de nieuwe verkeerssituatie op de kruising 

Overmeerseweg-Brilhoek. Wethouder Reijn 

is aanwezig om eventuele vragen te be-

antwoorden. Ook na deze schouw blijven 

we de nieuwe verkeerssituatie in de gaten 

houden.

Vervolg werkzaamheden
Vanaf 17 november tot de kerst werken we 

aan de bestrating van het Ankeveensepad. 

Er worden bomen aangeplant en een riool 

gelegd in de Torenweg. Na de kerst start de 

aannemer met het plein en de Voorstraat 

tussen nummer 9 en 25. Het werk in het 

centrum van Nederhorst den Berg is naar 

verwachting medio 2018 gereed.

In gesprek over nieuwe verkeersituatie

Wijdemeren
informeren
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WOENSDAG 8 NOVEMBER 20178 NIEUWSSTER

Op woensdag 15 november 
is er van 10.00-12.00 uur in 
Bibliotheek Gooi en meer,  
vestiging in Loosdrecht,  een 
themaochtend ‘Tuinvogels in 
de winter’ door E. Bruining van 
Vogelasiel Naarden. 
Deze vogelexpert zal u alles 

vertellen over de fl uitende 
wintergasten en blijvers rond 
uw woning. Ongetwijfeld gelar-
deerd met mooie prenten van 
uw gevederde vrienden. 
Iedereen is van harte welkom, 
de entree is vrij.
Tjalk 41; 035- 582 5488. 

Tuinvogels in de winter

Zorgeloos en gemakkelijk
een vakantie boeken

T: 035-5822103 / 06-21208441 / Alice
T: 035-7508679 / 06-55367994 / José

E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/alicejose

Alice & José
persoonlijk reisadviseur

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Schoenmakerij LoosdrechtStomerij &

Adres: Rading 146 
(Naast Boni Supermarkt) 

Tel: 035-5828684 

KOSTUUM € 15,00  -  DEKBED vanaf € 17.00
Stoomgoed kan eventueel in 24 uur klaar zijn. Bij ons kunnen gordijnen, vloerkleden, leer en suede

ook worden gereinigd. Ook wasgoed, lakenpakketten en dekbedovertrekken worden gedaan.

Kledingreparatie:

Broek korter maken voor maar € 8,50
OOK REPARATIE VOOR AL UW SCHOENEN
Openingstijden: s’maandags gesloten, dinsdag t/m vrijdag 09:00 tot 18:00, zaterdag 09:00 tot 16:00

De ledenvergaderingen van 
PvdA en GroenLinks Wijdeme-
ren hebben op 1 november, 
unaniem en met applaus, inge-
stemd met de voordracht van 
de kandidatenlijst. 

De besturen zijn heel blij met 
deze kandidaten. Een combi-
natie van ervaring, kwaliteit, 
en jeugd maakt dat zij de toe-
komst van de linkse combina-
tie in Wijdemeren met groot 
vertrouwen tegemoet zien. 
Wijdemeren is in goede han-
den bij deze kandidaten. Na de 
nrs. 1 en 2, Sandra van Rijkom 
( PvdA) en Stan (GroenLinks), 

volgen de fractieassistenten 
Max Schouten (PvdA) en Mar-
loes van Hoeve (GrL) uit Loos-
drecht op de posities 3 en 4. 

Rijk van Beek completeert het 
eerste vijft al. Gevolgd door het 
huidige raadslid Ram Lachman 
op nr. 6. 

Kandidatenlijst PvdA/GroenLinks bekendFilm ‘Maar jij hebt kanker’
Op maandag 13 november 
organiseert Viore, van 19.30 
uur tot 21.00 uur, samen met 
Borstkanker Vereniging Ne-
derland, een bespreking van 
de fi lm ‘Maar jij hebt kanker’. 
Deze fi lm gaat over de impact 
van kanker op het gezin.  De 
avond is bedoeld voor ieder-

een die te maken heeft  met 
kanker in het gezin. Na het 
bekijken van de documentaire 
is er ruime tijd om met elkaar 
het gesprek aan te gaan over 
de impact van kanker op het 
gezin. Voor meer informatie 
of aanmelding kunt u mailen 
naar programma@viore.org 
of bellen naar 035-6853532. 

ANKEVEEN- Totaal onverwacht 
kwamen de medewerkers van 
restaurant Lekr uit Ankeveen 
erachter dat zij waren opgeno-
men in de top-500 van Lekker, 
dé restaurantgids van Neder-
land.

Door: Herman Stuijver

“Het sluit mooi aan bij ons 
vijfj arig bestaan” vertelt Neeke 
de Boer die samen met haar 
partner Stijn Krenning het 
restaurant exploiteert. Stijn en 
de Terschellingse Neeke ont-
moetten elkaar in De Grië op 
het eiland en ze werkten daarna 
in diverse toprestaurants. “We 
begonnen in Kortenhoef met 
de wijnkoperij 2Wines aan de 
Kerklaan en zochten eigenlijk 
een uithangbord om onze wij-
nen bekender te maken. Dat 
werd Lekr, een rustiek restau-
rant, een soort omgebouwde 
boerderijvilla met ruime ter-
rassen” vertelt Stijn. Hoewel 
de combinatie van wijnzaak 
en restaurant een forse tijdsin-
vestering vergt, is het nog wel 
te doen, volgens het echtpaar 
dat ook nog de zorg heeft  voor 
twee kinderen. In de recensie 
van Lekker wordt chef-kok 
Bart Buitenhuis ‘de kers op de 
taart’ genoemd. Hij is ook al 
bijna 5 jaar actief in het Anke-
veense, maar werkte voorheen 
in sterrenrestaurant ’t Nonnetje 
in Harderwijk. ‘Een sterrenre-
unie in de polder’ juicht Lekker. 
De meerwaarde van Lekr is dat 
Stijn en Neeke als wijnkenners 

heel goed passende wijnen 
kunnen kiezen bij de gerech-
ten. ‘De zelf geïmporteerde Ita-
liaanse Renano Pazzini uit de 
Gardastreek die goed aansluit 
bij de in rode biet gemarineerde 
zalmtartaar, gelardeerd met een 
grote variatie aan groentes en 
kruiden die fris, ziltzoet, hartig 
smaakt, met veel beet’ vindt de 
bezoeker namens Lekker. Het 
hoofdgerecht dat in het blad 
genoemd wordt, past ook in de 
fi losofi e, namelijk gerechten die 
voor iedereen bereikbaar zijn. 
“Wij maken geen onderscheid. 
Voor iedereen willen we het 
allerbeste bieden. Dat haantje 
zie je nauwelijks op menu’s. Wij 
maken er iets moois van” zegt 
Stijn Krenning die zich de laat-
ste jaren heel veel keukenvaar-
digheden heeft  eigen gemaakt. 
Een goudgeel op karkas ge-
braden haantje met stamppot 
van raapsteel en aardappel. Het 
boutje apart gekonfi jt in gan-

zenvet, ernaast op het bord een 
rouleau van kippenvlees met 
vedouvenkruiden, enzovoort. 
“Ja, juist die extra’s geven het 
gerecht een fantastisch smaak-
gevoel” voegt kok Buitenhuis 
eraan toe. Tot slot wordt het 
dessert van de in calumba li-
keur gedrenkte stroopwafeltjes 
met onder andere koffi  eroo-
mijs en karamelsaus geroemd. 
Naast Bart en Stijn bestaat de 
keukenbrigade uit Maurits Ver-
woerd en stagiair Corné Jan-
sen. Die zich als oorspronkelijk 
banketbakker bezighoudt met 
een appeltaart. Neeke de Boer 
en Natasja Vernooij zijn de 
gastvrouwen in het knusse en 
stijlvolle restaurant. 

Lekr 
Stichts End 9

1244 PK Ankeveen
restaurantlekr.nl. 

Restaurant Lekr in Lekker500

(v.l.n.r.) Neeke, Stijn, Natasja, 
Bart en Corné
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Gospelgroep Vision
Op zaterdag 18 november 
geeft  de gospelgroep Vision 
om 20.00 uur een concert 
‘Shout for Joy’
Het belooft  weer een bijzon-
dere avond te worden o.l.v. 
Kit de Bolster. Het koor wordt 
aangevuld met de solisten 
Lisanne de Jong en Michaël 
Schotanus. De muzikale on-
dersteuning wordt verzorgd 
door de vaste pianiste Anne-
mieke Jussen en door diverse 
leden van muziekvereniging 
BMOL uit Kortenhoef. Kaart-
jes à 7,50 zijn in de voorver-
koop te bestellen bij gospel-
groepvision@gmail.com; aan 
de deur: € 8,50; Bethlehem-
kerk,  Loosdrechtseweg 263, 
1215 JV Hilversum                                                                                                        

Een van de kenmerken van 
de herfst is dat het stil wordt 
in natuur, terwijl het blad aan 
bomen en struiken in hoog 
tempo verkleurt tot de mooi-
ste herfstkleuren. En als dan 
ook de wind het laat afweten, 
dan is het voor liefhebbers de 
hoogste tijd om van de natuur 
te genieten. 

Door: Joop Glijn

Toch was de temperatuur af-
gelopen zondag wat aan de 
lage kant en viel er soms wat 
lichte regen. Onder die typi-
sche weersomstandigheden 
voor de tijd van het jaar, werd 
zowel op het terras van kasteel 
Sypesteyn, als later in de tuin 
en aansluitend in het bos achter 
het kasteel, het winterseizoen 
geopend. Voor de gasten was 
er op het fraaie terras een 
grote verwarmde partytent 
neergezet. Daar konden de 

vele gasten, waarvan velen 
gekleed waren in jagersgroen 
met idem dito hoed of pet, zich 
onder het genot van een kopje 
koffi  e opwarmen, alvorens in 
de tuin de luisteren naar een 
optreden van  een negental 
jachthoornblazers o.l.v. good 
old Harry Sevenstern. Door 
deze blazers werd een aantal 
voor het jachtseizoen toepas-
selijke composities voor jacht-
hoorns, door Sevenstern met 
een losse en een vrolijk getinte 
presentatie, ingeleid. Zonder 
ondersteuning van bladmuziek 
werden deze composities ver-
volgens ten gehore gebracht. 
Het fraaie sonore geluid van de 
jachthoorns paste naadloos bij 
de sfeervolle omgeving. Later 
in de middag en dieper het bos 
ingetrokken, weerklonk in de 
verte nogmaals geluid van de 
jachthoorns als een sfeervolle 
voorbode van de komende 
winter.

Demonstratie 
jachthonden
Een traditioneel 
onderdeel van dit 
evenement is een 
demonstratie met 
jachthonden. Ze 
hebben geleerd 
hoe ze de buit 
moeten opzoeken 
en bij terugkomst 
uit het bos  ‘hun 
buit’ moeten de-
poneren voor de 
voeten van hun 
baas of bazin. Bij 
de demonstratie 
van nog heel  jon-
ge jachthonden, 
waarvan sommigen slechts een 
half jaar oud waren, ontston-
den er soms hilarische situaties, 
hoewel ze wel degelijk lieten 
zien met hun opleiding op 
de goede weg te zijn. Wellicht 
beïnvloedde de grote publieke 
belangstelling hun concentra-

Jachtsfeer op en nabij kasteel Sypesteyn

tie, of lieten zij zich afl eiden. De 
volwassen jachthonden trok-
ken zich nergens iets van aan, 
zwommen over, of door een 
sloten om het geschoten wild 
op te halen. 
Natuurlijk werd dit bijzonder 
geslaagde herfstevenement be-

sloten met een gezellige nazit in 
de sfeervolle partytent, waarbij 
o.m. een toepasselijk glas glüh-
wein, niet ontbrak.      

ANKEVEEN- Laat je op zondag 
12 november in Theater De 
Dillewijn betoveren door Theo 
Nijland.  

In alle eenvoud aan de piano 
gezeten toont hij zich in zijn 
nieuwe programma ‘Desalniet-
temin’ een ware entertainer. 

Zijn liedjes zijn muzikale en 
tekstuele hoogstandjes en bo-
venal heel persoonlijk en toe-
gankelijk. Hij is bloedserieus en 
ook heel grappig. Th eo Nijland 
won twee keer de Annie M.G. 
Schmidtprijs. In 2015 ontving 
hij de Groenman-taalprijs. 
Desalniettemin heeft  vele lo-

vende kritieken gekregen. 
Kom het zelf ervaren. Er 
zijn nog kaarten beschik-
baar, dus wacht niet te 
lang!
Zondag 12 november. 
Aanvang: 15.30 uur. Kaar-
ten à € 18,00 en meer info 
via www.dedillewijn.nl

Op donderdag 2 november 
startte Muziektheater Spot-
light op feestelijke wijze hun 
productie ‘Ja Zuster, Nee Zus-
ter’. Op 9 juni 2018 monden de 
repetities uit in een optreden 
in theater Spant! in Bussum.

Door: Niels van der Horst 

Tijdens hun werkzaamheden 
voor de productie van Th e 
Passion 2014 zagen artistiek 
leider Pauline van Eijk en za-
kelijk leider Eric Brand dat er 
veel talent was in Loosdrecht 
en omstreken. Naast zang en 
acteren troff en ze dat ook aan 
bij zaken als het bouwen van 
decors en kleding maken. Dat 
talent wilden ze niet verloren 
laten gaan. Die ontdekking 
werd de aanleiding om de toen 
nog toneelvereniging Spotlight 
nieuw leven in te blazen. Ac-
teren is nog steeds belangrijk 
maar nu als onderdeel van 
muziektheater. Inmiddels heeft  
het gezelschap meerdere grote 
producties gedaan, waaronder 
eerder dit jaar ‘West Side Story’ 
dat eveneens in theater Spant! 

werd afgesloten.

Spotlight
Het koor bestaat 
uit een mooie 
groep enthousi-
aste amateurs. Ze 
worden begeleid 
door een aantal 
professionals, zoals 
Pauline van Eijk 
die de regie en aan-
kleding verzorgt. 
Dirigent Jeroen J. Vermeulen 
is eveneens een door de wol 
geverfde kracht. Hij heeft  voor 
vele professionele klassieke or-
kesten gestaan. Voor de hoofd-
rollen en de band trekt Spot-
light ook professionals aan. 
Zo komt het uiteindelijke 
niveau fl ink hoog te liggen 
en hebben ze de bezoeker be-
hoorlijk wat te bieden. Voor 
de overige solorollen worden 
audities gehouden. Iedereen 
heeft  een kans, maar je moet 
wel wat kunnen om in aanmer-
king te komen. Voor het koor 
ligt de drempel iets lager, zij het 
dat je natuurlijk wel enig muzi-
kaal gevoel moet hebben. Om 

geolied op elkaar ingezongen 
te raken, wordt er een half jaar 
lang wekelijks samen geoefend. 
De leden stoppen er daarbij uit 
liefde voor de productie ook 
thuis redelijk wat uurtjes in.

Ja Zuster, Nee Zuster
Pauline van Eijk baseert haar 
werk op de musical met de-
zelfde titel die begin deze eeuw 
op de planken werd vertoond. 
De fi lm die nog wat nieuwer is, 
vond ze iets te modern. Qua stijl 
neemt ze als uitgangspunt de 
televisieserie uit de jaren zestig 
met actrices als Hetty Blok. “Ik 
wil ook dat ze zo spreken als 
in het Polygoonjournaal”.  De 

liedjes, gecomponeerd door 
Harry Bannink, komen ook 
uit de tv-serie. Oorspronkelijk 
gaat het om maar liefs 58 lied-
jes, waarvan Spotlight in haar 
productie er 25 van gebruikt. 
De eerdergenoemde audities 
zullen dit jaar nog worden ge-
houden, vermoedelijk eind no-
vember. Voor eenieder bij wie 
het kriebelt als het om theater 
gaat: Spotlight doet de oproep 
om je hiervoor op te geven. Zie 
verder: www.muziektheater-
spotlight.nl

Into the Spotlight

Cast en crew van Spotlight bij 
de kick off 

Subtiele voorstelling in de Dillewijn 
van Theo Nijland  

BreiBoezems
Vrouwen die een borstam-
putatie hebben ondergaan, 
kunnen voortaan kiezen voor 
een alternatief op de siliconen 
protheses. Stichting BreiBoe-
zem voorziet Nederlandse 
vrouwen van op maat ge-
maakte protheses van katoen, 
die door vrijwilligers zijn ge-
breid. Borstkankerpatiënten 
hebben nu meer keuze in ma-
teriaal en draagcomfort dan 
voorheen. Voor het Gooi is 
Viore in Hilversum het uitgif-
tepunt. Viore is het centrum 
voor mensen die leven met 
kanker. Adres:  Oostereind 
115, 1212 VH Hilversum. Er 
is een voorraad van alle ma-
ten aanwezig waardoor men 
niet lang hoeft  te wachten na 
de aanvraag.  Breiboezem or-
ganiseert ook breiworkshops 
bij Viore. Geïnteresseerden 
zijn op vrijdag 10 november 
van 13:30 tot 16:00 uur van 
harte welkom bij Viore om te 
helpen met breien. 
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HILVERSUM- Op vrijdagavond 
1 december kunt u volop ge-
nieten van een topconcert van 
het Orkest van de Koninklijke 
Luchtmacht en het Tim Kliphuis 
Trio in de hal van de Korporaal 
Van Oudheusden kazerne aan 
de Noodweg te Hilversum. 
De totale opbrengst komt ten 
goede aan de ‘valdozen’ van 
het project Wings for Aid.

Door: Herman Stuijver

Barry Koperberg van de stich-
ting Wings for Aid vertelt ge-
passioneerd over zijn plan. Dat 
in feite eenvoudig lijkt, maar 
dat in de uitwerking giganti-
sche vormen kan aannemen. U 
kent de beelden van mensen in 
nood die lastig bereikbaar zijn. 
Denk aan aardbevingen, over-
stromingen en hongersnood. 
Wegen en bruggen kapot, vlieg-
tuigen kunnen niet goed lan-
den of niet nauwkeurig voedsel 
droppen. Wings for Aid heeft  
voor humanitaire doelen een 
zogenaamde ‘valdoos’ ontwik-
keld. Een stevige kartonnen 
doos met vleugels die maxi-
maal 20 kg. aan hulpgoederen 

kan bevatten. Met zelfsturende 
hulpdrones kun je een groot 
aantal hulppakketten vanaf 100 
meter heel precies droppen. Op 
deze manier wordt de ‘last mile’ 
hulpverlening veel eff ectiever.
De ontwikkeling van deze 
ogenschijnlijk simpele doos 
heeft  heel wat voeten in aarde, 
maar het gaat lukken, daar is 
Barry van overtuigd. In samen-
werking met de TU Eindhoven 
is dit model getest. Met een 
kreukelzone en vleugels die 
ervoor zorgen dat de valdoos 
vrijwel recht naar beneden valt, 
is het mogelijk om de goederen 
ongeschonden te laten landen. 
De fi rma Smurfi t Kappa wil 
deze dozen in productie bren-
gen. Wings for Aid werkt samen 
met het Internationale Rode 
Kruis en het Wereld Voedsel 
Programma. Barry verwoordt 
het mooi: “De wil is er. Nu zijn 
we intensief bezig met de vraag 
‘kan het en mag het’.” Vervol-
gens vertelt hij over de talloze 
overleggen en netwerken, nati-
onaal en internationaal, om dit 
ambitieuze plan uit te voeren. 
Hij bulkt van het vertrouwen.

Concert
Het Orkest van de Konink-
lijke Luchtmacht bestaat uit 
41 blazers en een 7-koppige 
ritmesectie die symfonische 
popmuziek met een ‘krachtige 
groove en een vette beat’ speelt. 
Een toporkest dat zich nauw 
betrokken voelt bij dit goede 
doel. Dat geldt ook voor het trio 
van de Hilversumse violist Tim 
Kliphuis dat een cross-over 
speelt van gypsy jazz, klassiek 
en folk, populair in zeker drie 
werelddelen. 
Voor het concert wordt de me-
dische hal in één dag door het 
leger, met veel airpower, omge-
zet in een concerthal met plaats 
voor honderden toeschouwers.
U wordt vanaf 20.00 uur ont-
vangen met koffi  e en thee. 
Om stipt 20.30 uur klinken de 
eerste noten. Dit benefi etcon-
cert wordt ondersteund door 
de musici, de kazerne en de 
Rotary Clubs Wijdemeren en 
Hilversum.

Valdozen
“Het zou mooi zijn als je zou 
weten dat je met elk kaartje een 
doos zou kunnen maken. Maar 

Toplocatie Korporaal Van Oudheusden kazerne

Benefi etconcert voor Wings for Aid

ANKEVEEN- Hebt u het dan-
send paar op de bunker aan 
de Gooilandseweg nabij De 
Molen al gezien, met het op-
schrift Licht. In het gras bij de 
ijsbaan in Ankeveen grazen 3 
felgekleurde schapen. Vooral ’s 
avonds een mooi schouwspel. 

Ook komt er ook een banner 
bij de Ruige Hoek en worden 
er lichtkubussen geplaatst. De 
expositie L!cht komt eraan. 
Tussen 17 en 19 november in 

Th eater De Dillewijn. 
Aan de Ankeveners is gevraagd 
om een lichtaccent in hun 
huis of tuin aan te brengen 
en daarbij een woord te ver-
werken dat verwijst naar het 
begrip licht. De Ankeveners 

kennende zullen ze hier, net als 
vorig jaar bij Blauw, weer mas-
saal gehoor aan geven. Met de 
woorden die vervolgens in het 
straatbeeld verschijnen, maakt 
acteur Peter Faber het Anke-
veens-Licht-Gedicht dat hij zal 
voordragen op zondagmiddag 
19 november.

L!cht in Ankeveen

REGIO- Tergooi staat dit jaar op 
de 2e plaats van de Ziekenhui-
zen top -100 van het Algemeen 
Dagblad (AD). Dat blijkt uit de 
jaarlijkse ranglijst die de krant 
heeft gepubliceerd. Vorig jaar 
eindigde Tergooi op de 39e 
plaats.  

De gegevens van het Alge-
meen Dagblad zijn gebaseerd 
op de gegevens over 2016 
van de Inspectie van de Ge-
zondheidszorg (IGZ) en het 
Zorginstituut die ziekenhuizen 
verplicht moeten aanleveren en 
de volumenormen van weten-

schappelijke verenigingen. Het 
betreft  de gegevens van beide 
vestigingen. Ziekenhuizen zijn 
beoordeeld op 36 verschillende 
aspecten die een indicatie ge-
ven van de medische kwaliteit 
van ziekenhuizen, de organisa-
tie van de zorg en de uitkom-
sten van operaties. Vier criteria 
betreff en patiëntenkeurmer-
ken. De Ziekenhuizen Top -100 
richt zich op 6 hoofdthema’s: 
verpleging, medicatie, hart/
vaten, operaties, oncologie en 
opname. Tergooi behaalt op al 
deze thema’s goede scores.   

Tergooi op 2e plaats 

dat is niet zeker. De doos moet 
nog doorontwikkeld en in de 
praktijk getest worden, dat is 
het concrete doel van dit mooie 
concert” vertelt Barry Koper-
berg. Die al lang bezig is om 
zijn ideaal om mensen in nood 
te helpen, met verstand en met 
gevoel, te bereiken. Het gaat ‘m 
lukken.
‘Wat is het je waard, om mee te 

doen aan deze oplossing die erg 
veel mensen kan redden’ is de 
indringende vraag. 
Kaarten à € 35,- (incl. drankje 
en versnapering) te koop via: 
wingsforaid.org/concert. Voor 
groepen, studenten en anderen 
zijn aangepaste arrangementen 
mogelijk. Zie: www.wingsfo-
raid.org 
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Ingezonden brief  

Madrid, 3 november 2017

Lieve kinderen uit Nederland, 
er zijn grote problemen in het 
Spaanse land. 
Dit is volgens de Sint nog nooit 
gebeurd. Het is iets wat zelfs de 
Sint wat kleurt.

De pieten zijn alle namen van 
de kinderen kwijt! Iets wat Sin-
terklaas niet verblijdt. 
Het enige wat de Pieten zich 
kunnen herinneren. In Neder-
land zijn echt heel veel kinde-
ren.

Maar de Roeppiet heeft  nu iets 
bedacht, waardoor ook Sinter-
klaas weer lacht.
Een Roepmuts met je eigen 
naam er op! Dat vindt Sinter-
klaas echt helemaal top!

Zet je Roepmuts tijdens de in-
tocht op je hoofd, dan roepen 
de Pieten jouw naam, dat is 
beloofd! 

Vervolgens zijn alle namen 
weer bekend en weten de pie-
ten weer wie je bent!
Door de muts kun je dan roe-
pen, wat je het allerliefst wilt 
snoepen. 
Bijvoorbeeld: pepernoten lieve 
Piet, hij vergeet jullie namen 
dan zeker niet!
Zet de Roepmuts na de intocht 
thuis voor het raam, dan weet 
de Piet bij ieder huis de juiste 
naam. 

Zet dan je schoen maar lekker 
neer, met een wortel, beetje 

water in de schoen van papa , 
klontje suiker of nog veel meer.
De pieten schrijven dan jouw 
naam in pepernoten op de 
vloer. Dat vinden de papa’s en 
mama’s vast heel stoer!

De mama’s en de papa’s weten 
zeker hoe je een muts moet 
maken, van een oude krant of 
een nieuw tafellaken.  
Misschien kunnen opa en 
oma ook nog wel iets aan de 
Roepmuts doen, dan geeft  de 
kusjespiet oma een hele dikke 
Zwartepieten Zoen.

Zaterdag 18 november komt 
Sinterklaas vanaf 12:00 uur bij 
Wetterwille in Loosdrecht de 
haven binnen varen. 
De Sint verheugt zich nu al op 
alle Roepmuts Exemplaren.

Hou de komende dagen Soci-
al-media in de gaten,  de pieten 
zullen je over Roepmuts idee-
en bij gaan praten!

Wij varen met pakjesboot 
12 richting de Loosdrechtse 
plassen om alle kinderen te 
verrassen!

Lieve groet van de Roeppiet

De Muts van Sinterklaas
'Voetbal'

Loosdrecht de kansen, VVZ’49 de punten
De afgelopen weken haalde 
SV Loosdrecht vier punten 
en dit gebeurde met goed 
voetbal, dus vol vertrouwen 
reisde het elftal af naar Soest. 
Het veld werd vlak voor de 
wedstrijd nog even gesproeid, 
direct daarna begon het te re-
genen en dit hield 90 minuten 
aan.

Door: Roy Versluis

Het begin van de wedstijd was 
zoals zo vaak dit seizoen voor 
de mannen uit Loosdrecht, 
met redelijk verzorgd voetbal 
werd VVZ’49 verder achteruit 
gedrukt dan ze wilden. Al was 
het plan van VVZ’49 duidelijk 
niet om te gaan voetballen, 
loerend op de counter, de 
ruimtes klein houden.
Binnen 20 minuten werden 
er door Loosdrecht vier kan-
sen gecreëerd maar gingen 
de ballen gingen er weder-
om niet in. Toch kwam SV 
Loosdrecht na 38 minuten op 
voorsprong, Chamiel Hok A 
Hin werd onrechtmatig in het 
strafschopgebied tegengehou-
den en Sercan Ozturk schoot 

de penalty binnen: 0-1. Voor 
de vijfde keer dit seizoen op 
voorsprong. Maar wederom, 
4e keer, kon SV Loosdrecht 
niet lang genieten van de 
voorsprong, een vrije trap 
werd voor het doel gebracht. 
Enkele spelers stonden niet op 
te letten. Een tegenstander wel 
en die schoot de bal binnen: 
1-1. Dit was ook de ruststand.

Na de thee
SV Loosdrecht kwam scherp 
uit de kleedkamer op zoek 
naar de 1-2. Kans op kans 
kregen de Loosdrechters in 
de eerste 20 minuten na rust. 
Kopballen na goede voorzet-
ten vanaf de zijkant, kansen 
oog in oog met de keeper en 
kopballen in de 5 meter waren 
ook deze wedstrijd niet aan 
het elft al besteed. Na vijf cor-
ners op rij werd een 6e corner 
onterecht niet gegeven, uit die 
tegenaanval scoorde VVZ’49 
de 2-1. Een al oude wet in 
voetbal, als je aan de ene kant 
de kansen niet maakt, vliegt hij 
er aan de andere kant wel in. 
VVZ’49 was uiterst eff ectief in 

het belangrijkste van voetbal-
len, het scoren van kansen.
Toen gingen de koppies bij 
Loosdrecht hangen en uit een 
penalty scoorde VVZ’49 ook 
nog de 3-1, wedstrijd gespeeld 
dacht iedereen. In de 90e 
minuut bracht Wesley Dam 
de spanning toch weer terug, 
uit een kopbal scoorde hij de 
aansluitingstreff er. Helaas was 
er te weinig tijd voor de 3-3 
en verloor SV Loosdrecht op-
nieuw een wedstrijd.
Het vertoonde spel was hele-
maal niet slecht, maar het sco-
ren van kansen is iets dat echt 
verbeterd moet worden, wil de 
ploeg omhoog kunnen gaan 
kijken. Op dit moment is de 
realiteit dat de ploeg naar be-
neden moet kijken. Het zal de 
komende wedstrijden punten 
moeten gaan pakken, al dan 
niet met goed en mooi voetbal. 
Helaas krijg je voor uitvoering 
van een wedstrijd geen punten 
maar moeten de ballen tegen 
het net aan geschoten worden. 
De volgende wedstrijd is a.s. 
donderdag Elinkwijk thuis 
(vriendschappelijk). 

'Volleybal'

LoVoC-dames 1 is er niet in ge-
slaagd om de tweede overwin-
ning van het seizoen te boe-
ken. Smashing ’72 dames-2 
was met 2-3 de gelukkigste 
in een wedstrijd, waarin het 
verschil vooral gemaakt werd 
door de grotere servicedruk 
en slagkracht bij de bezoekers 
uit Diemen. 

LoVoC leek de eerste set naar 
zich toe te trekken toen het 
naar een 19-16 voorsprong uit 
liep. Smashing ’72 knokte zich 
echter terug naar 19-19 en 
LoVoC kwam niet meer aan 
aanvallen toe, waardoor het de 
tegenstander onvoldoende on-
der druk zette. Met 20-25 was 
de set voor Smashing ’72. In de 

tweede set herstelde LoVoC 
zich prima en wist het meer 
druk in het spel te leggen. 
Smashing ’72 kon tot 13-13 
volgen, maar moest vervolgens 
het initiatief aan LoVoC laten 
dat met 25-19 de set pakte.  In 
de derde set viel het spel van 
LoVoC erg terug. Zowel de ser-
vice- als de rallypass was zeer 
matig verzorgd en ook de vele 
foute services zorgden er voor 
dat Smashing ’72 eenvoudig 
naar 14-25 setwinst ging. Dat 
LoVoC veel beter kan bewees 
het weer in de vierde set. Lo-
VoC toonde veerkracht en liet 
aanvallend de nodige variatie 
zien door harde aanvallen af te 
wisselen met mooie tactische 
plaatsballen af te wisselen. Met 

de veelvuldig scorende Veerle 
Foederer pakte LoVoC de 
set 25-19. In de vijfde set liep 
Smashing ’72 vlot uit naar een 
3-8 voorsprong. Het scoorde 
regelmatig slim via het Lo-
VoC-blok. LoVoC kon zich 
niet meer herstellen en moest 
met 7-15 de winst aan de be-
zoekers laten.

Heren
LoVoC heren-1 pakte knap 
twee punten bij Forza Hoog-
land-4. Het won de eerste twee 
sets met 26-24 waarna Forza 
Hoogland met twee maal 25-
21 te sterk was. In de vijfde set 
kwam LoVoC net tekort en 
pakte Forza Hoogland met 15-
13 de winst.

LoVoC dames met 2-3 onderuit

Foto: Piet van Bemmelen

De Historische Kring Loos-
drecht nodigt u van harte uit 
voor de dia-avond op 8 novem-
ber in de Gereformeerde Kerk 
aan de Nieuwloosdrechtsedijk 
55. Op deze avond zult u weer 
veel beeldmateriaal te zien 
krijgen over Oud- en Nieuw 
Loosdrecht in vroeger jaren en 
veel Loosdrechters op oude fo-

to’s. Het thema is ‘Recreatie en 
Toerisme’. Arie de Kloet heeft  
met leden van de werkgroepen 
een mooie serie samengesteld 
uit de periode 1900 – 2000.
De toegang is gratis en u bent 
welkom vanaf 19.45.u. De 
avond zal om ca. 22:00 afgelo-
pen zijn.
Graag tot de 8e  november!

Dia-avond HKL in 
Gereformeerde Kerk
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Voor stalling van caravan, 

camper, vouwwagen, boot, 

auto, aanhanger, motor, ...??

Bel Gert Zagt Loosdrecht voor 

goed onderdak! 

O35 - 582 1326 

of  06 1027 6728

Ervaren schilder 

biedt zich aan.

Voor al uw binnen 

en buiten klussen.

Voor meer info:

Raymond Altena

06 - 215 876 84

 

Huisartsen

De huisartsenpraktijk Loosdrecht is open op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.  Men-

sen kunnen worden gezien op afspraak.  Buiten kantooruren is de dienstdoend huisarts te 

bereiken op de huisartsenpost in Gooi-Noord.

Afspraken maken           8-17 uur             588 90 60

Huisbezoek aanvragen    8-11 uur             588 90 60

Receptenlijn                  24 uur               588 90 60

Spoedlijn                      8-17 uur            588 90 60 toets 1

Uitslagen opvragen         8-17 uur            588 90 60

Telefonisch advies          8-17 uur             588 90 60

Buiten de kantoortijden en in het weekend, avond, nacht en op feestdagen 

Huisartsenpost Gooi en Vechtstreek  0900-9359

Verza Welzijn

Ouderen adviseurs en maatschappelijk werk  035 - 582 16 95

Mantelzorgondersteuning                              035 - 697 00 50

Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht

Apotheek  

Nw. Loosdrechtsedijk 28,   582 65 50.  

Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur,  zaterdag,  zon- en feestdagen gesloten. 

Apotheek spoedtelefoon tel.   035 - 533 06 07

Thuiszorg Inovum  035 - 588 82 00

Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:

 Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten, 

fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl

Thuiszorg Gooi en Vechtstreek  035 -692 49 24

Eén telefoonnr.  voor alle diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten kantooruren!  

Kraamzorg:   035 - 692 49 22 

Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum:   035 - 692 46 92  

(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur). 

Vivium Zorggroep   035 - 692 49 24

Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden, 

Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.

Diëtisten 

DPS Dieetkunde,   085-210 05 75

Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht, info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl 

Amaris Thuis locatie Zuiderheide     035-6254150 of 06-12740786

Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht 

(met of zonder indicatie), www.amaristhuis.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

MEDISCHE DIENSTEN

KERKDIENSTEN

Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel 
12 november 11.00 uur pastoor J. Dresmé
  m.m.v. Golden Voices

Beukenhof
12 november 11.15 uur Ds. M. Roelofse 

Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
12 november 11.00 uur Ds. J. Eschbach (Jeugddienst)
 18.30 uur Ds. M. Roelofse

Gereformeerde kerk
12 november 10.00 uur Ds. H. Keur 

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
12 november 09.30 uur Ds. E.E. Bouter
 18.30 uur Gez. dienst in de Sijpkerk 

Nederlands Gereformeerde kerk
12 november 09.30 uur Ds. B. J. Eikelboom

STERRETJES

Te Huur: Garagebox /
Opslagruimte 21 m2

Info: Pijnaker beheer bv
0653265336

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 08 nov. 13.30 u. Schoolschaaktoernooi Regenboog, Kortenhoef
wo. 08 nov. 14.30 u. Ouderenmiddag ‘Ja zuster, Nee zuster’ Wijkgebouw, Eikenlaan
wo. 08 nov. 19.45 u. Dia-avond Hist. Kring Ldr.  Ger.kerk, Nw. Loosdr.dijk 55
do. 09 nov. 15.00 u. Offi  ciële start bouw Het Kompas Oud Loosdrechtsedijk 203
do. 09 nov. 17.30 u. Schouderklopjes Mantelzorgers Emtinckhof, Eikenlaan.
do. 09 nov. 20.00 u. Lezing ‘Botsende sterrenstelsels’ Bez.centr. NM; ’s-Graveland
vr. 10 nov. 10.00 u. Mantelzorg, diverse workshops 3 Luik, Acacialaan 2, Ldr.
vr. 10 nov. 10.00 u. Mantelzorg, High Tea Sperwershof, Noordereind 52
za. 11 nov. 14.00 u. Zonnebloem Spelletjesmiddag  Grand Café, Emtinckhof
zo. 12 nov. 15.30 u. Th eo Nijland ‘Desalniettemin’ Dillewijn, Ankeveen
di. 14 nov. 20.00 u. Commissie Maatsch. Zaken Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
wo. 15 nov. 10.30/19.30 u.Vrijwilligers gezocht Sypesteyn Sypesteyn, Nw.Ldr.dijk 150
wo. 15 nov. 20.00 u. Commissie Ruimte & Economie  Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
17 – 19 nov.  L!cht expositie, muziek, voordracht Dillewijn, Ankeveen
za. 18 nov. 12.00 u. Aankomst St.-Nicolaas Jachthaven Wetterwille
za. 18 nov. 14.00 u. Paddenstoelen in het herfstbos Bez.centr. NM; ’s-Graveland
vr. 24 nov. 20.00 u. ALV IJsvereniging IJLP Café Heineke
di. 28 nov. 17.30 u. Vrijwilligersdag Wijdemeren  Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
vr. 01 dec. 20.00 u. ALV IJsclub Ldr. (De Lange Akker) Kantine SV Loosdrech
wo. 13 dec. 20.00 u. Lezing ‘Essentiële oliën’ 3Luik, Acacialaan 2

Als u een eenmalige activiteit hebt, graag melden aan: redactie@dunnebier.nl 

Activiteiten agenda

GOOI TV

COLOFON

Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing B.V. 
Tel. 0294 25 62 00
Nieuw Walden 6, 
1394 PB Ned. den Berg
Aanlevering Kopij: 
redactie@dunnebier.nl 
Aanlevering Advertenties:
advertentie@dunnebier.nl 
Advertenties Info & prijzen,
Tel. 0294 25 62 00, 
advertentie@dunnebier.nl
Redactie-medewerkers:
•  Herman Stuijver eindredactie

h.stuijver@hetnet.nl
•  Patricia IJsbrandy

patvk@live.nl
•  Saskia Luijer 
 saskialuijer@hetnet.nl
•  Niels van der Horst

niels@nielsvanderhorst.com
•  Mark Hilberts

markhilbertssportpublicaties@
gmail.nl

Kijk voor meer informatie op:
www.denieuwsster.nl

dichterbij dan u denkt...
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur

 
Fax:  0346 - 218 176 * levering op dinsdag en vrijdag

Maertensplein 98b
3738 GR  Maartensdijk
Tel.: 0346 - 210 605

Kleuren:

PMS: Reflex Blue / 123 C

CMYK: 
: 

Logo kleur

Logo kleur diap

GRATIS BEZORGSERVICE 
IN NIEUW LOOSDRECHT!* 

 

Restaurant

Gespecialiseerd in elke 
“ feest ” gelegenheid

Voor meer informatie of uw reservering
Noodweg 35  1213 PW  Hilversum  tel. 035-5771267

www.restaurantfloyds.nl

Vanaf 8 november zendt GooiTV de volgende programma’s uit:

TV Magazine met o.a.: plantenbakken Burg. de Bordesstraat in Bussum, de veilig-

heidsregio en de kameel van Bibi Hazenaar; Een nieuwe afl evering van RegioHub; In In 

Derde Termijn praat Ruud Bochardt met Hugo Bellaart (Gooise Meren), Martin Vuyk en 

Jan-Jaap de Kloet (Wijdemeren) over de vierde kliko en de vermakelijkheidsbelasting; 

Gooi en Eembode Bussum, Naarden, Muiden en GooiTV presenteren het tweewekelijks 

gesprek met Han ter Heegde, burgemeester van Gooise Meren.

GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

LAMME

Vertrouwd dichtbij voor:

• Airco service

• Banden service + opslag

• Verkoop occasions

WWW.VAKGARAGELAMME.NL

NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 167 - LOOSDRECHT

TELEFOON: 035 - 582 62 32

INFO@VAKGARAGELAMME.NL

• APK

• Onderhoud

• Reparatie

06 23 88 25 93
schoonmaakbedrijf.hamming@gmail.com

Schoonmaakbedrijf
VINCENT HAMMING




