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Huiswerkbegeleiding 
dichtbij huis? 

In Bibliotheek Gooi 
en meer vestiging 

Loosdrecht!
Er is professionele 

begeleiding aanwezig.

www.bibliotheekgooienmeer.nl
035 - 5825488

OOK UW WONING
VERKOPEN?
Neem vrijblijvend contact
op voor een gratis
waardebepaling en
verkoopadvies

Op dinsdagavond 15 november werd de balans opgemaakt van 
de actie Sparen voor je School van de Jumbo. Bij Jumbo Van de 
Bunt op de nootweg kwamen de vertegenwoordigers van de 
Loosdrechtse scholen verwachtingsvol bijeen. 

SPAREN VOOR 
SCHOOL 

SPAREN VOOR 
SCHOOL 

De afgelopen weken hebben 
klanten aankooppunten 
gekregen bij de kassa met 
het afrekenen van hun bood-
schappen, die zij daarop in 

de spaarbox van de school 
naar keuze konden doen. 
Naar gelang het aantal ge-
spaarde punten ontvingen 
de scholen een bedrag dat zij 

kunnen besteden aan spel- 
en leermaterialen.

De Sparen voor je School 
actie past bij de maatschap-
pelijke doelstellingen van 
de Jumbo. Als familiebedrijf 
en toonaangevende super-
marktketen staat Jumbo 

midden in de samenleving 
en voelen zich mede verant-
woordelijk voor de wereld 
om zich heen.
Namens Jumbo Loosdrecht, 
Jeroen van de Bunt; “Goed 
dat we dit met z’n allen in 
het dorp voor de scholen 
kunnen doen. Het leefde 

echt bij de mensen. Ook via 
sociale media werd er flink 
aandacht aan besteed, en ie-
dereen aangespoord om mee 
te doen.”
Voor de Rehoboth- en de 
Terpstraschool nam Rob Salij 
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OOK INTERESSE IN 
DEZE NIEUWBOUW?

Laat GRATIS de waarde 
van uw huidige huis 
door ons bepalen.

VEERMANMAKELAARS.NL 
T 035 582 53 33

Wisselingen en uitbreiding van het bestuur werden be-
kend gemaakt op de Nieuwjaarsvergadering van Stichting 
S.L.O.E.P woensdagavond 11 januari. Na ruim dertien jaar 
gaf voorzitter Bart ten Herkel de voorzitterspeddel door 
aan Siep Scherpel. Weinig woorden vond Bart hiervoor no-
dig op deze avond, maar het is toch goed om er even bij stil 
te staan, voorzitter zijn van deze stichting is namelijk geen 
sinecure. Het nieuwe bestuur bestaat uit (zie foto vlnr) Bart 
ten Herkel, Marieke de Wit, penningmeester Jan Vis, hoofd 
sponsoring Sabine Hendriks, voorzitter Siep Scherpel, Moni-
que van Hooft, secretaris Tjamke Kieft, Wout van der Linden 

en Wim Wolfswinkel (Wolf). 
Siep gaf het kersverse nieuwe 
bestuur een ouderwets com-
municatiemiddel cadeau en 
grapt; “Met deze fluit kun je 
elkaar altijd bereiken.” 

Bart ten Herkel
“Ik werd dertien jaar ge-
leden gebombardeerd tot 
voorzitter van een leuk 
clubje, dat is nu een grote 
groep geworden van meer 
dan 200 vrijwilligers. Ik 
nam het voorzitterschap 
over van Peter Op de Beek. 
Samen met Monique van 
Hooft richtte hij de stich-
ting op. Ik dacht het voor 
vijf jaar te doen, dus nu 
is het wel mooi geweest, 
tijd voor een frisse wind. 

Ik vind het nog te leuk om 
zomaar afscheid te nemen, 
daarom blijf ik nog wel in 
het bestuur. Ik zal Siep alle 
ruimte geven en haar al-
leen assisteren als zij daar 
behoefte aan heeft. Leiding 
geven aan zo’n grote en-
thousiaste groep vrijwil-

ligers heeft mij enorm veel 
plezier opgeleverd en ik 
heb er ook veel van geleerd. 
Naar tevredenheid heeft de 
stichting nu een nieuwe 
waardige voorzitter in Siep 
gevonden. Siep heeft meer 
structuur in zich, ik ben 
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Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

ma- t/m vrij- dag 06.30 - 23.00 uur 
zaterdag 06.30 - 20.30 uur
zondag 11.30 - 20.30 uur

Ijs: dat het zo koud is, 
dat zelfs het water er stil van wordt....

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

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

5,50 
Provencaals runderrolletje 
Opgerolde biefstukschnitzel met 
roomkaas en provencaalse kruiden

Aanbieding voor deze week:

ambachtelijke
slagerij

2 stuks

WEEKENDAANBIEDING
(DON,VRIJ,ZAT)

JUBILEUMCAKE
(cake met stukjes chocolade

én sinasappel)

Nu € 3,25

LAMME

Vertrouwd dichtbij voor:

WWW.VAKGARAGELAMME.NL
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 167 - LOOSDRECHT

TELEFOON: 035 - 582 62 32
INFO@VAKGARAGELAMME.NL

• APK      • Airco service
• Onderhoud   • Banden service + opslag
• Reparatie    • Verkoop occasions

Vertrouwd dichtbij voor:

• APK
• Onderhoud
• Reparatie

• Airco service
• Banden service + opslag
• Verkoop occasions

WWW.VAKGARAGELAMME.NL

NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 167 - LOOSDRECHT
TELEFOON: 035 - 582 62 32

INFO@VAKGARAGELAMME.NL

Door een unieke samenwer-
king tussen Robberts Mu-
ziekschool uit Hilversum en 
Eigen&Wijzer leren kinderen 
in korte tijd de muziek ma-
ken die het zelf heel erg mooi 
vindt.

Muziek maken is 
plezier maken!
Tijdens de Kerstborrel bij 
de Buitenschoolse Opvang 
(BSO), locatie De Pinkenstal 
in Loosdrecht speelde er 
een echte band. Deze band 
bestond uit drie muziekdo-
centen van Robberts Mu-
ziekschool uit Hilversum en 
kinderen van de BSO. Deze 
muzikale samenwerking 
krijgt een fantastisch ver-
volg. Vanaf 26 januari bieden 
Eigen&Wijzer en Robberts 
Muziekschool elke donder-
dagmiddag muzieklessen 
aan bij De Pinkenstal. Kin-
deren genieten ervan om 
samen muziek te maken. 
Onderzoek heeft zelfs uit-
gewezen dat musiceren een 
positief effect heeft op de 
schoolprestaties en de moto-
rische ontwikkeling van het 
kind. Samen muziek maken 
leert kinderen rekening te 
houden met elkaar. Het sti-
muleert de creativiteit en 
draagt ook nog eens bij in de 
ontwikkeling van sociale- en 

Spelenderwijs met plezier muziek 
leren maken

emotionele vaardigheden. 
Kortom; samen muziek be-
leven zorgt voor een vrolijk 
leven. 
Zelf je instrument kiezen
Gelukkig is de tijd van saaie 
oefeningen en klassieke mu-
ziekstukken spelen voorbij. 
De kinderen gaan samen 
met de docenten aan de slag 
en leren in hele korte tijd 
muziek maken. Of het nu 
Rock, Blues, Soul, Funk of 
Heavy Metal is, alles kan. De 
ervaren muziekdocenten van 
Robberts zijn van alle mark-
ten thuis. Het kind bepaalt 
zelf welk muziekinstrument 
het graag wil bespelen. Of 
misschien wil hij of zij wel 
goed leren zingen. Samen 
gaan ze aan de slag. En hoe 
leuk is het voor kinderen om 
de muziek te maken die het 

zelf helemaal te gek vindt. 
Misschien staat uw zoon of 
dochter binnenkort wel op 
het podium bij de Voice Kids!
Ook zo enthousiast? Wacht 
dan niet langer en meld uw 
kind(eren) aan voor deze 
unieke muzieklessen via 
http://muziekleshilversum.
nl/eigen-wijzer-inschrijffor-
mulier/.

Heeft u thuis nog muziek-
instrumenten staan die 
niet meer gebruikt worden? 
Muziekschool Robberts is 
erg blij met goed werkende 
instrumenten. U kunt ze 
doneren en ze krijgen een 
prachtig tweede leven tij-
dens de muzieklessen bij De 
Pinkenstal. 

WIJDEMEREN- Vanaf zondag 8 
januari zendt GooiTV het vol-
gende programma uit; ‘Anders 
is gewoon’, een programma 
waarin vier jongeren met ver-
schillende culturele achter-
gronden worden gevolgd. 
En dan blijken ze helemaal 
niet zoveel van elkaar te 
verschillen. GooiTV is te 
zien op Ziggo kanaal 41, 
op de website gooitv.nl, de 
Facebookpagina en het eigen 

Youtube kanaal. Verder heeft 
deze omroep voor Gooise 
Meren en Wijdemeren pro-
gramma’s als TV Magazine 
met maatschappelijk, cultu-
reel, en politiek nieuws in 
deze gemeenten. RegioHub 
is een co-productie van de 
regio Gooi en Vechtstreek en 
GooiTV en behandelt diverse 
uiteenlopende onderwerpen 
waar de regio zich mee bezig 
houdt. Het politieke pro-

gramma is ‘In Derde Termijn’ 
waarin politici, vertegen-
woordigers van maatschap-
pelijke instellingen en bur-
gers met elkaar in discussie 
gaan. Eens in de twee weken; 
De Tafel van Tjako, een cul-
tuur- en muziekprogramma. 
Naast de vaste programma’s 
doet GooiTV ook verslag van 
specifieke evenementen. Zie 
verder: gooitv.nl

GooiTV
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Vervolg voorpagina: Nieuwe voorzitter Stichting S.L.O.E.P.
van het adhoc actie onder-
nemen, er is voor allebei 
wel wat te zeggen. Eén leu-
ke anekdote noemen dat 
gaat niet, we hebben zoveel 
moois samen beleefd. Een 
emotioneel moment waar 
de tranen van ontroering 
vloeide was toen ik samen 
met Monique voor Peter 
een lintje had aangevraagd 
op het gemeentehuis, hij 
dacht dat we daar een af-
spraak hadden op konin-
ginnedag. Hij was verrast 
maar Monique nog meer, 
stiekem had ik dit ook voor 
haar gedaan, als blikken 
konden doden was ik toen 
al geen voorzitter meer ge-
weest. Wat ben ik blij dat 
wij voor Loosdrecht zoveel 
moois hebben kunnen en 
mogen neerzetten. Ook 
alle sponsoren, gemeente, 

burgemeesters en wethou-
ders hebben altijd positief 
met ons meegedacht. Dat is 
mooi want tenslotte moet 
je het gezamenlijk voor el-
kaar krijgen.
Belangrijk is wel dat we 
moeten waken voor de 
slechtste eigenschap van 
de mens…gewoonte. Als je 
jaar in jaar uit evenemen-
ten organiseert voor een 
dorp dan kan dat als van-
zelfsprekend of normaal 
worden aangenomen. Het 
is NIET normaal. Dat besef 
moet blijven leven. Dat vrij-
willigers dit allemaal doen 
is NIET normaal. Naast hun 
al drukke werkzaamheden 
doen ze er dit nog even 
bij. Voor NIKS. Nou ja niks, 
voor plezier voor een ander 
en natuurlijk ook voor hun 
zelf, anders lukt het niet. 

Maar wat ik wil zeggen is 
dat men moet blijven besef-
fen dat alle inspanningen 
van de Stichting SLOEP niet 
vanzelfsprekend zijn. Men 
mag trots zijn op zo’n clup-
pie……”, besluit een voorzit-
ter die niet snel vergeten 
zal worden in Loosdrecht. 

De nieuwe voorzitter 
Siep Scherpel aan het woord
"Ik kom uit Loosdrecht. 
Als kind ging ik naar de 
Ireneschool waar nu de 
Porseleinhaven is. Na mijn 
studie in Utrecht heb ik in 
2003 samen met Bas een 
schip gekocht en zijn daar-
op gaan wonen in de jacht-
haven van mijn zus (Scher-
pel Jachtwerf). Inmiddels 
wonen we niet meer op 
het schip maar in het huis 
dat op de werf staat wat 

ook mijn ouderlijk huis is. 
We hebben twee kinderen 
Jikke (8) en Loek (6). 
Ik ben vanaf 2004 actief 
bij SLOEP betrokken. Loos-
drecht is een leuk dorp, 
maar niet alles is zomaar 
leuk in Loosdrecht. Stich-
ting SLOEP zorgt ervoor 
dat het in Loosdrecht een 
beetje gezelliger wordt 
door alle activiteiten die 
ze organiseert. Het leven in 
Loosdrecht is een feest en 
Stichting SLOEP hangt de 
slingers op. In 2011 werd 
ik door Bart in het bestuur 
gevraagd en ben toen secre-
taris geworden.  

Op het moment dat Bart 
aangaf dat hij wilde stop-
pen als voorzitter, hebben 
wij samen met het bestuur 
nagedacht over een op-
volger. Ik heb niet direct 
mijn vinger opgestoken, 
maar ik ben er wel over 
gaan nadenken. De laatste 
bestuursvergadering in 
2016 heb ik aangegeven het 
voorzitterschap over te wil-
len nemen.
Ik loop al een poosje mee, 
ben als secretaris vooral 
veel achter de schermen be-
zig geweest met de vergun-
ningen etc. Maar ik ben en 
blijf ook een vaste bezoeker 
van de activiteiten en fees-
ten, niet in de laatste plaats 
door de kinderen. Dus ik 
heb een gecombineerde 
betrokkenheid: achter de 
schermen van de stichting 
en als inwoner van Loos-
drecht die geniet van alle 
leuke evenementen. (Wie 
herinnert zich de Wraak-
zuchtige Lentesoep met 
Loosdrechtse rivierkreeft 
niet die Tries (mijn zus) en 
ik hebben gemaakt voor de 
soepwedstrijd). Ik denk dat 
het goed is dat je altijd ook 
als bezoeker blijft kijken 
en beoordelen of activitei-
ten aanslaan of niet. 
En of ik echt de geschikte 
persoon voor het voorzit-
terschap ben, dat moet na-
tuurlijk nog blijken. 

Bart heeft al die tijd pro-
bleemloos en in zeer goede 
sfeer ruim 200 vrijwilligers 
aangestuurd waardoor 
er een speciale cultuur is 
ontstaan: Elke vrijwilliger 
voelt zich gehoord en is 

trots op de evenementen 
die Stichting SLOEP orga-
niseert. Iedereen kreeg de 
ruimte om met nieuwe 
ideeën te komen en deze 
ook daadwerkelijk uit te 
voeren. Bart heeft mo-
gelijkheden gecreëerd, 
verantwoordelijkheid ge-
nomen en altijd maximale 
support gegeven. En ik 
moet het even noemen, bij-
zonder is de wijze waarop 
Bart de stichting in 2009, 
na de brand van de villa 
van Dhr. de Graaf, door 
een moeilijk periode heeft 
geloodst. Er zijn natuurlijk 
veel meer mensen die over 
deze kwaliteiten beschik-
ken, maar de wijze waarop 
Bart deze kwaliteiten inzet 
is wel uitzonderlijk: vrij-
willig, belangeloos en al-
tijd even enthousiast voor 
Loosdrecht, de bewoners 
en de gasten.

En tegen Bart zou ik willen 
zeggen; het valt niet mee 
om jou op te volgen… Ik 
kan alleen maar hopen dat 
ik goed genoeg heb afgeke-
ken om het stokje over te 
nemen. 

Het allerbelangrijkste vind 
ik op dit moment om door 
te gaan met het organise-
ren van al die fantastische 
evenementen voor de gas-
ten en inwoners van Loos-
drecht in dezelfde goede 
sfeer en met alle geweldige 
vrijwilligers. Zonder hen 
zou ik dit nooit doen! Nieu-
we plannen zijn er nog 
niet, die komen meestal 
vanzelf voort uit een soort 
verlanglijstje.

We zijn alweer begonnen 
met de voorbereidingen 
voor de feestweek, we doen 
ons best om er weer een 
geweldige week van te ma-
ken met activiteiten voor 
jong en oud. Hou de web-
site van Stichting SLOEP in 
de gaten voor het laatste 
nieuws en het (voorlopige) 
programma! 

Je kunt ons ook volgen op 
Twitter en Facebook.
Kom met ons mee feesten, 
of meld je aan als vrijwil-
liger!”

bij besteding van E 125,-
ontvangt u een cadeaubon  
voor een gezichtsbehandeling 
t.w.v. E 49,95 bij 
BeautySalon Fiore, Loosdrecht

zaterdag 21 januari 2017
winkelcentrum Kerkelanden

onze merken:
Helena Hart

Cookie Culture

Creme de la Creme

By LJ

Napsoe

Fashion & More

OPENING CHIQUE & STOER

OPENINGS 
AANBIEDING

De eerste sneeuwvlokken 
zijn gevallen en de IJLP heeft 
stilletjes hoop op een winter 
met natuurijs en is het niet 
nu dan kan de winter tot eind 
februari alsnog komen. Stel 
je voor koek en zopies met 
erwtensoep en chocomel, 
een mooie ijsvloer met een 
strakblauwe hemel en zo’n 
fijn winterzonnetje.

De vrijwilligers van IJLP, 
jong en oud, willen er alles 
aan doen om elk natuurijs 
in de winter voor iedereen 
tot een succes te maken. 
De quads, Deux Chevaux 
en de Harley Davidson met 
schuiven en borstels staan al 
startklaar.
Ook al aan het voorberei-
den? Zijn de schaatsen al 
geslepen? Heb je misschien 

al een paar rondjes op de 
kunstijsbaan gedraaid? Wel-
licht al een ontheffing voor 
een koek en zopie bemach-
tigd? Ben je al lid van IJLP? 
Vergeet het niet!

IJLP prepareert sinds 1903 
veilige natuurijsbanen op 
de Loosdrechtse plassen, 
van 4 tot 12.5 kilometer 
lengte, met allerlei acti-
viteiten en toertochten; 
De marathonwedstrijd De 
Ronde van Loosdrecht (100 
kilometer), en oud Hollands 
wintervermaak als prikslee-
wedstrijden, ringsteken op 
de schaats en een nachte-
lijke fakkeltocht.

IJLP doet dit met een grote 
ploeg vrijwilligers en in 
samenwerking met de 

EHBO, verkeersregelaars, de 
gemeente Wijdemeren en 
hulpdiensten, te veel om op 
te noemen. Er worden daar-
bij ook kosten gemaakt en je 
kunt IJLP helpen door een 
dagkaart te kopen of lid te 
worden van IJLP.
Kinderen tot 18 jaar van le-
den krijgen een gratis jeugd-
kaart.

Lid worden van IJLP kan via 
de website www.ijlp.nl en 
daar vind je ook actuele in-
formatie over de openings-
tijden van de banen en acti-
viteiten.

Houdt ook de facebookpagi-
na van IJLP in de gaten voor 
al het nieuws over natuurijs 
in Loosdrecht

‘Ruim honderd jaar veilig schaatsen!’

IJsclub Loosdrechtse Plassen
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BOWLINGLOOSDRECHT.NL
Tel: 06 13 80 28 37

Bowlen - Grillarrangement - Kinderparty's

How are you today? Een 
vraag die zomaar gesteld kan 
worden door een leerkracht 
tijdens de Engelse les bij OBS 
de Linde. Directeur Hans 
Broekhof vertelt: “Ik ben zeer 
trots dat we, in navolging van 
SWS de Catamaran, ook alle 
leerlingen van OBS de Linde 
goed kunnen voorbereiden op 
de Engelse les in het voortge-
zet onderwijs. De methoden 
die we gebruiken zijn leuk en 
stimulerend waardoor de kin-
deren er enthousiast mee aan 
de slag gaan”.

Voor groep 1 t/m 4 wordt 
de methode ‘I-pockets’ 
gebruikt. De kinderen krij-
gen op een interactieve en 
speelse manier Engelse les 
via het digibord. Ze leren 
de taal eigen te maken door 
middel van liedjes, rijmpjes, 
interactieve praatplaten 
en videomateriaal. De leer-
kracht geeft ondersteuning 
door een handpop (monkey, 
tiger and giraffe) Engels te 
laten praten.
I-Pockets sluit naadloos aan 
bij de methode ‘Our Dis-

Lindeschool gestart met Engelse les 
voor alle groepen

covery Islands’ van groep 
5 t/m 8. De oefeningen op 
het digibord zijn gemaakt 
voor verschillende type leer-
lingen, de auditief (op het 
gehoor) ingestelde leerling, 
de visueel (zien alle details), 
de tactiel (tastbaar voelen) 
en kinesthetisch (gevoels-
matig) ingestelde leerlingen. 
Hierdoor kan ieder kind op 
zijn eigen manier succesvol 
zijn in het leren van Engels. 
Doordat zowel de leerkrach-
ten als de kinderen Engels 

praten tijdends de les, krij-
gen de leerlingen snel meer 
zelfvertrouwen in het Engels 
spreken. Hans; “De Engelse 
les is een mooie aanvulling 
op de mediawijsheid- en the-
aterlessen waarmee we vorig 
jaar zijn gestart. Onze leer-
lingen krijgen zo breed on-
derwijs en zullen zich zeker 
voelen wanneer ze naar het 
voortgezet onderwijs gaan”. 
Have a nice day!

Eind augustus vorig jaar werd 
bekend dat Team ’t Knip-
pandje de uitdaging in febru-
ari 2017 op de Weissensee 
aan zou gaan. Tweehonderd 
kilometer schaatsen waarbij 
de opbrengst voor onderzoek 
tegen de ingrijpende ziekte 
Cystic Fibrosis is. 

CF is een taaislijmziekte 
waarbij ademhaling- en 
spijsverteringsproblemen 
ontstaan. Betere medicatie 
kan levensverlenging bete-
kenen en daar is veel onder-
zoek voor nodig. Het team 
dat de sportieve uitdaging 
aangaat bestaat uit Wout 
van der Linden, Fred en Ine-
ke Kramer en Andre van Eck 
en is inmiddels uitgebreid 
met een vijfde schaatser, 
Henk van Nieuwameron-
gen. Henk wilde eigenlijk 
direct meedoen maar zag 
op tegen het ‘leuren’ om 
het sponsorgeld en wilde 
eerst het geld bij elkaar heb-
ben alvorens hij zich bij het 
team zou voegen, gedreven 
als hij is bleek dat gemakke-
lijker dan hij aanvankelijk 
dacht. Al voornemend om 
de Alternatieve stedentocht 
op de Weissensee voor de 
fun voor zichzelf te rijden, 
rijdt hij de zware tocht nu 
twee keer, op dinsdag voor 
zichzelf en op vrijdag voor 
Skate4Air. Eerder reed Henk 
al eens in de Alternatieve 
elfstedentocht een eindje 
met Jochem Uytdehaage 
(ambassadeur Skate4Air) 
op, toen Henk wilde stop-
pen na 50 km zei Uytdehaa-
ge; “Stoppen is geen optie”. 

Ineke moest in september 
nog leren schaatsen, na 
elke week flink trainen en 
de clinics van Skate4Air 
is ze sterk verbeterd. Met 
nog een paar weken te 
gaan hoopt ze zeer dat ze 
het felbegeerde kruisje uit 
Oostenrijk naar huis mag 
meenemen. Het team is 
goed voorbereid en heeft er 
enorm veel zin in.

Op 17 december hebben 
150 kinderen van Jeugd-
schaatsen Loosdrecht in 

‘Het is bijna zover!’

Skate 4 Air; Team ‘t Knippandje

Biddinghuizen de mini-
skate4air-elfstedentocht 
gereden. Zij hebben daarbij 
een mooi bedrag bij elkaar 
geschaatst dat voor de spon-
sorgeldpot is bestemd van 
het goede doel, Skate4Air. 
Loosdrechtse ondernemers 
sponsorde de chocolade-
melk met cake voor de 
kinderen. Een levensgrote 
Skaty moedigde de kinde-
ren aan, deelde liefdevolle 
knuffels uit waar nodig 
en ging met ze op de foto. 
Een half uur achter elkaar 
schaatsen is best lang, maar 
de kinderen hebben goed 
geschaatst. Dank jullie wel! 
De kleine speelgoedknuffel 
Skaty is nog te koop bij ’t 
Knippandje op de nootweg 
in Nieuw-Loosdrecht, waar-
van ook de opbrengst naar 
Skate4Air gaat.

Vrijwillige ondersteuning 
zal ter plaatsen in Oosten-
rijk worden gegeven aan 
het team, door Frans Elde-
ring van Jeugdschaatsen 
Loosdrecht.  
Tevens staat er een tent met 
medewerkers van Skate4Air 
langs het parcours die de 
deelnemers de hele dag 
van eten, drinken en een 
mentale oppepper voor-
zien. Een bijzonder mooi 
Hollands evenement in 
Oostenrijk. Veel dank gaat 
uit naar zowel de bedrijven 
als particulieren die door 
hun donaties deelname mo-
gelijk maken. Kijk voor alle 
informatie of sponsoring 

op www.skate4air.nl en ga 
naar Team ’t Knippandje.
Op www.weissensee.nl zijn 
alle schaatsers op de Weis-
sensee in Oostenrijk op 3 
februari live te volgen.

Op zondag 22 januari staat 
Mark Wijnen in Theater De Dil-
lewijn in Ankeveen.

‘Ode aan Jasper’ is het verhaal 
van Mark. Mark is de vader 
van Jasper. Zoals iedere aan-
staande ouder droomde ook 
Mark van een gezond kindje. 
Al snel na de geboorte spat 
deze droom in 1000 scherven 
uiteen.
Mark vertelt het levensver-
haal van hemzelf en van zijn 
zoon Jasper. Jasper is ziek, 
een zeer ernstige vorm van 
epilepsie is de eerste diag-
nose. Jasper vecht voor zijn 
leven en Mark vecht met de 
scherven van zijn droom, dit 
lijkt in niets op het jonge ge-
zinnetje dat hij zich had voor-
gesteld. Is hij hier wel tegen 
opgewassen, waar heeft hij 
dit aan verdiend? Hoe, hoe, 

hoe dan! Vluchten is geen 
optie, Jasper is er! En Mark 
is zijn vader! Hij gaat de reis 
met zijn ernstig meervoudig 
gehandicapte zoon aan. Ook 
al voelt hij zich er niet klaar 
voor. Gaandeweg ontdekt hij 
de onvoorwaardelijke liefde 
van én voor Jasper. Het veran-
dert het leven van Mark vol-
ledig. Angst en verzet maken 
onderweg steeds meer plaats 
voor liefde en dankbaarheid.
Mark brengt deze één uur du-
rende monoloog, sámen met 
Jasper in deze voorstelling. 
In verhalen, liedjes en beeld 
weet Mark je mee te nemen 
in zijn leven met Jasper. En 
Jasper laat u zien hoe hij daar 
al die jaren zijn eigen unieke 
rol in heeft gespeeld.  
Piano: Ronald van Eunen.
Aanvag 15.30 uur. Kaarten via 
www.dedillewijn.nl

Intrigerende ‘Ode aan 
Jasper’ in De Dillewijn



5

Na meer dan zeventien jaar 
werkzaam te zijn geweest als 
fashionprofessional zegde 
de Loosdrechtse Natascha 
Lighthart-De Boorder aange-
moedigd door haar man Lucas 
haar goede baan op. Al vanaf 
de middelbare school is kle-
ding altijd haar ‘ding’ geweest 
en houdt ze alle nieuwste 
ontwikkelingen oplettend in 
de gaten. 

In de laatste maanden van 
vorig jaar ging ze op zoek 
naar een geschikte loca-
tie voor een kledingzaak, 
waar ze met professionele 
deskundigheid stijlvolle kle-
dingmerken kan aanbieden 
aan de moderne vrouw. Loos-
drecht bood haar niet de juis-
te mogelijkheden, dus week 
zij uit naar het spiksplinter-
nieuwe winkelcentrum van 
Kerkelanden. Na een fikse 
verbouwing en inrichting, 
die door Lucas van ontwerp 
tot gedetailleerde afwerking 
onderhanden is genomen, 
opent zij de deuren van Chi-
que & Stoer.

Het smaakvolle interieur 
heeft een industriële look 
gekregen waarin een hui-
selijke sfeer is gecreëerd en 

‘Opening 21 januari’

Kledingwinkel Chique & Stoer

iedereen zich welkom voelt 
om te komen shoppen. De 
beste ideeën zullen al gezel-
lig kletsend ontstaan aan 
de tafel onder het genot van 
een kopje koffie of wijntje. 
De zaak biedt kleding voor 
elke gelegenheid. Voor twee 
mooie labels heeft Chique & 
Stoer de exclusiviteit gekre-
gen in de regio, daar heeft 

Natscha zich volop voor inge-
zet en is ze erg trots op. Ook 
zijn de merken niet online te 
verkrijgen, wat de originali-
teit waarborgt. Zo heeft het 
merk ‘Crème de la crème’ 
stoere vrouwelijke kleding, 
biedt ‘Helena Hart’ stijlvolle 
combinaties en ‘Cookie Cul-
ture’ kleedt de vrouw op en 
top. Daarnaast heeft Chique 

& Stoer kledingaccessoires 
als tassen, riemen, sieraden 
van onder andere ‘by LJ’, een 
kleine collectie schoenen, en 
sjaals in huis om de outfit he-
lemaal compleet te maken.

Op zaterdag 21 januari is 
iedereen van harte welkom 
voor een hapje en een drank-
je op de officiële opening. 

Schoonheidsspecialiste Char-
lotte van Beautysalon Fiore 
maakt indien gewenst een 
gratis huidanalyse en geeft 
beauty-adviezen. Speciaal 
op deze openingsdag bieden 
Natascha en Charlotte een 
aantrekkelijk gecombineer-
de openingsactie, bij een 
bepaald minimum aankoop 
bedrag in de winkel, een 
cadeaubon voor een schoon-
heidsbehandeling van maar 
liefst vijftig euro cadeau. 
En elke klant krijgt op deze 
openingsdag een cadeautje 
mee. De winkel gaat stan-
daard werken met een kaart 
waarop voor leuke tegoeden 
te sparen is. De ‘feelgood 
factor’ van de winkel staat 
hoog in het vaandel. Chique 
& Stoer streeft ernaar dat ie-
dere klant opgewekt de deur 
uitgaat, content met haar 
aankoop dat zorgvuldig in 
vloeipapier en een papieren-
tasje is ingepakt, met aan het 
hengsel een gelukspoppetje 
als dank.  

Chique & Stoer, 
kapittelweg 123 
Kerkelanden.
Volg Chique & Stoer op face-
book voor alle nieuwtjes en 
trends.

Alle verenigingen en stich-
tingen van Nederland kun-
nen zich vanaf vandaag weer 
aanmelden voor de Oranje 
Fonds Collecte. Deze wordt 
dit jaar in de week van 6 t/m 
10 juni gehouden. 

Het is de derde keer dat het 
Oranje Fonds deze collecte 
landelijk organiseert. En 
elk jaar groeit het aantal 
deelnemers en daardoor 
ook de opbrengst. 100 pro-
cent van de opbrengst gaat 
naar initiatieven die Ne-
derland mooier en socialer 
maken. Aanmelden kan via 
www.oranjefonds.nl/col -
lecte.
 
De collecteweek levert de 
deelnemende lokale ini-
tiatieven niet alleen geld, 
maar ook extra aandacht 
op. Het geeft deelnemende 
organisaties de mogelijk-
heid te laten zien hoe be-
langrijk zij zijn voor velen. 
Denk aan het buurthuis 
waar mensen die in een 
sociaal isolement zitten 
altijd terecht kunnen, de 
sportclub waar men elkaar 

iedere week treft en het 
zorgcentrum waar mensen 
met een beperking een dag-
besteding vinden.
 
Elke euro goed besteed
Deelnemende organisaties 
mogen de helft van de op-
brengst houden en beste-
den aan hun doelstelling. 
De andere helft gaat naar 
sociale initiatieven in de 
provincie waar gecollec-
teerd is. Alle kosten van de 
collecte (organisatie, mate-
riaal, geldverkeer) zijn voor 
rekening van het Oranje 
Fonds. De afdracht van de 
volle collectebussen wordt 
in de meeste plaatsen ver-
zorgd door de RegioBank. 
Als partner van de collecte 
doen zij dit kosteloos. Hier-
door wordt elke euro uit 
de collectebussen besteed 
aan sociale initiatieven. Dat 
maakt de Oranje Fonds Col-
lecte uniek.
 
Deelnemen
Alle stichtingen en ver-
enigingen die zijn inge-
schreven bij de Kamer van 
Koophandel, een eigen 

bankrekening hebben en de 
opbrengst besteden in Ne-
derland kunnen deelnemen 
aan de collecte. In 2016 is in 
1.099 collectegebieden ge-
collecteerd met een totaal-
opbrengst van 585.412,55 
euro. Het meeste geld werd 
opgehaald door Stichting 
tot Behoud van De Koren-
molen De Zwaluw uit Has-
selt (OV). De collectanten 
wisten maar liefst 2.874,57 
euro in te zamelen.
 
Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt 
sociale initiatieven in Ne-
derland en het Caribische 
deel van het Koninkrijk. 
Jaarlijks steunt het met 
zo’n 30 miljoen euro dui-
zenden initiatieven die 
ervoor zorgen dat mensen 
elkaar ontmoeten, minder 
eenzaam zijn, begrip krij-
gen voor elkaar en zich 
inzetten voor een ander. 
Koning Willem-Alexander 
en Koningin Máxima zijn 
sinds de oprichting het be-
schermpaar van het Oranje 
Fonds.

Aanmelding Oranje Fonds 
Collecte van start

Galerie Wijdemeren zal op 
zaterdag 21 en zondag 22 
januari haar deuren openen 
met een speciale preview van 
de werken die zij op het Kunst 
& Antiek Weekend in Naarden 
van 26 t/m 29 januari ten-
toonstelt. De kunstliefhebber 
wordt dan in gelegenheid ge-
steld op zijn gemak in gemoe-
delijke sfeer de kunstwerken 
in de huiskamer/expositie-
ruimte te bekijken.

Het Kunst en Antiek Week-
end in Naarden is dé beurs 
waar een grote diversiteit 
aan oude, moderne en he-
dendaagse kunst wordt aan-
geboden. Tijdens de Preview 
bij Galerie Wijdemeren treft 
men dan ook een breed scala 
aan kunstwerken aan. Een 
greep uit de collectie: Hol-
landse landschappen, boei-
ende zeegezichten, stadsge-
zichten, pluimvee, kleurige 
maar ook ingetogen bloem-
stillevens. Kom kijken naar 
sfeervolle wintergezichten 
van Louis Apol en Charles 
Leickert, aandoenlijke katjes 
van Cornelis Raaphorst of 

bijvoorbeeld de voorstellin-
gen van eendenfamilies in 
Oer-Hollandse landschappen 
van Constant Artz.
Van hedendaagse kunste-
naars treft u unieke stille-
vens aan van Annelies Jonk-
hart, René Smoorenburg 
en Ruud van der Neut en 
weergaloze beelden van het 
kunstenaarsechtpaar Jean 
en Marianne Bremers. Niet 
alleen de bronzen figuren 
in diverse afmetingen maar 
ook de paardengroepen van 
dit gedreven kunstenaar-
sechtpaar vormen een toon-
beeld van schoonheid door 
de uitbeelding van kracht en 
beweging.

Het loont zeker de moeite 
al dit moois in alle rust te 
bekijken bij de open haard 
en met een heerlijk kopje 
koffie. Galerie Wijdemeren 
is gevestigd aan de Heren-
weg 71-73 in Breukeleveen. 
Vaste openingstijden: Iedere 
vrijdag van 11.00 tot 17.00 
uur, andere dagen volgens 
afspraak. www.galeriewijde-
meren.nl

Speciale Preview bij 
Galerie Wijdemeren 
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Kort
Bezorging stempassen
Op woensdag 15 maart 2017 vinden de Tweede 
Kamerverkiezingen plaats. Om overal in Wijdemeren te 
kunnen stemmen ontvangt u per post een stempas in een 
envelop. De stempassen worden op 25 februari 2017 
bezorgd, op het adres waar u op 30 januari 2017 inge-
schreven stond in de Basisregistratie Personen (BRP). De 
kandidatenlijsten ontvangt u in de week voor de verkie-
zingen. Om te mogen stemmen, moet u de Nederlandse 
Nationaliteit bezitten en 18 jaar of ouder zijn.

Wat zijn uw sportieve wensen?
Iedereen moet kunnen bewegen en sporten, ook onze 
inwoners van 60 jaar en ouder. Sportservice ’t Gooi heeft 
samen met beweegcoach Beppie de Bunt van Inovum een 
vragenlijst opgesteld om te inventariseren wat eventuele 
drempels zijn om te gaan bewegen en welke sportieve 
wensen 60-plussers in onze gemeente hebben. We willen 
u uitnodigen om deze vragenlijst in te vullen. De vragen-
lijst vindt u op www.vragenlijst2017.tk. Wilt u de vra-
genlijst op papier ontvangen? Neem dan contact op met 
de beweegcoach: 06 31 59 58 47. U kunt de vragenlijst 
invullen tot en met 15 februari 2017. 

Veilig Thuis Wijdemeren 
Vanaf 1 januari 2017 organiseert de gemeente 
Wijdemeren de zorginkoop jeugd en de gehele Wmo 
niet meer in de regio Utrecht, maar in de regio Gooi en 
Vechtstreek. Dit betekent dat we aansluiten bij Veilig 
Thuis Gooi en Vechtstreek. Cliënten worden door Veilig 
Thuis Utrecht geïnformeerd over de overdracht van hun 
dossiers. Meldingen met betrekking tot kindermishande-
ling en huiselijk geweld kunnen worden gemeld bij Veilig 
Thuis Gooi en Vechtstreek, telefoonnummer 0800-2000 
of rechtstreeks op (035) 69 91 199. 

Niet in de kou 
Veel mensen hebben dubbel glas en dakisolatie, maar 
vloer- en gevelisolatie wordt nog wel eens vergeten. 
Terwijl u uw huis juist daarmee een warme jas geeft en 
dus bespaart op uw energiekosten. U kunt nog steeds 
gebruikmaken van de subsidieregeling. 
Kijk op www.energiebesparendoejenu.nl of ga naar 
www.duurzaambouwloket.nl. U kunt trouwens ook 
besparen door uw verwarming ‘s nachts op 15 graden te 
zetten. Dit scheelt al snel tientallen euro’s per jaar. En als 
u de gordijnen ’s avonds dicht doet, blijft de warmte bin-
nen. Besparen betekent immers niet dat u in de kou hoeft 
te zitten. 
 

Net als iedere andere gemeente in 
Nederland biedt Wijdemeren jaarlijks een 
aantal statushouders een woning en helpt 
hen een nieuw leven op te bouwen. Hoe 
gaat dit in z’n werk?

Statushouders zijn vluchtelingen die een tijdelijke ver-
blijfsvergunning hebben gekregen. Zij  mogen vijf jaar in 
Nederland blijven. Daarna wordt opnieuw bekeken of 
deze persoon in aanmerking komt voor een definitieve ver-
blijfsvergunning. Statushouders hebben dezelfde rechten 
en plichten als iedere andere Wijdemeerder. Momenteel 
komen statushouders veelal uit Syrië en Eritrea.

In Wijdemeren
Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) bepaalt 
wie in welke gemeente gaat wonen. Hoeveel mensen een 
gemeente opvangt, is afhankelijk van het aantal inwoners 
en wordt door het Rijk vastgesteld. Vorig jaar waren dat 
voor Wijdemeren 62 mensen. Voor 2017 is de verwachting 
dat het om 43 mensen zal gaan. Het gaat om zowel gezin-
nen, echtparen als alleenstaanden. Dat betekent dat er 
minder woningen nodig zijn dan het aantal statushouders 
dat we moeten huisvesten. Omdat er gemiddeld slechts 
90 sociale huurwoningen per jaar vrijkomen, kijkt de ge-
meente ook naar andere mogelijkheden om de druk op de 
woningmarkt niet verder op te laten lopen.

Toekomst opbouwen
Na huisvesting begint het bouwen aan een nieuwe 
toekomst. De gemeente ontvangt per statushou-
der vanuit het Rijk een bijdrage voor de begeleiding. 
Vluchtelingenwerk verzorgt dit in opdracht van de ge-
meente. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het opbou-
wen van een netwerk, het opdoen van werkervaring via 
bijvoorbeeld (vrijwilligers)werk of een aanvullende oplei-
ding. De statushouders worden hierbij ondersteund door 
medewerkers van de gemeente en vrijwilligers. Belangrijk 
moment is het ondertekenen van de participatieverkla-
ring. De participatieverklaring is een verplicht onderdeel 
van de inburgering waarbij statushouders een beeld krij-
gen van wat het betekent om in Nederland te wonen. In 
Wijdemeren wordt het participatietraject verzorgd door 
het Kursusproject Loosdrecht. 

U kunt helpen
Wilt u statushouders op weg helpen? 
Dat kan bijvoorbeeld door taalmaatje te worden 
of vrijwilliger bij vluchtelingenwerk. 
Kijk eens op:
- www.vrijwilligerspuntwijdemeren.nl
- www.vgenv.nl
-  http://www.bibliotheekgooienmeer.nl/diensten/word-

taalvrijwilliger.html
- www.vluchtelingenwerknederland.nl

Hoe helpen we statushouders op weg? 

De gemeente gaat de dorpsentree van 
’s-Graveland/Kortenhoef opknappen en 
vraagt u om mee te denken over een 
passend kunstwerk.

Op de kruising van het Noorder- en Zuidereinde met de 
Leeuwenlaan pakken we de inrichting van de openbare 
ruimte aan. Tegelijkertijd willen we bij de dorpsentree een 
mooi kunstwerk plaatsen waarin de twee dorpen terug te 

zien zijn. Heeft u hiervoor een idee? Stuur een schetsont-
werp of model in met een prijsopgave (inclusief fundering 
en plaatsing). 

Uitgangspunten
Uiteraard hanteert de gemeente een aantal uitgangs-
punten voor het kunstwerk. Het kunstwerk moet:
-  kenmerkende elementen uit ’s-Graveland en/of 

Kortenhoef bevatten; 

-  op een kleine ruimte, bijvoorbeeld het middenberm, ge-
plaatst kunnen worden;

-  passen in de omgeving en de verkeersveiligheid niet ne-
gatief beïnvloeden;

- duurzaam, onderhoudsarm en vandalismebestendig zijn. 
De richtprijs voor het kunstwerk is 6.000 euro (excl. BTW).

Meer informatie
Stuur het schetsontwerp of model vóór 1 maart 2017 naar 
de heer L. Groeneveld, via l.groeneveld@wijdemeren.nl. 
U kunt uw schetsontwerp of model ook aanleveren bij de 
balie van het gemeentehuis t.a.v de heer L. Groeneveld. 

Afgelopen najaar ondertekenden twaalf Syrische statushouders de participatieverklaring ter afsluiting van het participatietraject.

Ontwerp een kunstwerk
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Aangevraagde omgevingsvergunningen 
’s-Graveland
- Noordereinde 129-131: verbouwen restaurant (03.01.17) 
Kortenhoef
- Moleneind 65: bouwen twee woonarken (30.12.16)
- Moleneind 65: plaatsen bouwwerken ten behoeve van extensieve 
natuurgerichte recreatie (30.12.16)
Loosdrecht
- Horndijk 17: slopen woning (28.12.16)
- Horndijk 27: plaatsen hekwerk (03.01.17) 
- Rading nabij nr. 168: tijdelijk beweiden van pony’s (06.01.17)
- Van Ostadelaan 17: plaatsen erker aan voorzijde (30.12.16)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. (035) 65 59 
557. U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedure)
’s-Graveland
-  Oude Meentweg 6: restaureren/verbouwen voormalige boswachters-

woning (10.01.17)
Loosdrecht
-  Muyveveldseweg Wetering sectie E 1590: herstellen legakker 

(05.01.17) 
- Veendijk 8: verbouwen gemeentelijk monument (03.01.17) 
Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 28 a: vervangen woonboot (02.01.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

VERKEERSBESLUITEN
Ankeveen
-  Intrekking verkeersbesluit twee parkeerplaatsen voor het opladen 

van elektrische auto’s op het Stichts End, tegenover nr. 39.

Kennisgeving als bedoeld in artikel 1.3.1. 
Besluit ruimtelijke ordening. Bestemmings-
plan Ankeveensepad zuidzijde in Neder-
horst den Berg
In artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening is bepaald, dat 
een bestuursorgaan dat voornemens is om op verzoek of uit eigen 
beweging een bestemmingsplan voor te breiden hiervan kennis geeft.

Om te voldoen aan de kennisgevingsplicht wordt bekend gemaakt dat 
een bestemmingsplan wordt voorbereid voor een perceel grond langs 
het Ankeveensepad (globaal tussen het nutsgebouwtje en de bunker). 
Het bestemmingsplan zal voorzien in de bouw van 12 seniorenwonin-
gen met bijbehorende infrastructuur. 

Er zal bij dit plan geen gelegenheid worden geboden aan een 
onafhankelijke instantie om advies uit te brengen over het voornemen 
genoemd bestemmingsplan voor te bereiden (art. 1.3.1, lid 2, onder c 
van het Besluit ruimtelijke ordening).

Belastingverordeningen 2017
Op 22 december 2016 heeft de gemeenteraad de onderstaande 
verordeningen voor het jaar 2017 vastgesteld:
- Verordening onroerende-zaakbelastingen 2017; 
-  Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 

2017; 
- Verordening hondenbelasting 2017; 
- Verordening landtoeristenbelasting 2017; 
- Verordening watertoeristenbelasting 2017; 
- Verordening forensenbelasting 2017; 
- Verordening rioolheffing 2017; 
-  Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2017 en de tarieventabel bij 

de verordening; 
- Verordening afvalstoffenheffing 2017; 
- Verordening lijkbezorgingsrechten 2017;

- Legesverordening 2017.

De verordeningen treden 1 januari 2017 in werking. De ingangsdatum 
van de heffingen is eveneens 1 januari 2017. U kunt de verorde-
ningen vinden via de website van de gemeente Wijdemeren: www.
wijdemeren.nl/regelingen-overzicht. U kunt de belastingverordeningen 
ook inzien in het gemeentehuis. Een kopie van de belastingverorde-
ningen is tegen betaling verkrijgbaar.

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

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op afspraak, inzien 
in het gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht. Voor informa-
tie 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 verzenden van 
het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de recht-
bank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemza-
ken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

18 januari Wijdemeren Informeren

“Ik zie veel stille armoede om me heen. 
Daar wilde ik iets aan doen”, vertelt 
Gerda van Deutekom van Kledingbank 
Kortenhoef. Haar doel? Kleding beschikbaar 
stellen aan mensen in Wijdemeren met een 
kleine portemonnee. Dit mooie initiatief is 
het Appelboom-project van de maand.

Samen met vijf vrijwilligers runt Gerda sinds 2016 
Kledingbank Kortenhoef. Naast kleding verkopen zij 
schoenen, sieraden, spelletjes en speelgoed. “Iedereen 
is welkom. Of je nu jong, oud, arm of rijk bent. Zo heb-
ben we bijvoorbeeld prachtige driedelige pakken voor 
7,50 euro. Waar vind je dat nou?”

Gratis kleding en speelgoed
De Kledingbank werkt samen met  het Leger des Heils, 
Dierenasiel Crailo en de Voedselbank. Iedereen die via 
de Voedselbank bij hen terechtkomt mag gratis vijf 

stukken kleding of schoenen meenemen. Ook aan 
de kinderen wordt gedacht. Zij mogen altijd gratis 
speelgoed uitkiezen. 

Koffie en een praatje
“We zitten naast het winkelcentrum. Mensen komen 
graag binnen om een praatje te maken. Toch is er nog 
schroom om over de drempel te stappen. Dat begrijpen 
we, maar dat hoeft niet. Tot en met 15 februari hebben 
we een actie: twee kledingstukken gratis voor ieder-
een.  Dat helpt misschien. De koffie staat klaar!”, besluit 
Gerda.

Meer weten?
Kledingbank Kortenhoef is op dinsdag, woensdag en 
donderdag van 10.00 tot 15.00 uur geopend in de 
Dobber, Meenthof 46. Kijk voor meer informatie op 
de Facebookpagina: Kledingbank Kortenhoef.

Iedereen welkom bij Kledingbank Kortenhoef

Sinds december kunt u de gemeente 
Wijdemeren ook bereiken via WhatsApp. 
Dit kan op het telefoonnummer 
06 12 79 45 41. 

Op werkdagen reageren wij tussen 09:00 en 16:00 uur. 
WhatsApp is vooral bedoeld voor eenvoudige vragen. 
Heeft u een ingewikkeld vraagstuk dan kunt u het 
beste bellen of mailen. U kunt niet naar het WhatsApp-
nummer bellen, maar naar 14 035. 

 WhatsAppen met de gemeente
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LoVoC dames pakken volle winst
Vrijdag 13 januari was de 
eerste wedstrijd voor Lo-
VoC dames 1 na de korte 
winterstop. De competitie 
werd hervat tegen het Am-
sterdamse SVU dames 2, dat 
één plek onder LoVoC staat. 
Belangrijk dus om in deze 
wedstrijd punten te pakken. 

LoVoC begon gelijk in de 
eerste set met heel veel 
energie en vechtlust en 
nam direct een grote voor-
sprong. Met een goede 
verdediging en sterk aan-
vallen wisten de dames de 
voorsprong vast te houden 
en werd de set eenvoudig 
gewonnen met 25-19. 
Met veel vertrouwen begon 
LoVoC aan de tweede set en 
dit vertaalde zich in goed 
spel. De aanvallers wisten 
veel en snel te scoren en 
ook spelverdeelster Aike 
Kraaikamp kwam tot sco-
ren. De score ging eerst nog 
gelijk op, maar LoVoC nam 
bij de 20 een eindspurt en 
won de set met 25-21.

Na een spelverdelers wissel 
in de derde set kwam Eva 
Zeldenrijk in het veld. Zij 
bracht met mooie set-ups 
de LoVoC aanvallers goed 
in stelling. Opnieuw lag het 
initiatief bij LoVoC en kon 
SVU alleen maar volgen. 
Even was er een opleving 
bij SVU en wisten de Am-

sterdamse dames een aantal 
punten te scoren waardoor 
de voorsprong van LoVoC 
kleiner werd. LoVoC her-
stelde op tijd en wist de op-
gebouwde voorsprong te be-
houden. Met 25-22 werd de 
derde set binnen gehaald. 
In de laatste set liet LoVoC 
opnieuw sterk aanvallend 

spel zien. SVU had verdedi-
gend hierop geen antwoord 
waardoor zij zelf niet tot 
aanvallen kwamen. LoVoC 
pakte snel weer een voor-
sprong en gaf SVU geen kans 
om zich terug te knokken in 
de wedstrijd. Via 25-17 was 
ook deze set voor LoVoC 
dat hiermee de volle 5 pun-

ten pakte. LoVoC verstevigt 
hiermee de zesde plek in de 
ranglijst en behoudt uitzicht 
op een plek bij de eerste vier.  
De volgende wedstrijd speelt 
LoVoC uit tegen het sterke 
Forza Hoogland dames 3 in 
Amersfoort. 

LoVoC heren-1 dat nog steeds 
te kampen heeft met enkele 
geblesseerde spelers pakte 
een punt tegen VCV-3. Met 
25-20 werd de 1e set gepakt. 
De volgende twee sets gin-
gen vrij kansloos met 12-25 
en 17-25 verloren. Het was 
jammer dat de heren in de 
4e set niet werden beloond 
voor hun strijdlust. Nadat 
LoVoC een setpoint had laten 
liggen pakte VCV de set met 
26-28. De heren zullen zich 
voorlopig moeten richten 
op lijfsbehoud. Op 20 janu-
ari treffen de heren in eigen 
sporthal om 20.00 uur Tau-
rus 5, de nummer 8 van de 
ranglijst. 

Volleybal

Nederhorst den Berg – Uit-
voerder Gert Wingelaar van 
het Breukeleveense Aanne-
mingsbedrijf Wingelaar bv 
glom van trots. Sluis ’t He-
meltje kan weer voor 25 jaar 
vooruit dankzij voorvarend 
vakmanschap van zijn bedrijf.

“Het allermooiste vind ik dat 
we precies op de dag af op 
14 december klaar waren. 
We begonnen op maandag 
7 november. We hebben er 
dus vijf en een halve week 
over gedaan, en dat is een 
prestatie voor een dergelijk 
karwei” vertelt Wingelaar. 
De schutssluis tussen het Hil-
versums kanaal en de Vecht 
meet 54 meter in lengte bij 
een breedte van 7.50 meteren 
een diepte van 2.90 meter. 
Het hoogte verschil tussen 
beide zijden van de sluis be-
draagt ca. 80 cm. De sluisdeu-

Sluis ’t Hemeltje kan de komende 
25 jaar vooruit

ren draaien niet open zoals 
bij de meeste sluizen, maar 
schuiven opzij. Over de sluis 
liggen drie ophaalbruggen; 
één voor het autoverkeer, een 
fietspad en een klein brug-
getje voor de sluiswachter. 
Het autoverkeer kon tijdens 
de werkzaamheden gewoon 
doorrijden, voor de fietsers 
lag er een noodbrug en het 
vaarverkeer was gestremd. 
“De aanslaglijsten van de 
sluisdeuren moesten vervan-
gen worden. Daarna moesten 
we de houten deuren breeu-
wen om de kieren tussen de 
planken met touw en teer 
waterdicht te maken. Vooral 
het feit dat er veel meer 
metalen schetsplaten nodig 
waren dan vooraf gedacht, 
gaf de nodige hoofdbrekens. 

Ik dacht dat er ongeveer vijf 
nodig waren, maar het ging 
om vijftien stuks. Kun je je 
dat transport voorstellen? 
Van die kolossale stalen 
bankendoor een nachtelijk 
Harmelen met die smalle 
straatjes. Wat een klus was 
dat! Dankzij de hulp van Van 
de Weteringhebben we het 
geklaard”, vervolgt Winge-
laar. Hij voegt er nog aan toe 
dat zijn team van vier man 
soms ook in het weekend 
moest doorwerken om deze 
opdracht tot een goed einde 
te brengen. Ook het fietspad 
is voorzien van een nieuwe 
slijtlaag. “Tja, de komende 
25 jaar kan ’t Hemeltje weer 
prima draaien”, besluit Gert 
Wingelaar.

Op zaterdagochtend 14 de-
cember stond om negen uur, 
bij Andy’s Dierensuper aan de 
Loosdrechtsedijk, alles klaar 
voor de mini workshop vo-
geltaartjes en vogelslingers 
maken. Strooivoer, pinda’s, ap-
pels en meelwormen. Alles was 
in gereedheid gebracht om de 
vijfendertig kinderen, die zich 
hadden opgegeven voor deze 
leuke activiteit, te ontvangen.

Rond tien uur meldden de 
eerste kinderen met ouders 
zich om aan de slag te gaan. 
De kinderen mochten kiezen 
wat ze het eerst wilde doen. 
Het warme vet trok toch het 
meest de aandacht. Drie ver-
schillende cupcakevormen 
werden er gevuld met allerlei 
lekkers voor de vogels. Vele 
creatieve varianten ontston-

den, ook van de ouders, met 
prachtige taartjes als resul-
taat. Wel moesten ze nog 
een tijdje afkoelen. Daarom 
konden de taartjes niet gelijk 
mee naar huis. De taartjes 
konden vanaf dinsdag inge-
pakt en versierd en wel afge-
haald worden.
Daarna was de vogelslinger 
aan de beurt. Daar was wat 
meer geduld voor nodig. Vet-
bolletjes, appels, rozijnen en 
pinda’s, de resultaten waren 
verbluffend origineel. Pinda’s 
rijgen is echt zo gemakkelijk 
niet. Maar iedereen kreeg het 
voor elkaar en de resultaten 
waren verbluffend origineel, 
de vogels zullen smullen 
van dit heerlijke buffet. Niet 
alleen de vogels werden van 
wat lekkers voorzien.
Ondertussen werd er nog 

Vogeltaartjes bakken 
en voerslingers rijgen

voor alle vogeltaartjesbakkers 
en slingerrijgers warme cho-
colademelk en knakworsten 
verzorgd. 
Andy’s Dierensuper bedankt 
alle kinderen en ouders en 
opa’s en oma’s voor hun 
komst. Wie weet volgend jaar 
weer!
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Op zaterdag 4 februari orga-
niseren de vier kerken aan de 
Dijk gezamenlijk een cabaret 
door het gezelschap ‘Op en 
Top vrouw’ Om 20.00 uur  is 
iedereen die zin heeft in een 
leuk programma met inhoud 
welkom in het wijkgebouw 
aan de Eikenlaan 17a in Nieuw 
Loosdrecht. Er is een voorstel-
ling om 20.00 uur (uitver-
kocht), en een extra voorstel-
ling om 15.30uur.

‘Op en top vrouw’ is een 
kleinkunst productie voor 
en door vrouwen vanuit 
christelijk hoek. Met liedjes 
als: Het valt niet altijd mee 
om vrouw te zijn, De beval-
lingblues, Single en Trouw-
jurk komen de leuke, maar 
ook de minder leuke dingen 
van het vrouw-zijn op een 
herkenbare manier aan bod. 
Een programma met een 
lach en traan waarbij we mo-
gen weten dat we als vrouw 
niet zonder hulp van boven 
kunnen. 
Tijdens het Opwekkings-
weekend met Pinksteren in 
Biddingshuizen, zijn een 

Cabaret voorstelling; Op en top vrouw

paar vrouwen uit Loosdrecht 
bij een korte voorstelling van 
dit damesgezelschap terecht 
gekomen. En ze vonden dit 
zo goed dat ze bij thuiskomst 
gelijk nog wat vrouwen uit 
de kerken in Loosdrecht ge-
mobiliseerd hebben om in 
Loosdrecht een optreden van 
‘Op en Top vrouw’ te realise-
ren. En dat is gelukt, op 4 fe-
bruari komen de dames, met 
hun pianist naar Loosdrecht. 

En het is echt een aanrader. 
Wanneer hebben we nu 
kleinkunst in Loosdrecht? 
In februari dus. De kaarten 
in de voorverkoop bleken zo 
snel uitverkocht dat er is be-
sloten een extra voorstelling 
in de middag te organiseren.  

Kaarten zijn te bestellen op 
de website www.opentop-
vrouw.nl 

Vlak voor de kerst van 2011 
werden bewoners op verschil-
lende woonlocaties in de dor-
pen van wijdemeren bericht 
dat zij een brief op het post-
kantoor moesten ophalen. 

Zo ook onder de geadres-
seerden de bewoners aan 
de Heulakker in Oud-Loos-
drecht. In deze brief van de 
gemeente werd duidelijk dat 
zij een stukje grond van de 
gemeente in oneigenlijk ge-
bruik hadden, ook wel snip-
pergroen genoemd, en dat 
de gemeente dat graag terug 
wilde hebben. Er werden 
drie opties geboden, kopen, 
huren of ontruimen. 
Met een knoop in de maag 
gingen de bewoners de feest-
dagen in, onzeker over wat 
er boven het hoofd hing. Nu 
vijf jaar verder zijn er nog 
veel losse eindjes en hebben 
bewoners op de Heulak-
ker nog altijd een onrustig 
gevoel, wat het woongenot 
lijfelijk en latent negatief 
beïnvloed. Ze zien groen van 
het snippergroen.  

Verantwoordelijken in die 
tijd, wethouder Jaap van 
Waveren en juridisch me-
dewerker van de gemeente 
Marit Froger lieten destijds 
weten dat de bewoners op 
een persoonlijke benadering 
en afhandeling konden re-
kenen. Met voorlichtingsbij-

Groen van het Snippergroen 

eenkomsten en keukentafel 
gesprekken zou de oplossing 
in deze kwestie duidelijk 
worden. De gemeente gaat 
uit van rechtsgelijkheid 
voor al haar bewoners was 
het credo, lieten zij weten.  

De reacties van de bewoners 
waren echter divers waar-
door er uiteenlopende dos-
siers zijn ontstaan. Enkelen 
stuurden een brief naar de 
gemeente terug en hebben 
niets meer vernomen. An-
deren werden voor de recht-
bank gedaagd en blijven zit-
ten met een hoge rekening 

van de advocaat. Een alleen-
staande oudere bewoner 
koos eieren voor zijn geld 
en is een huurcontract aan-
gegaan voor zijn grond. Ook 
werd er ontruimd, bewoners 
zagen mooie rozenstrui-
ken plaatsmaken voor kale 
grond waarop het onkruid 
welig tierde. De gemeente 
gaf aan niet voornemend 
te zijn hier enig onderhoud 
aan te plegen. Inmiddels 
hebben de bewoners het 
stukje op eigen kosten maar 
weer ingericht. Tegenstrij-
dige berichtgeving omtrent 
de vierkante meters die men 

oneigenlijk in gebruik zou 
hebben en de uiteenlopende 
bedragen die de gemeente 
meent te moeten vragen 
voor de grond veroorzaken 
onrust en roepen vragen op. 

Uit onderzoek was gebleken 
dat het kadaster de erf-
afscheidingen aan de hand 
van een luchtfoto heeft in-
getekend. Secure metingen 
dienen echter met een land-
meter ter plekke te worden 
gedaan. De straat, stoep en 
particuliere tuingrenzen 
zijn sinds de bouw in 1974 
ongewijzigd gebleven. Nu is 

gebleken dat de gemeente 
buiten haar schuld om in 
haar archief foutieve kadas-
trale metingen borg waarop 
de hele snippergroen actie 
is gestoeld en de bewoners 
onheus zijn behandeld, 
volgt een persoonlijk excuus 
van de wethouder maar zijn 
de dossiers anno 2017 nog 
steeds niet allemaal afge-
handeld en gesloten. En de 
situatie duurt maar voort. 
Om herhaling te voorkomen 
in de toekomst zouden de 
bewoners graag zien dat ze 
allemaal een brief ontvin-
gen waarin alles duidelijk is 
opgetekend. Dat de gemaak-
te kosten worden vergoed en 
dat er oprechte excuses van 
de gemeente kwam. 

De gemeente heeft hierop 
gereageerd en wil benadruk-
ken niet verantwoordelijk 
te zijn voor de foutieve 
informatie in het archief, 
maar het kadaster. Zij laten 
aan alle bewoners op de 
Heulakker weten dat in dit 
eerste kwartaal van 2017 
alle dossiers zullen worden 
gesloten.  

Het plot in het dikke dossier 
snippergroen is eindelijk in 
zicht. 

Zaterdag 28 januari en zater-
dag 18 februari kun je met de 
boswachter mee op vogelex-
cursie op de Loenderveense 
Plas. 

In dit gebied zijn veel bijzon-
dere wintergasten te zien, 
zoals het nonnetje, de bril-
duiker en de krooneend. De 
wandeling is langs de plas 
waar deze watervogels zijn 
te spotten. Vergeet je ver-
rekijker niet, er wordt voor 
een paar goede telescopen 
gezorgd. Een gids van de 
Vogelwerkgroep Gooi en om-
streken helpt je de verschil-
lende vogels te herkennen.
 

De Loenderveense plas is een 
prachtig natuurgebied waar 
Waternet een deel van het 
drinkwater voor Amsterdam 
en het Gooi voorzuivert.
Het gebied is normaal niet 
toegankelijk voor publiek, 
dus een unieke kans om een 
kijkje te komen nemen.
 
Wanneer: zaterdag 28 janu-
ari en zaterdag 18 februari 
om 11.00 uur.
Geen kosten.
 
Aanmelden en meer infor-
matie:
www.waternet.nl/loender-
veenseplas

Vogelexcursies op 
Loenderveense Plas
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Vader Loek vindt de kunstschaatscultuur 
in huis niet altijd leuk, hij had Luc ook 
graag op zeilen gezien, maar is trots op 
zijn gezin en ondersteund ze waar moge-
lijk. Vrijwel elke dag rijdt moeder Carola 
met Luc naar Den Bosch voor de trainin-
gen, zelf heeft ze de sport tot aan Neder-
landse kampioenschappen beoefend en 
geeft nog altijd de jongeren les. Zus Lotte 
schaatste in de hoogste selectie en rijdt 
nog altijd met veel plezier maar kan nu 
ze studeert er niet zoveel tijd meer aan 
besteden. Sinds enkele jaren heeft Luc de 
beloftestatus van het NOC-NSF gekregen, 
waardoor hij met school, het Commeni-
uscollege in Hilversum (een Loot-school) 
goede afspraken kan maken. Landelijk 
hebben ongeveer 35 jongeren deze 
beloftestatus in het kunstschaatsen. Nu 
er geen kunstschaatsen meer in Utrecht 
is, traint Luc op de schaatsbaan in Den 
Bosch. Dat betekent vrijwel dagelijks veel 
in de auto zitten en huiswerk onderweg 
maken. Sinds anderhalf jaar is de frans-
man Thierry Cerez de hoofdtrainer van 
Luc, daarnaast heeft hij voor elke oefe-
ning een andere gespecialiseerde coach. 
Zijn groepje bestaat uit 5-6 kinderen van 
hetzelfde niveau. Luc heeft wel eens met 
een meisje als paar geschaatst maar hij 
blijft liever solo rijden. Er zijn slechts 15 
jongens die op het hoogste niveau in 
Nederland kunstschaatsen. 

Kunstschaatsen is een onderdeel(tje) van 
de KNSB. Het ligt inmiddels vijftig jaar 
achter ons dat Sjoukje Dijkstra en Joan 
Haanappel voor Nederland de wereldti-
tels op naam schreven. In Nederland is 
het de kleinste tak van de schaatssport, 
wereldwijd is het echter véél groter dan 
het hardrijden. De vereniging ontvangt 
van de KNSB een kleine bijdrage voor ta-
lentontwikkeling. Als ouders draag je alle 
kosten voor lidmaatschap, inschrijfgel-
den, reizen en kleding. De trainingskle-
ding spreekt voor zich, maar de kosten 
voor mooie creatieve wedstrijdkleding 
kunnen flink oplopen. Volgens Carola 
zou het goed zijn dat de 10 kilometer, 
waar men tegenwoordig toch niet meer 
het geduld voor heeft om op televisie 
naar te kijken, moeten plaatsmaken voor 
het kunstrijden en ten goede komen aan 
het imago van de sport. Het is leuk om 
naar te kijken, snel en spannend. De 
sport is opgedeeld in een A-selectie, B-
selectie en de recreanten. Deze zijn weer 
onderverdeeld in Basic, Advance, Junior 

en Senior, alwaar je naar leeftijd en de 
behaalde resultaten van de testen wordt 
ingedeeld. Luc zit in de A-selectie. Het is 
geen gemakkelijke sport, er komt veel bij 
kijken. 

Hoe is het gekomen dat je bent 
gaan kunstschaatsen?
“Ik stond veel naar mijn moeder en zus 
te kijken. Ik zat zelf op ijshockey maar 
dat vond ik soms wel een te harde sport 
en de pakken stonken. Toen ben ik het 
gewoon ook eens gaan proberen.”

Na de geweldige prestatie in Zagreb eind 
oktober 2016 bemachtigde Luc op 30 
november een eerste plaats op het Dort-
mund NRW Troffee. Daar hoorde hij op 
het hoogste podium met zijn familie op 
de tribune het Nederlandse volkslied voor 
hem spelen, een emotioneel moment. 

Hoe vaak train je en waar bestaan
je trainingen uit?
“Ik train 6 keer per week. Kunstrijden 
kent vele technieken die je altijd op het 
ijs moet trainen. Je traint voornamelijk 
op kracht, spierbeheersing en lenigheid. 
Na een sprong kom je met zes maal je 
gewicht weer op het ijs terecht. En het 
moet eruit zien alsof het allemaal heel 
gemakkelijk gaat.”

De perfecte schaats voor de slanke voe-
ten van Luc, is de Risport schaats, echter 
zijn die alleen in zijn maat in het wit te 
verkrijgen. Zijn moeder zorgde ervoor 
dat ze zwart werden geverfd. Hoe meer 
dat alles klopt, hoe beter de sportpres-
taties.   

Hoe komen de kühren die jij schaatst 
tot stand, wie maakt die?
“Met de choreograaf/trainer maak je de 
kühr die bij jou past en je mag je eigen 
ideeën geven. Ik kies zelf mijn muziek. 
Ik wilde mijn allereerste wedstrijd alléén 
schaatsen als het op muziek van Michael 
Jackson mocht. Eén keer in de twee 
jaar maak je een nieuwe kühr. Vorig jaar 
schaatste ik nog op een mix van Armin 
van Buren met ‘I have a dream’ erin, nu 
schaats ik op muziek van Scary Clowns 
uit de film Dead Silence.”

Wat is er zo leuk aan kunstschaatsen 
en moet je er veel voor opzij zetten?
“De uitdaging, je wilt steeds beter en 
moeilijker. En het show element vindt ik 

Ambitieuze jonge sporters

In de serie ‘Ambitieuze jonge sporters’ een aantal portretten van jonge Loos-
drechtse sporters, die hun leven helemaal inrichten voor de sport. Aangemoe-
digd en gesteund door ouders waarvan al evenzeer het leven wordt beheerst 
door de ambities van hun kinderen, met name als ze nog jong zijn. Kosten, 
middelen noch tijd worden veelal gespaard. Is topsport wel te combineren 
met school? Wat als het gedroomde NK, EK, WK of Olympische Spelen niet 
haalbaar blijkt? Wat moeten ze er voor doen en laten? Het relatief kleine dorp 
Loosdrecht kent veel sportieve talenten in diverse takken van sport. 

Deze week; 
Kunstschaatser Luc Kagenaar 13 jaar

erg leuk. Ik kan niet altijd op verjaardagen 
komen. Het is niet altijd makkelijk om met 
25 graden te gaan trainen, vooral niet als 
vriendjes komen vragen of ik mee ga varen. 
Maar als ik dan toch op zo’n dag lekker heb 
geschaatst is het helemaal niet erg, ik heb 
met de groep daar ook veel lol. 

Zijn moeder vult aan; Je leert door je sport 
ook dingen die belangrijk zijn in het leven, 
als omgaan met teleurstellingen en span-
ningen, je leert wat doorzetten is en col-
legialiteit.”

Heb je nog tijd voor hobby’s?
“Ja, ik speel voor de ontspanning op mijn 
elektrische drumstel, met headset op kan ik 
gewoon in de woonkamer spelen zonder de 
anderen te storen. En af en toe ga ik karten. 
Ik vind auto’s en snelheid te gek. Daar had 
ik ook wel graag verder in willen komen. 
De reactiesnelheid die je bij het schaatsen 
aanleert, helpt mee bij de inschattingen die 
je moet maken bij het karten.” 

Hoe ga je om met mislukkingen?
“Ik baal ontzettend van mijn fouten, maar 
weet dat het een volgende keer weer goed 
gaat. Door vermoeidheid na Dortmund ver-
zwikte ik mijn enkel tijdens de kühr op een 
wedstrijd in Amsterdam, toen was ik wel 
echt heel erg boos. De groep heeft me toen 
weer opgebeurd.”

Wat doe je tijdens het lange wachten 
op de wedstrijden?
“Dan kijken we naar de andere deelnemers, 
keten wat met elkaar, en ik game veel.”

Heb je iemand als je grote voorbeeld, 
iemand die je bewondert?
“De Japanner Yuzuru Hanyu, zijn prestaties 
en sprongen zijn geweldig, en Thomas Ken-
nies (20) uit Den Bosch (vriend van Lotte).

Moet je fysiek aan bepaalde voorwaarden 
voldoen om goed te kunnen kunstschaat-
sen en volg je een bepaald dieet?
“Je moet niet erg lang of te zwaar zijn. 
Nederlanders zijn hier in het nadeel. Ik heb 
geen dieet, eet wel gezond en moet erop 
letten dat ik genoeg eet.”
 
Wat zijn de doelen die je 
nu wilt bereiken?
“Ik ben pas gestart met buitenlandse wed-
strijden. Alles wat ik nu dubbel spring moet 
straks drie keer, én zelfs vier keer. De ont-
wikkelingen bij de jongens gaan heel snel 
nu. Mijn eerste doel is eind februari het NK 
Kunstrijden in Den Haag. De komende jaren 
nog WK-junioren, dan als ik 15 ben kan ik 
aan het Europese Kampioenschap senioren 
meedoen. Daarna is het ultieme doel eens 
een Olympische spelen te schaatsen. Mijn 
favoriete sprongen zijn de dubbele Flip en 
Salshow maar ik ga nu voor de dubbele 
Axel en de triples.” 
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Bollen ICT
Service aan huis voor

12,50 euro per kwartier.

Voor hulp bij PC, Mac, 

smartphones en tablets.

 www.bollenict.nl

Bel 06 – 51 993 153

KERKDIENSTEN

NIEUW-LOOSDRECHT

RK Pauluskapel 
22 januari 11.00 uur: diaken J. Meijer

Hervormde Gemeente
22 januari 10.00 uur: Ds. A. Groeneveld
 15.00 uur: Ds. A. van Duinen
  Viering H.A. in Emtinckhof
 18.30 uur: Dr. A.F. Troost
  Viering H.A. en dankzegging
Gereformeerde Kerk
22 januari 11.00 uur: Mw. Ds. H.M. Ploeger &
  Pastor W. Vlooswijk
  - Pauluskapel

OUD-LOOSDRECHT
Nederlands Hervormde Gemeente 
22 januari 09.30 uur: ds. A. van Duinen
 18.30 uur: Gezamenlijke dienst
  in Sijpekerk

Nederlands Gereformeerde Kerk
22 januari 09.30 uur: Leesdienst

AGENDA

Woensdag 18 januari
Filmavond start 19.30 uur
Bibliotheek Tjalk 41
Leden 5/Niet Leden 7,50
bibliotheekgooienmeer.nl

Woensdag 18 januari
Voorlichting ZZP Café
King Arthur Groep (zorg)
Drieluik acacialaan 2/19.00 u
Aanmelden stuur een mail; 
hr@kingarthurgroep.nl

Zondag 22 januari
Meezing zeeliederenconcert
Wapen van Ankeveen
Aanvang om 15.00 u/gratis
Stichts End 41 Ankeveen

Dinsdag 24 januari
Concert, aanvang 20.15 uur
Michiel Borstlap & Friends!
Theater De Dillewijn/22pp
www.dedillewijn.nl

Zondag 29 januari
Peuterpret+ Poppenvoorstel-
ling ‘Aangespoeld’ in de bieb
Voor 3-5 jaar/om 10.00 u/5pp
Reserveren noodzakelijk!
bibliotheekgooienmeer.nl

Zondag 29 januari
Navarra Strijkkwartet
’t Jagthuis aanvang 15.30 uur
Entree 17,50/<25jr 10
www.jagthuis.nl

Woensdag 1 februari
Digi Café met als extra punt;
Muziek/videostreaming
Van 10.00 – 12.00 uur
bibliotheekgooienmeer.nl

Zaterdag 4 februari
Cabaretvoorstelling
‘Op en Top vrouw’
Wijkgebouw eikenlaan 17a
Om 15.30 uur/Kaarten via;
www.opentopvrouw.nl

Zaterdag 4 februari
Repair café
Bibliotheek Loosdrecht
Weggooien? Mooi Niet!
Van 10.00-13.30 uur

MEDISCHE DIENSTEN

Huisartsen De huisartsenpraktijk Loosdrecht is open op werk-

dagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.  Mensen kunnen worden gezien op 

afspraak.  Buiten kantooruren is de dienstdoend huisarts te bereiken 

op de huisartsenpost in Gooi-Noord.

Afspraken maken           8-17 uur             5889060

Huisbezoek aanvragen    8-11 uur             5889060

Receptenlijn                  24 uur               5889060

Spoedlijn                      8-17 uur            5889060 toets 1

Uitslagen opvragen         8-17 uur            5889060

Telefonisch advies          8-17 uur             5889060

Buiten de kantoortijden en in 

weekend, avond, nacht en feestdagen  

Huisartsenpost Gooi en Vechtstreek 0900-9359 

Versa Welzijn:

Ouderen adviseurs en maatschappelijk werk  035 - 5821695

Mantelzorgondersteuning                             035 - 6970050

Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht

Apotheek  Nw. Loosdrechtsedijk 28, tel. 582 65 50.  

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

gesloten. Apotheek spoedtelefoon tel. (035) 533 06 07. 

Thuiszorg Inovum:  voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijde-

meren en Hilversum, tel. 035-5888200. Verzorging, verpleging, 

begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten, fysiotherapie en 

andere behandeldiensten. www.inovum.nl

Thuiszorg Gooi en Vechtstreek 

Eén telefoonnr.  voor alle diensten, 

7 dagen per week, tel. (035) 6 924 924. Ook bij spoed buiten kan-

tooruren!  Kraamzorg: (035) 6 924 922. Thuiszorgwinkel Ziekenhuis 

Hilversum 6 924 692  (ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21,  

za. 13.30-16.30 uur). 

Vivium Zorggroep Eén telefoonnr.  voor al uw zorgdiensten, 

tel. (035) 6924924. Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het 

huishouden, Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.

Diëtisten DPS Dieetkunde, Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht

t.085-2100575, info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl 

Amaris Thuis locatie Zuiderheide Voor al uw thuiszorg in de regio 

Hilversum en Loosdrecht (met of zonder indicatie), 

bel 035-6254150 of 06-12740786. www.amaristhuis.nl

Buurtzorg Loosdrecht e.o., thuiszorg voor verpleging, 

verzorging en ondersteunende begeleiding in Loosdrecht e.o.            

Tel. 06-23670078, loosdrechteo@buurtzorgnederland.com 

Tandartsen   Buiten praktijkuren, tel. 0900 - 1515

Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212, Tel. 088 753 1753

Spoedeisende Hulp (EHBO): 24 uur per dag/7 dagen per week. 

Dierenarts  Acacialaan 2a, tel. 582 44  93

TE HUUR 

Garagebox 21 m2

Info: Pijnaker beheer bv

0653265336

OPROEP:
Buurtzorg Loosdrecht 

Wijkverpleging

Zoekt met spoed 

oproepkracht

Verpleegkundige 

niv. 4/5.

Wie helpt ons uit 

de brand!

Interesse? 
06-23670038

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

✓ 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

Foto van de week

De voorzitter van ijsbaan De Lange Akker Wim van de Meent 
twitterde maandagavond 16 januari;
'Baan ligt dicht! Hopen dat de weermannen/vrouwen er wat 
naast zitten en er toch weer vorst komt'
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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

De club van 
professionele reisadviseurs

   

 
  

   

 

   

 

  

  

  

  

The Travel Club is een club van profes-
sionele reisadviseurs verspreid door 
heel Nederland.

U ontvangt van hen deskundig advies op 
het tijdstip en de locatie die u schikt. Deze 
unieke service is vanzelfsprekend voor The 
Travel Club en kost u niets extra’s. Geen 
wachttijden, 100% privacy en altijd een 
vast contactpersoon voor al uw reis- en 
vakantiewensen.

• De luxe van uw eigen persoonlijke 
reisbureau

• Optimale bestemming en productkennis
• Van standaard pakketreizen tot reizen op 

maat
• Reisadvies per mail, telefoon of op 

afspraak bij u thuis
• Prijs- en reisvergelijkingen
• Volledig onafhankelijk en objectief
• Boekbare website
• Garantie van ANVR en SGR

Neem voor meer informatie contact op met 
uw reisadviseur of kijk op onze website

Zorgeloos en gemakkelijk een vakantie boeken!

zonvakanties  wintersport  stedentrips  cruises
luxe reizen      familievakanties      all-inclusive
verre reizen    huwelijksreizen    actieve reizen
rondreizen     couples-only      reizen op maat
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The Travel Club is een club van profes-
sionele reisadviseurs verspreid door 
heel Nederland.

U ontvangt van hen deskundig advies op 
het tijdstip en de locatie die u schikt. Deze 
unieke service is vanzelfsprekend voor The 
Travel Club en kost u niets extra’s. Geen 
wachttijden, 100% privacy en altijd een 
vast contactpersoon voor al uw reis- en 
vakantiewensen.

• De luxe van uw eigen persoonlijke 
reisbureau

• Optimale bestemming en productkennis
• Van standaard pakketreizen tot reizen op 

maat
• Reisadvies per mail, telefoon of op 

afspraak bij u thuis
• Prijs- en reisvergelijkingen
• Volledig onafhankelijk en objectief
• Boekbare website
• Garantie van ANVR en SGR

Neem voor meer informatie contact op met 
uw reisadviseur of kijk op onze website

Zorgeloos en gemakkelijk een vakantie boeken!

zonvakanties  wintersport  stedentrips  cruises
luxe reizen      familievakanties      all-inclusive
verre reizen    huwelijksreizen    actieve reizen
rondreizen     couples-only      reizen op maat
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06 23 88 25 93
schoonmaakbedrijf.hamming@gmail.com

Schoonmaakbedrijf
VINCENT HAMMING

Schoenmakerij Loosdrecht

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Schoenmakerij Loosdrecht

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Stomerij &

OOK REPARATIE VOOR AL UW SCHOENEN

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
Openingstijden: s’maandags gesloten Dinsdag t/m vrijdag 09:00 tot 18:00, Zaterdag 09:00 tot 16:00

De leden van het half Neder-
landse - half Britse Navarra 
strijkkwartet leerden elkaar 
15 jaar geleden kennen tij-
dens hun studie aan het Royal 
Northern College of Music in 
Manchester. 

Wat een geluk! Want sinds 
die tijd hebben zij met hun 
spel zowel in het Verenigd 
Koninkrijk als in Nederland, 
als in de rest van Europa 
en in Amerika vele harten 
kunnen veroveren. Zo'n an-
derhalf jaar geleden speelde 
het kwartet voor het eerst 
in het Jagthuis, de opkomst 
was groots en de zaal al snel 
uitverkocht, daarom raad 
het Jagthuis aan om tijdig te 
reserveren. 
Op het programma staan 

strijkkwartetten van Haydn, 
Schubert en Beethoven, na 
de pauze het derde strijk-
kwartet van Benjamin Brit-
ten. In dit werk verwijst 
Britten naar motieven uit 
zijn opera Death in Venice, 
en het laatste kwartetdeel 
schreef hij daadwerkelijk in 
Venetië. Het zou een van zijn 
laatste werken worden. Een 
try out ervan werd in zijn 
privébibliotheek uitgevoerd, 
maar hij overleed twee we-
ken voor de première. Zoals 
veel van Brittens werken 
raakt ook dit strijkkwartet 
tot in je ziel. Het kwartet 
opus 95 van Beethoven droeg 
de componist op aan een cel-
lo spelende vriend, die op de 
hoogte was van de ongeluk-
kige liefde van de componist. 

In mei 1810 had Therese Mal-
fatti een huwelijksaanzoek 
afgewezen. Een half jaar 
later componeerde Beetho-
ven genoemd strijkkwartet. 
Voor de uitvoering tekenen 
violisten Magnus Johnston 
(UK) en Marije Johnston (NL), 
altvioliste Simone van der 
Giessen (NL) en Brian O'Kane 
(UK) op cello. 

Navarra Strijkkwartet: zon-
dag 29 januari Reserveren 
via de website www.jagthuis.
nl, per e-mail via stal@jag-
thuis.nl of telefonisch 0294-
252609. 
De locatie van het concert 
is Het Jagthuis, Middenweg 
88, Nederhorst den Berg 
(Horstermeer).

‘Nederhorst den Berg’

Navarra Strijkkwartet in het Jagthuis


