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WIJDEMEREN- De lokale partijen zijn de grote winnaars van de ge-
meenteraadsverkiezingen. De Lokale Partij van Zagt/ Zandbergen 
gaat van 2 naar 4 zetels, maar ook Dorpsbelangen verdubbelde 
het aantal zetels (2 naar 4). Het CDA verloor fl ink, ze verloren 3 van 
de zeven zetels. De VVD won twee zetels en staat nu weer op drie. 
Zie voor de complete uitslag elders in dit blad.

Door: Herman Stuijver
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7 april a.s. Open 
Huizen Dag! Kies 
uw (deelnemend) 
huis op onze site! 

“Dit had ik in mijn stoutste 
dromen niet verwacht” opent 
Gert Zagt “Ik vind het een eer 
dat we in stemmen de grootste 
partij zijn geworden. Ik ben 
ook blij met de evenwichtige 
verdeling, er zijn nu drie partij-
en met vier zetels. Dat vind ik 
democratisch gezien prima, je 
hebt een gedeelde verantwoor-
delijkheid.” De lijsttrekker van 
De Lokale Partij denkt dat ‘de 
zuurheid’ van de andere par-
tijen veel kiezers over de streep 

heeft  gehaald om op zijn partij 
te stemmen. “Steeds probeer-
den andere partijen ons in een 
bepaalde hoek te zetten. Als-
of we niet deugden, dat is veel 
mensen de keel uit gaan han-
gen.”       Lees verder op pagina 3

Lokalo’s winnaars
van verkiezingen
Lokalo’s winnaars
van verkiezingen
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JA ik wil...
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T 035 582 53 33
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Bij ons bent u aan het juiste adres !
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De NieuwsSter zal i.v.m. 
Pasen verschijnen op 

donderdag 5 april 

Later verschijnen

DLP- winnaars Zagt en 
Zandbergen geïnterviewd 

door burgemeester Ossel 
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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

Als je ouder wordt, wordt alles slechter. 
Behalve het vergeten, dat wordt beter.

Naar aanleiding van WereldWa-
terdag heeft supschool ikSUP 
een Clean Up Tour op de Vun-
tus-plas georganiseerd.

15 suppers gewapend met 
vuilnisgrijpers, schepnetten 
en manden gingen afgelopen 
zaterdag het water op om het 
zwerfafval rondom de eilanden 
in het natuurgebied op te rui-
men. Binnen 2 uur tijd waren 
alle manden en sups overvol 
beladen met alle soorten zwer-
fafval. Parasols, emmers, ballen 

Clean up actie IkSUP

De SLOEP- Feestweek komt 
eraan. Noteer vast in agen-
da en/of geef je op via info@
stichtingsloep.nl, via het con-
tactformulier op onze website 
www.stichtingsloep.nl of bel 
06-25.23.28.54 Meer informa-
tie volgt binnenkort.

•  Rij mee met de SLOEP Rally 
op 29 april

•  Vaar mee tijdens het Lucht-
ballonnenfestival (prijs per 
persoon € 150,00) op 2 mei.

•  Kom polsstok verspringen tij-
dens Koningsdag

•  Ga mee achter de muziek aan 
met je lichtje tijdens de Lam-
pionnenoptocht op 5 mei

•  Promoot je sportclub tijdens 
Loosdrecht Lekker Sportief 
op 28 april

•  Luister naar de zangers tijdens 
het Korenfestival op 3 mei

•  Win fantastische prijzen tij-
dens de Super Bingo op 1 mei

•  Luister naar de lezing van de 
Historische Kring op 5 mei

•  Verzamel een team voor de 
Zeskamp op 28 april

•  Wees lekker sportief tijdens 
de jeugd Zeskamp op 2 mei

•  Ga vast trainen voor de Ron-
de van Loosdrecht op 28 april

•  Neem je hamer mee en kom 
huttenbouwen op 30 april

•  Kom naar de Ouderenmiddag 
op 1 mei

•  Wandel mee met Jacob Doets 
op 1 of 3 mei

•  Creatief zijn tijdens de Knut-
selmarathon op 2mei

•  Voetbal mee met het Panna 

Knock Out Toernooi of het 
WKVoetbal

•  Maak een badbeestje en race 
mee op 3 mei

•  Stoer spellen spelen met de 
Scouting Activiteiten (inclu-
sief tokkelbaan!) op 5 mei

•  Oefen vast voor de Playback 
Show op 5 mei

Herdenken
Op 4 mei herdenken wij bij het 
Oorlogsmonument tegenover 
het oude gemeentehuis die-
gene die zijn gestorven voor 
onze vrijheid. Een bijzonder 
plechtige en indrukwekkend 
bijeenkomst die ieder jaar meer 
bezoekers kent. Na afl oop bent 
u van harte welkom in de Feest-
tent waar Peter van de Rijdt en 
Wim Steman (van Andromeda 
en Holland Men Camp) een 
kopje koffi  e schenken met een 
plakje cake en bieden daarbij de 
mogelijkheid voor een gezellig 
gesprek met dorpsgenoten.

Feesten in de feesttent
Natuurlijk wordt er enorm ge-
feest in de tent, met dit jaar een 
onweerstaanbaar programma:
28 april: Feestavond met een 
optreden van Bob van Veen
2 mei: Hollandse Avond met 
‘Geen Hofk apel’ (wereldbe-
roemd in Wijdemeren) en Lan-
ge Frans. 
5 mei: Feestavond met de super 
dynamische live band ‘Jamento’, 
altijd met één doel: het ieder-
een naar de zin maken.

Meedoen met SLOEP

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

Op dinsdag 20 maart vond om 
13:30 uur bij het oorlogsmonu-
ment aan Nieuw-Loosdrecht-
sedijk de jaarlijkse herdenking 
plaats van de executie van tien 
gevangenen.

Door: Ferry Brand

Het was op die dag precies 73 
jaar geleden dat deze mensen, 
onder wie zes verzetsmensen 
uit de gemeente Ede, op nog 
geen 50 meter van het monu-
ment werden terechtgesteld 
door de Duitsers. 
Na een wapendropping in de 
nacht van 8 op 9 maart 1945 
werden 20 mannen van het 
verzet uit Ede, Lunteren en 
Bennekom door de Duitse be-
zetter gearresteerd. Twee van 
hen wisten te ontsnappen, één 
werd vrijgelaten en de overi-
ge zeventien mannen werden 
naar Kamp Amersfoort overge-
bracht. Aldaar overleed één van 
hen als gevolg van de arrestatie 
en de daaropvolgende zware 
mishandelingen. De zestien 
anderen werden als ‘Todes-
kandidaten’ op 20 maart 1945 

terechtgesteld. Tien werden 
doodgeschoten als vergelding 
voor de aanslag op een Neder-
landse handlanger van de Duit-
sers in Amersfoort. De overige 
zes werden, samen met vier an-
dere gevangenen, gefusilleerd 
als vergelding voor de aanslag 
op een Duitse onderoffi  cier in 
Loosdrecht.
In aanwezigheid van burge-
meester Frank Ossel, leden van 
het Platform Militaire Histo-
rie uit Ede, en mensen van de 
Historische Kring Loosdrecht, 

vond een kranslegging plaats 
door leerlingen van de openba-
re basisschool ‘De Linde’, waar 
een week eerder een gastles 
werd gegeven over ‘de drop-
ping’.
De namen van de gefusilleer-
den werden voorgelezen door 
Charlotte Kelada en Danique 
van der Walle. Brent Maat-
kamp las een gedicht voor. Ben 
Verduijn, de zoon van een van 
de gefusilleerde mannen, hield 
een korte toespraak.

Herdenking bij oorlogsmonument

en stootwillen, maar vooral 
heel veel plastic zakken, blikjes 
en fl esjes vulden de manden op 
de sups.
“Er was dit jaar aanzienlijk 
meer afval dan vorig jaar,” aldus 
Ingrid Kroon van supschool ik-
SUP. “Wellicht komt dit door de 
afgelopen schaatsperiode, want 
we hebben heel veel mutsen, 
sokken en schaatsbeschermers 
gevonden. Het was zelfs zoveel 
afval, dat we het niet allemaal 
mee konden nemen op onze 
sups en daarom hebben we het 
even op een eilandje gelegd, 
waar we het later opgehaald 
hebben met een motorboot”. 
De bootlading vol afval is tijde-
lijk gestort bij Jachthaven Wet-
terwille, waar het afval gesplitst 
zal worden om het vervolgens 
te kunnen afvoeren.



NIEUWSSTER  3Woensdag  maart 

Lokalo’s winnaars van verkiezingen 
Vervolg van pagina 1

Daarnaast wijst Zagt erop dat 
de DLP zich 3,5 jaar ‘uit de 
naad heeft  gewerkt’. “Tot slot 
wil ik kwijt dat wij mega veel 
gecommuniceerd hebben. De 
kiezers kennen ons nu goed.”

Geschenk
“Ik ben heel blij” zegt Jan-Jaap 
de Kloet, de nr. 1 van Dorpsbe-
langen ”Ik rekende op 3 zetels, 
dan is vier een mooi geschenk”.  
De verklaring: “Ik denk dat de 
kiezers waarderen dat wij een 
steady factor zijn. Je weet wat 
je van ons kunt verwachten.” 
Over de zgn. ‘wethouders bo-
nus’ blijft  De Kloet bescheiden. 
“Ik sta voor een gedegen fi nan-
cieel beleid, met voldoende re-
serves. Daarnaast kies ik voor 
goede investeringen zoals in 
het Gebiedsakkoord en de IKC 
’s in Loosdrecht.”

Jammer
“Jammer, we zijn nu niet aan 
zet” zegt CDA-lijsttrekker Jan 
Verbruggen. “Ik had gehoopt 
dat we op vijf zetels zouden 
blijven steken. Ik trek het me 
persoonlijk aan dat we zo ver 
zijn teruggevallen.” Verbruggen 
zoekt een verklaring in wat hij 
de ‘incidenten’ van de laatste 
maanden noemt. De proble-
men met de reconstructies van 
de Oud Loosdrechtsedijk en 
het Willie Das Plein (NdB.) en 

de tegenvaller bij de bouw van 
het theatertje in Kortenhoef. 
Overigens allemaal dossiers 
van CDA- wethouder Reijn. 
Waar hij aan toevoegt de poli-
tieke onrust tijdens de laatste 
gemeenteraad waar het CDA 
zich terugtrok van een vergaan-
de motie tegen de aanpak van 
de provincie inzake de fusie. 

Opgelucht
Sieta Vermeulen van de VVD is 
opgelucht dat haar partij weer 
terug is met drie zetels. “Ik 
had er wel vertrouwen in dat 
onze stabiele aanhang ons zou 
blijven steunen, maar de on-
zekerheid bleef toch een beetje 
hangen.” Ze had geen twijfels 
over OLib, de VVD ‘ers Israel 
en Vuyk scheidden zich af van 
de fractie. “Nee, ik ben nooit 
bang geweest dat zij in de raad 
zouden terugkeren. Daarvoor 
hadden ze in het verleden ook 
veel te weinig persoonlijke 
stemmen.”

Twee zetel-partijen
Stan Poels is namens de PvdA/ 
GroenLinks blij dat zijn partij 
weliswaar op twee zetels blijft , 
maar met meer stemmen. “Ik 
denk dat de winst voor de lo-
kalo’s geheel past in hun visie 
tegen de herindeling met Hil-
versum. Naast de landelijke 
tendens dat lokale partijen 
hebben gewonnen.” Joost Boer-
mans denkt dat het feit dat D66 

altijd gezocht heeft  naar nuan-
ce en verbinding een rol heeft  
gespeeld bij het zetelverlies. 
“Ons eigen standpunt hebben 
we wellicht teveel op de ach-
tergrond gesteld, waardoor de 
polariserende partijen meer 
aandacht trokken” denkt Joost. 

Nul zetels
De VVD- dissidenten Martin 
Vuyk en Robby Israel die OLib 
oprichtten als protest tegen het 
zwakke integriteitsbeleid van 
de landelijke VVD keren niet 
terug in de raad. Dat geldt ook 
voor nieuweling ChristenUnie, 
die de 600 stemmen ook niet 
haalde. Opvallend was dat veel 
collega-politici zeiden dat ze 
lijsttrekker Esther Kaper wel 
een plekje hadden gegund in 
de raad. 

Formeren
Omdat DLP de grootste partij 
is, hebben Zagt/ Zandbergen 
de leiding bij de formatie van 
een nieuw gemeentebestuur. 
Zagt kiest voor zoveel mogelijk 
openheid, zo is er deze week al 
een openbare bijeenkomst met 
zoveel mogelijk partijen. “Bij 
voorkeur zal ik kijken naar een 
samenwerking met Dorpsbe-
langen, die ook fors gewonnen 
heeft . Bovendien zijn we beide 
tegen fusie.” Het feit dat de DLP 
is afgescheiden van Dorpsbe-
langen hoeft  daarbij geen be-
lemmering te zijn, meent hij. 

JAAR!

PROFITEER NU VAN DE 
70 JUBILEUM
AANBIEDINGEN!

MATRASSEN • SLAAPSYSTEMEN • BOXSPRINGS • LEDIKANTEN
BEDTEXTIEL • KUSSENS • DEKBEDDEN • LINNENKASTEN • KINDERBEDDEN 

ACCESSOIRES • PYJAMA’S & HOMEWEAR • BADGOED • EN MEER...

morpheus.nl

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054

Op Goede Vrijdag, vrijdag 30 
maart wordt het huishoudelijk 
afval gewoon opgehaald zoals u 
gewend bent. Op Tweede Paas-
dag, maandag 2 april,  wordt 

er geen huishoudelijk afval 
opgehaald. Dat nemen we de 
volgende dag, dinsdag 3 april, 
voor u mee. Dit geldt voor zo-
wel de afvalcontainers (kliko’s), 

de huisvuilzakken, de boven- 
en ondergrondse containers als 
voor de pmd-zakken. Dit kan 
uitlopen tot 21.00 uur. 

Inzameling huishoudelijk afval 

Esther Kaper (CU) en 
Martin Vuyk (OLib) 
behaalden geen zetel

Maandag 19 maart is kinder-
dagverblijf De Pinkenstal van 
Eigen&Wijzer de locatie voor 
de uitreiking van een ‘Waarde-
vol Lintje’ door ChristenUnie 
Wijdemeren. Wanda van Osch, 
pedagogisch medewerker bij 
Eigen&Wijzer sinds 1994, is to-
taal verrast bij binnenkomst. 

Haar familie, collega’s  en leden 
van de ChristenUnie staan haar 
op te wachten in een erehaag. 
Na het in ontvangst nemen van 
een luid applaus en de nodige 
knuff els neemt Esther Kaper, 
lijsttrekker ChristenUnie Wij-
demeren, het woord: “… ons 
Waardevol lintje reiken we uit 
aan mensen die zich inzetten 
voor het welzijn van de inwo-
ners van de gemeente Wijde-
meren. Jij bent voorgedragen 
door Eigen&Wijzer. Ik kreeg 

een ontroerende omschrijving 
van wat jij voor je collega’s, kin-
deren en ouders betekent. Je 
bent de moeder van iedereen, 
staat altijd voor iedereen klaar 
en hebt een luisterend oor. Je 

bent vreselijk lief voor de kin-
deren en hebt respect voor 
hen.” Eigen&Wijzer heeft  een 
prachtig beeld, taart, de mid-
dag vrij en bloemen voor haar 
gewaardeerde collega. 

ChristenUnie reikt Waardevol lintje uit

CDA ‘er Verbruggen kan zich 
over de tegenstelling met DLP 
heen zetten, zegt hij. De Lokale 
Partij voerde 4 jaar felle oppo-
sitie tegen de coalitie met het 
CDA. De PvdA/ GroenLinks- 
woordvoerder Stan Poels denkt 
dat de formatie zich zal voltrek-
ken langs de lijnen van anti- fu-
siepartijen tegen zijn partij en 
de VVD die vóór waren. “Het is 
de vraag hoe het CDA zich zal 
opstellen.” D66 ‘er Joost Boer-
mans zegt dat het niet alleen 
over de fusie hoeft  te gaan. “Dat 
is een optie, maar DLP heeft  nu 
de lead, niet het CDA. Ik hoop 
vooral op een stabiele coalitie.” 

Jan- Jaap de Kloet (DB) zegt 
dat een samenwerking met 
DLP zeker niet uit te sluiten 
is. “Die tegenstelling lag vooral 
op bestuurlijk vlak. Inhoude-
lijk passen onze programma’s 
goed bij elkaar.” De Kloet wil 
nog kwijt dat hij prima heeft  
samengewerkt met de CDA- 
wethouders. Hij eindigt met het 
bekende ‘er zijn nog veel opties’.  
Dat zullen we de komende we-
ken zeker meemaken. 

Allure op Eerste Paasdag

Op zondagmorgen 1 april zal 
de zanggroep Allure o.l.v. Desi-
rée Wijma medewerking verle-
nen aan de feestelijke Paasvie-
ring in de PKN gereformeerde 
kerk Nw. Loosdrechtse dijk 55. 
De aanvang is om 9.45 uur. Het 
koor zal o.a. Het Agnus Dei 

van William W. Smit zingen. 
Ook een aantal liturgische in-
vullingen zullen door de groep 
vierstemmig a capella worden 
gezongen. Verder wordt er me-
dewerking verleend door de 
15-jarige cellist Tjitte van Be-
dum
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Lezers schrijven... 

Het kabinet, bij monde van 
minister de Jong heeft  aan-
gegeven met een actieplan te 
komen om de eenzaamheid 
onder ouderen te bestrijden. 
Zij stellen voor om eenmaal 
per jaar vanuit de gemeente 
een huisbezoek aan ouderen 
te brengen om uit te leggen 
wat de ondersteuning en acti-
viteiten beschikbaar zijn. Pri-
ma plan, zult u zeggen, maar 
is dat niet wat magertjes? Vele 
ouderen zijn gedwongen thuis 

te blijven wonen en vereenza-
men. De vroegere zo geprezen 
bejaardenhuizen bestaan niet 
meer met als gevolg dat vele 
ouderen gevangen zitten in 
hun woning. Het lijkt mij dan 
ook dat bovengenoemd actie-
plan veel uitgebreider moet 
zijn dan een eenmalig bezoek-
je per jaar. Zo zou de gemeen-
te een plan moeten opstellen 
om ouderen uit hunisolement 
te halen en meer te betrek-
ken in de samenleving. Hun 

problemen te inventariseren, 
ouderen aan te horen en hun 
wensen, interesses en hobby’s 
te kennen om daarna een di-
agnose te stellen en hierop te 
reageren met activiteiten. Wel-
ke politieke partij pikt dit pro-
bleem op en gaat ermee aan de 
slag? Er is 26 miljoen hiervoor 
beschikbaar.

Henk Vesters, 
Nederhorst den Berg

Vereenzaming van ouderen

In de Nieuwsster van 21 maart 
stond een ingezonden stuk 
van mevrouw Pieternel Val-
derpoort uit Loosdrecht over 
de Godelindehof. Mevrouw 
Valderpoort vindt dat er geen 
eerlijke verdeling plaatsvindt. 
Als voormalig secretaris van 
de woningbouwvereniging 
Wonen Wijdemeren reageer 
ik op dit artikel, daar mevrouw 
Valderpoort naar mijn mening 
te weinig inzicht heeft  over de 
sloop van de 22 woningen en 
de realisering van de 40 nieu-
we woningen.
De 22 woningen aan de Go-
delindehof werden in 1968 
opgeleverd en waren bestemd 
voor mensen vanaf 55 jaar. Er 
is nimmer sprake geweest van 
‘ouderen beneden’ en ‘jonge-
ren boven’. De woningen zijn 
altijd bewoond geweest door 
huurders vanaf 55 jaar. 

In 2012 werd gestart met een 
nieuwe planontwikkeling voor 
40 nieuwe woningen, bestemd 
voor mensen vanaf 55 jaar. 
Door diverse procedures duur-
de het nog tot 2017 voordat de 
verleende vergunning onher-
roepelijk werd. Vrijkomende 
woningen in de Godelinde-
hof werden tijdelijk verhuurd 
waarbij jongeren zoveel als 
mogelijk in een bovenwoning 
tijdelijk werden gehuisvest. 
Van de 22 oorspronkelijke be-
woners keren uiteindelijk 10 
bewoners terug, zodat er 30 
woningen beschikbaar komen 
voor 55 plussers die een socia-
le huurwoning achterlaten. Er 
is dus geen sprake dat slechts 
driekwart van de appartemen-
ten bestemd zijn voor 55+. 
Integendeel, alle 40 woningen 
van de Godelindehof zijn be-
stemd voor 55+. 

De vrijkomende 30 sociale 
huurwoningen worden wel 
bestemd voor jongeren en 
starters. Hierdoor komt een 
doorstroming op gang. Het is 
niet uitgesloten dat jongeren 
die nu bijvoorbeeld boven wo-
nen aan de Schakel, Kastan-
jelaan, Oppad of Regenboog 
doorstromen naar de vrijko-
mende 30 woningen. Dat heeft  
dan tot gevolg dat er woningen 
aan de Kastanjelaan, Schakel, 
Oppad en Regenboog vrijko-
men die vervolgens aan jonge-
ren kunnen worden toegewe-
zen. Wij verwachten dat door 
deze nieuwbouw uiteindelijk 
80 personen een andere wo-
ning in de sociale huursector 
krijgen en er een verjonging 
plaatsvindt in de diverse wij-
ken.

Met vriendelijke groet, 
Lex Collignon

Reactie op brief Godelindehof  

De kiezer heeft  zijn stem laten 
horen en DorpsBelangen komt 
in de gemeenteraad met vier 
zetels! Daarvoor willen wij ie-
dereen bedanken die op deze 
manier steun heeft  betuigd aan 
onze ideeën, standpunten en 
wijze van eerlijke en construc-
tieve politiek bedrijven.
Altijd willen we inhoudelijk 
de discussie aangaan.  Zonder 
toeters en bellen. Maar wel 

met een krachtige boodschap 
aan iedereen. Zelfstandigheid 
Voorop. Wij doen onze naam 
eer aan en staan voor de be-
langen van onze dorpen. Alle 
dorpen en alle inwoners. Ook 
nu de verkiezingen voorbij 
zijn, blijven wij bij onze be-
loft es. Dus; Geen fusie met 
Hilversum! Juist om het speci-
ale karakter van de dorpen te 
waarborgen. 

Daar blijven we voor strijden. 
In de raad, en als het lukt in het 
college. Wij houden jullie op 
de hoogte van onze plannen, 
ideeën en initiatieven. 
Voor nu nogmaals: iedereen 
ontzettend bedankt!!

Jan-Jaap de Kloet
Lijsttrekker DorpsBelangen  

Dorpsbelangen: Dank voor jullie stem en steun!

FAMILIE BERICHTEN

     
Voor altijd in ons hart

Tot ons grote verdriet, maar intens dankbaar voor alle liefde en 
zorg die zij ons in haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid 
moeten nemen van onze allerliefste moeder, schoonmoeder en 
omi

Elise van der Wolk

* Malino,   † Breukeleveen, 
19 oktober 1942  12 maart 2018

 Amsterdam: Felicia Roodbergen

 Den Haag: Alle-Wijnand Roodbergen
  Marinke Roodbergen-Westerterp
  Anna, Floris

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres: A.W. Roodbergen,
Frankenstraat 27, 2582 SE  Den Haag

Een heerlijke PAAS
Begint bij Echte Bakker
Jacques Maas

Voor dit weekend: 
Lekker paasbrood en 
vele soorten paastaartjes.

Op donderdag 5 april is de 
opening van ’t Wijdehuis Loos-
drecht vanaf 13.00 uur in het 
3-Luik aan het Lindeplein. ‘Sa-
men is het leven leuker’ is het 
motto. 

Om 13.45 uur zal wethouder 
Betske van Henten de ope-
ningshandeling verrichten. 
Wat is ’t Wijdehuis? Een ont-
moetingsplek voor iedereen! 
Een gezellige en fi jne plek om 
buurtgenoten te ontmoeten, 

nieuwe vrienden te maken, 
waar de activiteiten voortko-
men uit  interesses van de deel-
nemers, waar het veilig is en 
er altijd iemand is die naar je 
luistert.

’t Wijdehuis Loosdrecht is een 
samenwerking tussen King 
Arthur Groep en Versa Welzijn 
met ondersteuning van de ge-
meente Wijdemeren.
Hebt u vragen over ’t Wijde-
huis? Neemt u dan contact op 

met Herma Kleve, coördinator: 
06 45140691 of hkleve@versa-
welzijn.nl. Locatie: 3 Luik, Aca-
cialaan 2, Loosdrecht 
                                                                                                                  

Opening ’t Wijdehuis

De NieuwsSter zal i.v.m. 
Pasen verschijnen op 

donderdag 5 april 

Later verschijnen

Programma GooiTV
Vanaf 28 maart zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
TV Magazine met onder andere de huldiging van Bibian Mentel, 
een verslag van de Gooise Bedrijvendag, het jazzfestival in Spant!
RegioHub met een nieuw vervolg op hoe je de komende dertig 
dagen gezonder kan leven.
Er is deze week geen afl evering van In Derde Termijn.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl
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De kiezers konden zich ook 
uitspreken over het raadgevend 
referendum over de Wet op de 
Inlichtingen en Veiligheids-

diensten (WIV), in de volks-
mond ‘de sleepwet’. Wijdeme-
ren koos in meerderheid vóór.
Het aantal geldige stemmen 

vóór de wet was: 5581, tegen: 
5049. Er waren maar liefst 369 
blanco stemmen en het aantal 
ongeldige stemmen bedroeg 
30. 

ChristenUnie teleurgesteld én dankbaar
Het is de ChristenUnie helaas 
niet gelukt een zetel in de ge-
meenteraad te bemachtigen. 

Lijsttrekker Esther Kaper rea-
geert: “We zijn teleurgesteld én 
dankbaar dat 438 mensen op de 
ChristenUnie hebben gestemd, 
waarmee we bijna 4% van de 
stemmen hebben gekregen. 
Dat is voor een eerste deelna-
me een uitstekend resultaat en 
daar mogen we trots op zijn. 
We hebben de ChristenUnie in 
Wijdemeren op de kaart gezet 

en willen de kiezers hartelijk 
bedanken voor hun stem.’’

Voor één zetel had de Chris-
tenUnie 609 stemmen nodig. 
Voor een restzetel kwam de 
partij maar 44 stemmen tekort. 
Kaper: “Zo zie je maar dat elke 
stem telt. In Gooise Meren is 
de ChristenUnie weer verte-
genwoordigd met 1 zetel en 
in Hilversum hebben we de 
tweede zetel gelukkig weten te 
behouden.’’

Het Wijdemeerse team kijkt 
met veel voldoening terug op 
de afgelopen periode. Kaper: 
“De komende tijd denken we 
na over hoe we verder gaan. 
We blijven de politieke ont-
wikkelingen in Wijdemeren 
met belangstelling volgen. Ook 
komen we, met het oog op de 
toekomst, graag in contact met 
onze 438 kiezers. Zij kunnen 
contact met mij opnemen door 
te mailen naar esther.kaper@
wijdemeren.christenunie.nl.’’ 

Uitslagen 
gemeenteraads
verkiezingen 2018

Op bijgaande tabel ziet u de uitslagen per stembureau. De 
kiesdeler (aantal benodigde stemmen voor een zetel) is ruim 
600. Daarom krijgen Onafhankelijk Liberaal (OLib) en de Chris-
tenUnie geen zetels in de nieuwe gemeenteraad. In totaal zijn er nu 
zes partijen. Het totale opkomstpercentage was iets hoger dan vier jaar 

Voorlopige uitslag - 11 van de 11 stembureaus zijn vrijgegeven Verkiezing Gemeenteraad 2018

Lijst  Politieke groepering  Stemmen Stemmen Verschil  Percentage Percentage Verschil  Zetels Zetels Verschil 
  GR-2018 GR-2014  GR-2018 GR-2014  GR-2018 GR-2014  

1  CDA  2114  3551  -1437  18,29  32,37  -14,08  4  7  -3

2  DorpsBelangen  1920  2424  -504  16,61  22,09  -5,48  4  4

3  Democraten 66 (D66)  1236  1996  -760  10,69  18,19  -7,50  2  3  -1

4  VVD  1758  1779  -21  15,21  16,22  -1,01  3  3

5  PvdA-GroenLinks  1339  1221  +118  11,59  11,13  +0,46  2  2

6  O-Lib Onafhankelijk Liberaal  429   +429  3,71   +3,71

7  De Lokale Partij  2326   +2326  20,12   +20,12  4   +4

8  ChristenUnie  436   +436  3,77   +3,77

Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 11558 10971 +587 100,00  100,00   19  19  0

Aantal blanco stemmen 60 56 +4

Aantal geldige stemmen 11618 11027  +591

Aantal ongeldige stemmen 35 30 +5

Aantal kiezers 11653 11057 +596

Aantal kiesgerechtigden 19004 18427 +577

Opkomstpercentage 61,32 % 60,00 % +1,31%

Totaaluitslag Stemmen Verkiezing Gemeenteraad 2018

Nr  Stembureau  CDA DB D66 VVD PvdA-GL O-Lib DLP CU Uitgebrachte  Blanco Geldige  Ongeldige Aantal  Aantal  Opkomst 
          stemmen stemmen stemmen stemmen kiezers oproepen percentage

1  Hervormde Kerk  143  107  129  119  124  38  162  30  852  2  854  3  857  1706  50,23%

2  De Dobber  366  280  137  152  199  79  212  64  1489  14  1503  8  1511  1505  100,40%

4  Veenstaete  203  144  59  78  138  28  98  48  796  5  801  1  802  1829  43,85%

5  Wapen van Ankeveen  275  66  73  106  98  31  172  12  833  2  835  4  839  1480  56,69%

6  Dirk’s Sportcafé  336  181  117  152  115  41  153  62  1157  10  1167  2  1169  1698  68,85%

7  Gemeentehuis Wijdemeren  104  193  127  199  156  32  304  54  1169  2  1171  2  1173  2059  56,97%

8  De Emtinckhof  193  241  126  168  162  19  371  63  1343  11  1354  3  1357  1770  76,67%

10  Oude Pastorie  107  131  70  241  46  12  265  30  902  2  904  0  904  1738  52,01%

11  Catamaran  66  164  82  191  51  22  176  29  781  5  786  2  788  1619  48,67%

13  De Kuijer  189  218  168  187  137  49  262  34  1244  4  1248  4  1252  1664  75,24%

14  Kantine VV Nederhorst  138  199  151  169  117  53  156  12  995  4  999  7  1006  1936  51,96%

 Totaal  2120  1924  1239  1762  1343  404  2331  438  11561  61  11622  36  11658  19004  61,34 %

Uitslag referendum

Kiezers 
Bedankt! 

OLib bedankt
De stemmen zijn geteld, de uit-
slag bekend. Helaas heeft  On-
afh ankelijk Liberaal (O-Lib) 
niet genoeg stemmen kunnen 
vergaren voor een zetel in de 
nieuwe raad. Dat vinden niet 
alleen onze kandidaten jam-
mer, maar ook de ruim 400 

inwoners van Wijdemeren die 
hun stem op O-Lib hebben 
uitgebracht. Aan al onze kie-
zers: dank voor jullie stem en 
steun. Aan de verkozen partij-
en: sterkte en wijsheid met de 
coalitievorming, het besturen 
van onze gemeente en het ver-
dere fusieproces.
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Gegrilde paasrollade 
Gevuld met notentapenade met een 

bakje peperroomsaus

Samen voor maar € 14,50

Paasbrunch-trio
• Stuk kip grillworst

• 150 gram gegrilde kiprollade

• bakje ei-truff el salade

Samen voor maar € 9,95

Uw specialist in kip, 
wild en maaltijden!

Elke donderdag van 8.00 tot 17.45 uur 
op het Lindenplein

Kapittelweg 125 Hilversum, 035 - 6246782

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 

Entrecôte
Een smaakvolle biefstuk

met een “randje”

vleeswarentrio
100 gram gebraden ribeye

100 gram gebraden kalfsrollade

Bakje kip-kerriesalade

Paasanbiedingen:

ambachtelijke

slagerij

250 gram

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

samen

Welke verse seizoensgroeten en fruit eet je vandaag?

Graag tot donderdag op het Lindeplein!

Voor de pasen
Vers voor u gemaakt
SMOOTHIES 3 fl es nu 4.98
Biologische bildstar aardappels
  Nu 5 kilo 3.98 10 kilo 4.98
Verder heerlĳ ke Hollandse asperges
Heerlĳ ke Hollandse LAMBADA AARDBEIEN 
Ook weer raapstelen en schone krieltjes

UW KAASBOERTJE
JACKIE VAN RIJSWIJK

Elke donderdag op het Lindeplein

DE PLANTENKRAAM

Van Aken bloemen en plantenhandel
Nederhemert - Noord

Er zijn weer heel veel leuke 
Paas-bakjes en mandjes

  vanaf  € 5,-
Voorjaarsviolen   

heel veel kleuren!! 18 voor € 6,- 
 

Lekker voor de paasdagen!!!!
Oud Aalburg Kilo € 9,95
Comte pittig
Lekker in gerechten.  500 gr. € 7,95
Maasdammer
Zoete gaten kaas. Kilo € 7,95
Roombrie
De lekkerste  100 gr. € 1,00

Alleen warm maken

Salade trio
Ei-bieslooksalade
kip-kerriesalade
beenhamsalade

5,9595 samen



Wijdemeren
informeren

Gesloten met Pasen
In verband met het paasweekend 

is het gemeentehuis gesloten 

op vrijdag 30 maart en 

maandag 2 april. 

Fijne paasdagen!

  Uitslag  
  verkiezingen  

Kort

>   Panna Knock Out

Op woensdag 28 maart vanaf 14.00 

uur is op de Joseph Lokinschool in 

Ankeveen de eerste voorronde van de 

Panna Knock Out Wijdemeren 2018. 

Pannavoetbal is straatvoetbal op een 

klein veldje, waarbij 1 tegen 1 wordt ge-

speeld. Ook in Kortenhoef, Loosdrecht 

en Nederhorst den Berg worden voor-

rondes gespeeld. Meer informatie:

www.teamsportservice.nl/gooi. 

>    Bestrating Meenthof

De bestrating in De Meenthof in 

Kortenhoef wordt vernieuwd. U mag 

kiezen welke klinker het gaat worden. 

Naast de Hema liggen drie proefvakken. 

Bij de Albert Heijn, Jumbo, Lobelia en 

Hema liggen formulieren waarop u tot 

donderdag 12 april uw stem kunt uit-

brengen. De stembus staat in de Hema. 

Maandag 16 april maken we de keuze 

bekend.

>    Alzheimer Café

Het Alzheimer Café voor inwoners van 
Wijdemeren en Hilversum is een tref-
punt voor mensen met dementie, hun 
partners, familieleden en vrienden. Naast 
de onderlinge contacten en gesprekken 
staat er elke keer een thema centraal. 
Het café is iedere tweede woensdag van 
de maand open tussen 19.30-21.00 uur 
in Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 
399a in Hilversum. 

>   Ondersteuning minima

De gemeente kan inwoners met een 

laag inkomen financieel ondersteunen. 

Bijvoorbeeld bij de aanschaf van school-

boeken, computers of huisraad. Ook is 

er een bijdrage voor de kosten die een 

beperking met zich mee kan brengen. 

De bijdrage vraagt u aan voor uzelf, 

uw partner of inwonende kinderen. 

Meer informatie:

www.wijdemeren.nl/ondersteuning. 

 

Offi  ciële
bekendmakingen

61,32% van de kiesgerechtigde 

inwoners in Wijdemeren bracht 

vorige week zijn of haar stem uit 

voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

Ook werd er gestemd voor de Wet 

op de inlichtingen- en veiligheids-

diensten. In Wijdemeren stemde 

50,7% stemde vóór deze nieuwe 

wet. Op vrijdag 23 maart is de 

uitslag definitief vastgesteld.

Er zijn drie partijen met vier zetels: De 

Lokale Partij, CDA en DorpsBelangen.

Er gaan drie zetels naar de VVD, twee 

zetels naar D66 en twee zetels naar PvdA-

Groenlinks. O-Lib verliest twee zetels en 

komt niet terug in de gemeenteraad. 

De ChristenUnie heeft te weinig stemmen 

gehaald voor een zetel. U kunt de 

uitslagen inzien op 

www.wijdemeren.nl/verkiezingen2018

Vervolg verkiezingen
Omdat De Lokale Partij de meeste stem-

men heeft gekregen neemt zij het initiatief 

voor het formatieproces. Op maandag 26 

maart was de eerste openbare bijeenkomst, 

waarbij van iedere partij twee vertegen-

woordigers aanwezig waren. Bedoeling is 

dat op dinsdag 3 april een tweede bijeen-

komst volgt waarbij een inhoudelijke be-

spreking van de punten voor het raadsak-

koord plaatsvindt. 

Afscheid gemeenteraad
Het afscheid van de huidige raad is op 

woensdag 28 maart. Installatie van de 

nieuwe gemeenteraad is op donderdag 29 

maart. 

ANWB
Automaatje

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

Bibian Mentel ereburger
Foto: Paul van der Gucht

28 maart2018

Bibian Mentel ereburger
Foto: Paul van der Gucht

Beweegweek met 50 activiteiten 
Van pilates en badminton tot yoga, 

slenderen en wandelen. Van 16 tot 

en met 22 april is de beweegweek 

voor 60-plussers.

Denkt u er wel eens over om samen met 

anderen in beweging te komen? Voor uw 

gezondheid, om mensen te ontmoeten of 

omdat u het vroeger ook leuk vond om in 

beweging te zijn? Het vinden van een plek 

is soms lastig en spannend. Vanaf 16 april 

kunt u een week lang gratis deelnemen aan 

50 verschillende beweegactiviteiten. 

Overzicht activiteiten
Een overzicht van de activiteiten is te vin-

den op www.teamsportservice.nl/gooi 

(onder ‘Voor Jou’ en dan ‘60-plussers’). 

Wilt u het schema liever op papier? Een 

overzicht staat volgende week in deze krant 

en ligt in het gemeentehuis Wijdemeren, 

Bibliotheek Loosdrecht, Sociaal Cultureel 

Centrum Nederhorst den Berg, De 

Bergplaats Nederhorst den Berg, Stichting 

Buro Sport bij Sporthal de Fuik Kortenhoef, 

Bloemenwinkel Lobelia in Kortenhoef en 

een aantal supermarkten. 

 

Beweegadvies
Wilt u in beweging komen maar staat de 

activiteit die u zoekt er niet bij? Neem con-

tact op met Beweegcoach Beppie van de 

Bunt via b.vandebunt@inovum.nl of 

(035) 58 88 218/(06) 31 59 58 47.



>  Aangevraagde 

omgevingsvergunningen
Kortenhoef
- De Kwakel 22: bouwen woning (15.03.18)

- J.C. Ritsemalaan 3: plaatsen dakkapel (14.03.18)

-  Mr. Johannes Sandersonhof 2: maken gevelopening en 

muurdoorbraak (12.03.18)

Loosdrecht
- Beukenlaan 53: plaatsen dakkapel (19.03.18)

-  Dominee Versteeghtstraat 6: plaatsen dakopbouw 

(10.03.18)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 230: vernieuwen beschoeiing 

(16.03.18)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 253: vergroten carport/garage 

(09.03.18)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 158b: bouwen woningen 

(16.03.18)

- Pampus 1: bouwen carport (16.03.18)

Nederhorst den Berg
-  Dammerweg 86: isoleren dak, constructie kap, vloer en 

voorgevel (15.03.18)

-  Jan Josephsz van Goyenstraat 1 t/m 13 en 10 t/m 24: 

gedeeltelijk vervangen daken t.b.v. verduurzamen 

woningen (11.03.18)

- Middenweg 92: uitbreiden woonhuis (20.03.18)

- Slotlaan 21: verbouwen bungalow (19.03.18)

Meer informatie: Fysiek Domein via (035) 65 59 557. 

U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een 

aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-

ningen (reguliere procedure)
Ankeveen
- Cannenbugerweg 61d: bouwen opslaghal (15.03.18)

-  Harinxmahof 8: plaatsen nokverhoging en vernieuwen 

badkamer (08.03.18)

Breukeleveen
- Herenweg 85: plaatsen steiger en golfbreker (14.03.18)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 34: verbouwen serre (12.03.18) 

- Zuidereinde 262: plaatsen dakkapel (15.03.18)

Kortenhoef
-  Meenthof 22 en 24: aanpassen dubbele winkelpanden 

(14.03.18) 

-  Kromme Rade 19 achter: graven sloot, kappen bomen 

en aanleggen terreinverharding (08.03.18)

Loosdrecht
-  Bloklaan 22a sectie E1819: vernieuwen opslagloods 

(14.03.18)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 208b: vergroten jachthaven 

(12.03.18)

- Rading 2a: bouwen receptie (14.03.18)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 294a: bouwen woning 

Nederhorst den Berg
- G. Hendrik Breitnerlaan 4: plaatsen dakkapel

-  Voorstraat 35: bouwen vijf woningen t.b.v. herontwik-

keling.

 

>   Ontwerpbestemmingsplan 

gebruik woonboot De Zuwe 

18m, Kortenhoef
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig 

artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 

3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het 

ontwerpbestemmingsplan gebruik woonboot De Zuwe 

18m in Kortenhoef ter inzage wordt gelegd.

Plan
Het plan ziet op het wijzigen van het gebruik van de 

woonboot van recreatief naar een gebruik voor perma-

nente bewoning.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 29 maart zes 

weken ter inzage op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur 

op de afdeling Fysiek Domein, Rading 1, Loosdrecht. Het 

ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken 

vindt u ook op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken 

kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze 

over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. 

Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad 

van Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Voor 

meer informatie neemt u contact op met de heer H.J.W. 

van Emmerik van het Fysiek Domein via telefoonnummer 

(035) 65 59 444.

>  Gewijzigde vaststelling be-

stemmingsplan Rading 14, 

Loosdrecht  
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-

ning en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht 

bekend dat de gemeenteraad op 8 maart 2018 het 

bestemmingsplan Rading 14 in Loosdrecht gewijzigd 

heeft vastgesteld.

Plan 
Het plan ziet op het perceel Rading 14 in Loosdrecht. 

Het doel is de realisatie van drie recreatiewoningen. De 

gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd 

vastgesteld met betrekking tot de toelichting.

Inzage 
Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij beho-

rende stukken liggen vanaf donderdag 29 maart 2018 

voor zes weken ter inzage bij de afdeling Fysiek Domein, 

Rading 1, Loosdrecht. Het ontwerpbestemmingsplan met 

bijbehorende stukken vindt u ook op www.ruimtelijke-

plannen.nl.

Beroep 
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de 

gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een 

belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden 

verweten dat hij dit niet heeft gedaan, kan gedurende de 

termijn van terinzagelegging tegen het besluit beroep 

instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Verder kan een belanghebbende gedurende deze  

termijn beroep instellen tegen de door de raad bij de 

vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen. 

Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek 

om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van 

genoemde afdeling. 

Het besluit tot vaststelling en daarmee het bestem-

mingsplan treden na afloop van de beroepstermijn in 

werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek 

om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval 

treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op 

dit verzoek is beslist. Voor nadere informatie neemt u 

contact op met mevrouw Y. Ekelschot  van het Fysiek 

Domein via (035) 65 59 442.

>  Correctieve herziening Plas-

sengebied Loosdrecht 2013
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

ingevolge artikel 3.8, van de Wet ruimtelijke ordening 

bekend, dat de gemeenteraad op 19 december 2017 het 

reparatieplan bestemmingsplan Correctieve herziening 

Plassengebied Loosdrecht 2013 heeft vastgesteld.

Plan
Het betreft heen zogenaamd reparatieplan naar aanlei-

ding van de uitspraak van de Raad van State van 30 au-

gustus 2017. Het is op basis van deze uitspraak nodig een 

nieuw plan vast te stellen. Het reparatiebesluit voorziet 

hierin. De herziening betreft de volgende onderdelen:

- Trekpad 3, 3a en 5

- Herenweg 42 te Breukeleveen

- Gronden achter Oud-Loosdrechtsedijk 228

- Maatvoering boatsavers

- Oud-Loosdrechtsedijk 210-216

- Permanente bewoning woonschepen 

- Tweetal kadastrale percelen zuidzijde Trekpad

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij 

behorende stukken liggen vanaf 29 maart 2018 voor zes 

weken ter inzage bij de afdeling Fysiek Domein, Rading 

1, Loosdrecht. Het bestemmingsplan met bijbehorende 

stukken vindt u ook op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Als direct-belanghebbende kunt u gedurende de termijn 

van terinzagelegging tegen het besluit tot vaststelling 

beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den 

Haag. Het besluit tot vaststelling en de daarmee het 

bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de 

dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de 

beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening 

wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmings-

plan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een 

verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de 

Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State, op hetzelfde adres. Zowel voor het in-

stellen van beroep als het verzoeken om een voorlopige 

voorziening is griffiegeld verschuldigd.

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Kennisgeving incidentele 

festiviteiten
Loosdrecht
- Restaurant Piet Hein, Veendijk 17, 6 april 2018

- Restaurant Piet Hein, Veendijk 17, 20 april 2018

>  Kennisgeving  
De Plassenraad van het Plassenschap Loosdrecht e.o. 

heeft op 21 februari 2018 de Verordening Plassenschap 

Loosdrecht vastgesteld.

Deze verordening komt in plaats van de Verordening 

Bescherming Plassengebied en treedt in werking op 

1 april 2018. De volledige tekst van de Verordening 

Plassenschap Loosdrecht vindt u op www.recreatiemid-

dennederland.nl. 

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

Offi  ciële bekendmakingen 28 maart 2018

Bouwen en wonen

Festiviteiten

Overig

ANWB AutoMaatje
In mei gaat ANWB AutoMaatje 

rijden in Wijdemeren. Met deze 

nieuwe dienst vervoeren vrijwil-

ligers met hun eigen auto minder 

mobiele ‘buren’. Het initiatief is 

de appel van de maand. 

In Wijdemeren zegt 40 procent van de 

65-plussers zich regelmatig eenzaam te 

voelen. De mogelijkheden om naar buiten 

te gaan worden door leeftijd of gezondheid 

beperkter. Autorijden lukt vaak niet meer 

en steeds een beroep doen op anderen is 

moeilijk. 

AutoMaatje brengt daar verandering in. De 

chauffeurs brengen hen voor 30 cent per 

kilometer naar bijvoorbeeld de fysiothe-

rapeut, de huisarts, een vriend, vriendin of 

de film.

Vrijwillige chauffeurs gezocht! 
Wilt u chauffeur worden? Neem contact 

op met Henk Lansink van Versa Welzijn via 

telefoonnummer (035) 62 50 005. 

Zie www.deappelboom.nl, ook voor 

andere vrijwilligersvacatures. 

Het initiatief is een samenwerking tussen de 

ANWB, Versa Welzijn, Rotary Wijdemeren, 

Zonnebloem KAG en de gemeente.

Wijdemeren
informeren

28 maart 2018
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NIEUW-LOOSDRECHT – In het 
inmiddels negende seizoen 
van de afwisselende reeks 
COM-missieconcerten zal op 
vrijdagavond 6 april a.s. om 
20.00 uur Jouke van der Veer, 
titularis van de Sijpekerk, zijn 
40-jarig jubileumconcert ver-
zorgen. 

Medewerking wordt verleend 
door talentvolle muzikale 
vrienden: Lisé Nijman (sop-
raan), Jethro van der Veer 
(kerkorgel), Kees Grobecker 
(piano), de gebroeders Erik 
en Jorn Leijen (trompetten). 
Deze feestelijke avond in de 
historische Sijpekerk aan de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 171 
te Nieuw-Loosdrecht kent een 

afwisselend en inspirerend 
programma met tevens ruimte 
voor samenzang.

‘Een uit de hand gelopen hob-
by, gekenmerkt door het bete-
kenisvolle Soli Deo Gloria’, zo 
omschrijft  Jouke van der Veer 
zijn organistschap. Op 17-jari-
ge leeft ijd speelde hij met Pasen 
in Leidschendam zijn eerste 
dienst als kerkorgelist en sinds 
die tijd heeft  hij vol overgave en 
toewijding gemeente- en koor-
zang alsook solisten begeleid, 
in Nederland maar ook meer 
dan tien jaar in het buitenland. 
Een selectie van muzikaal ta-
lent, dat hij in de afgelopen 40 
jaar heeft  leren kennen, ver-
leent deze avond medewerking: 

als solist dan wel in duo op or-
gel of piano.
Naast improvisaties van Ne-
derlandse componisten (Asma, 
Hoeve, Breukhoven en Mulder) 
is er tijdens dit concert ruimte 
voor de klassieken: J.S. Bach, 
C.Ph.E. Bach, Krebs, Fauré en 
Schubert maar ook hedendaag-
se componisten komen voorbij: 
Andersson, Ulvaeus en Schütz. 
Het handen- en voetenwerk 
van de organist is met behulp 
van de beamer te zien op een 
groot scherm voorin de kerk.
De COM-missie biedt u als 
altijd een kopje koffi  e of thee 
aan in de pauze. De aanvang 
is 20.00 uur en de kerk is open 
vanaf 19.30 uur. De toegang is 
zoals altijd vrij.

Organist Jouke van der Veer jubileert 

Jouke van der Veer achter de klavieren in de Sijpekerk

LOOSDRECHT - Op de ledenver-
gadering van de Vakfederatie 
Rietdekkers is de uitslag be-
kendgemaakt van de ‘Pand van 
het jaar 2017’- verkiezing. 

Tijdens de Rietdekkersbeurs, 
9 februari 2018 hebben be-
zoekers hun stem uitgebracht. 

Rietdekkers, architecten, aan-
nemers, en huiseigenaren 
konden projecten voor de ver-
kiezing aanmelden. Er werden 
totaal 148 foto’s ingestuurd. 
Daaruit werden 17 panden ge-
nomineerd. Uit de uitslag blijkt 
dat de stemmers naast de moei-
lijkheidsgraad, van het met riet 

te dekken object, vooral ook 
het ambachtelijk vakmanschap 
en mooi afgewerkte details 
wisten te waarderen. De eer-
volle 2e plaats was het landhuis 
‘Hoogeynd’, gedekt door Van 
Ettekoven Rietdekkers, Loos-
drecht.

Van Ettekoven 2e prijs Rietgedekt Pand

’s- GRAVELAND- Geniet op za-
terdag 31 maart tussen 14.00 
en 15.30 uur van de bijzondere 
stinzenplanten op buitenplaats 
Gooilust, tijdens deze unieke 
wandeling voor volwassenen. 
Deze wandeling duurt onge-
veer 1,5 uur.

Voormalig bewoner Frans 
Ernst Blaauw hield van exoti-
sche planten en bomen. Van-
uit alle werelddelen bracht hij 
meer dan 100 soorten naar zijn 
buitenplaats Gooilust in ‘s-Gra-
veland. Een eeuw later is deze 
bijzondere collectie nog steeds 
te bewonderen. Zo ook de 
kleine bloemen, beter bekend 
als stinzenplanten, veelal in de 
vorm van bloembollen.
Wandel mee met de boswach-
ter en kom meer te weten over 
deze kleine lentebodes. Wel-
ke stinzenplanten zijn naar 
Gooilust gebracht? Hoe weten 

ze hier te overleven?

Handig om te weten
Honden mogen niet mee. Con-
troleer jezelf op teken na een 
bezoek in de natuur. Voor alle 
activiteiten geldt deelname uit-
sluitend na aanmelding en be-
taling vooraf via de website.

Weg naar Gooilust, 1243 
’s-Graveland; 035 - 656 30 80; 
leden Natuurmonumenten € 
5,00, niet leden € 8,00. www.
natuurmonumenten.nl/bc-
gooienvechtstreek
 

Foto: © Natuurmonumenten – 
Joop van Reeken -

Ontdek stinzenplanten op Gooilust

Hoera! Het is weer voorjaar 
en u kunt weer mee met het 
uitstapje van de gezamenlijke 
ouderenbonden. Op maandag 
23 april gaan we naar Andijk 
via een toeristische route en 
een kop koffi  e met gebak in 
Katwoude. 

In Andijk lunchen we met een 
stamppotbuff et en bezoeken 
we de bijzondere schilderkunst 
van Marius van Dokkum.

Opstappen: 8.15 uur: Willie 
Das Plein in Nederhorst den 
Berg; 8.30 uur: Overmeer, Ne-
derhorst den Berg; 8.45 uur: 
Meenthof, Kortenhoef; 9.00 

uur: Emtinckhof, Loosdrecht. 
Wilt u zo goed zijn om een 
kwartier van te voren aanwe-
zig te zijn op uw opstapplaats. 
De kosten van deze dag bedra-
gen 43 euro. Opgeven vanaf 9 
april bij: Th eo Stalenhoef, tel. 
nummer: 0294- 251237; Bep 
ten Berge, tel. nummer: 0294- 
267855. 

Uitgaansdag ouderenbonden

A Sisters Hope is een Stichting 
die zich inzet om geld bijeen 
te brengen voor meer en be-
ter borstkankeronderzoek in 
Nederland. Dit jaar bestaat de 
stichting 12 jaar. 

Zij organiseren vooral sportie-
ve evenementen. De stichting 
draait op bevlogen vrijwilligers, 
die zich daar al jaren belange-
loos voor inzetten. Omdat ze 
willen meehelpen, het verschil 
willen maken en zo willen zor-
gen dat steeds minder vrouwen 
(en mannen) door deze ziekte 
getroff en worden.
In de voorgaande 11 jaren 
hebben zij meer dan 5 miljoen 
euro rechtstreeks naar de on-
derzoekers van ziekenhuizen 
in Nederland overgemaakt 
voor meer en beter borstkan-
keronderzoek. Er is echter nog 
steeds heel veel geld nodig voor 
meer onderzoek. Want 1 op de 
7 vrouwen krijgt te maken met 
borstkanker, en van de 150 pa-
tiënten is er één man. Iedere 
dag sterven er 8 vrouwen aan 
de gevolgen van borstkanker. 
Kijk om je heen, denk aan al die 
mooie, lieve, prachtige vrou-
wen om je heen en denk aan 
jezelf! Doe mee met A Sisters 
Hope met een vernieuwd eve-
nement op 7 oktober 2018. 

Helpen
Wil/kan je niet mee wandelen/
fi etsen op deze speciale dag, 
maar wil je ons wel helpen om 
meer bekendheid te krijgen, 
dan kun je van ons posters en 
fl yers krijgen om te verspreiden 
in je eigen omgeving. Ook dit 
zouden we zéér op prijs stel-
len.  In dat geval stuur je een 
mail met je naam en adres naar 
info@asistershope.org met als 
onderwerp ‘Go For Life pos-
ters/fl yers’ en dan zullen we 
zorgen dat deze naar je worden 
opgestuurd!
Ga voor meer informatie over 
het evenement naar: http://
www.asistershope.org/event-
pageNL.php?eid=51. Op deze 
pagina kun je je ook registreren 
om mee te wandelen of fi etsen.

Doe mee met A Sisters Hope

Aanleveren van tekst

Kopij in Word (doc bestand) en 

foto’s als JPG bestand opsturen 

voor vrijdag16.00 uur en voor de 

weekendactiviteiten is de slui-

tingstijd: zondag 20.00 uur. 

Aanleveren advertenties

Als (HR)PDF of EPS bestand voor 

maandag 10.00 uur. 

KOPIJ
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Gedeputeerde Staten van Noord-Holland delen mede dat met ingang van 
28 maart 2018 een jaar lang bij wijze van proef zal worden toegestaan 
dat helikopters met een maatschappelijk belang (traumahelikopter en 
politiehelikopter) buiten de uniforme daglichtperiode 1 gebruik maken van 
vliegveld Hilversum om te tanken. Hiertoe is op 28 maart 2018 een ontheffing 
verleend op artikel 3.3, lid a van het Luchthavenbesluit, de provinciale 
vergunning voor het vliegveld.

Gedeputeerde Staten hebben hiertoe besloten op basis van een aanvraag 
van de exploitant van het vliegveld en op basis van advies van de Commissie 
Regionaal Overleg vliegveld Hilversum (CRO-H). In deze commissie zijn 
omliggende gemeenten, omwonenden, milieu-organisaties en gebruikers  
van het vliegveld vertegenwoordigd. 

Na afloop zullen de ervaringen met deze proef door de CRO-H worden 
geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie zal de CRO-H een advies uitbrengen 
aan de provincie om het Luchthavenbesluit al dan niet te wijzigen om 
het gebruik van het vliegveld buiten de uniforme daglichtperiode voor 
maatschappelijke helikoptervluchten om te tanken definitief  
mogelijk te maken. 

Nadere informatie
Het besluit van Gedeputeerde Staten, de aanvraag van de exploitant,  
het advies van de CRO-H en het Luchthavenbesluit Hilversum zijn digitaal  
te raadplegen op www.noord-holland.nl

Voor nadere informatie of vragen kunt u contact opnemen met mevrouw 
G.A. Busweiler, 023-514 3661 of busweilerg@noord-holland.nl 

Bezwaar
Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de bekendmaking 
van dit besluit (28 maart 2018) schriftelijk bezwaar aantekenen.  
Het bezwaarschrift kunt u sturen aan gedeputeerde staten van  
Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en 
adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift 
ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u 
- bij een spoedeisend belang - een voorlopige voorziening vragen bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.
 
 
1   De uniforme daglichtperiode is de periode  

van een kwartier voor zonsopkomst tot  

een kwartier na zonsondergang.

KIEZERS BEDANKT!

WIJDEMEREN

Sieta Vermeulen 
Nederhorst den Berg 

Jan Klink
Loosdrecht 

Sorrel Hidding 
Nederhorst den Berg

Michiel van Balen 
Breukeleveen 

www.vvdwijdemeren.nl

Dankzij uw stem komt de VVD weer 

met drie zetels in de raad. Wij zijn 

ongelooflijk blij mee met dit mooie 

resultaat en wij danken u van harte 

voor uw vertrouwen. 

Met dit mooie resultaat gaan wij aan 

het werk om de uitvoering van ons 

lokale verkiezingsprogramma vorm 

te geven. 

Wilt u met ons meedoen? 

Mail dan naar:  

fractie@vvdwijdemeren.nl 

Wij maken graag een afspraak

met u!

KIES VOOR DOEN

1

2

3

4

Paaseieren zoeken op ‘De Drie Kampjes’
De Paashaas heeft ook dit jaar 
weer honderden chocolade ei-
eren klaar liggen. Op tweede 
Paasdag, 2 april, gaat hij die 
eieren al vroeg verstoppen op 
‘De Drie Kampjes’, het weiland 
achter het Oppad. Dat doet hij 
namens ‘Fraternitas’ en ‘Dappe-
re Dodo’. 

Alle kinderen jonger dan 10 
jaar mogen ook dit jaar weer 
komen zoeken. De kleinsten 
zoeken naar eieren op een 
apart veldje en mogen natuur-
lijk onder begeleiding zoeken 
(als de kinderen maar echt zelf 
zoeken). De grotere kinderen 
gaan zoeken op het weilandje 

ernaast. Per veldje ligt er tussen 
die chocolade eieren ook een 
houten prijs ei. Voor de vin-
der van een prijs ei is er weer 
een leuke prijs! Eerst thuis een 
paasontbijt en dan naar De 
Drie Kampjes in Oud Loos-
drecht. Neem je vriendjes en 
vriendinnetjes ook mee, het is 
ook dit jaar weer gratis. En, om 
gelijke kansen te hebben, kom 
echt op tijd: om 10 uur op twee-
de Paasdag begint het zoeken.

 
Paashaas Cor Lam

Volle maan sup-tour
Omdat er op zaterdag 31 maart 
een Blauwe Maan wordt voor-
speld, gaat IkSUP om 20:00 
het water op om deze ‘blauwe 
maan’ te bewonderen vanaf 
het water. 

De zon gaat om 20:15 uur on-
der, dus we hopen eerst een 
mooie zonsondergang te mo-
gen bewonderen en hopelijk 
wordt deze gevolgd door een 
volle maan. Uiteraard maken 
we onderweg een gezellige stop 
voor een hapje met een glaas-
je Glühwein. Graag zelf een 
hoofdlampje meenemen. Wij 
zorgen ervoor dat de sups met 
verlichting klaarliggen. Bij ge-
bruik van een eigen sup dien je 
zelf voor goede verlichting op 
je board te zorgen. Het dragen 
van wetsuits en leashes is ver-
plicht!
Sup-school IkSUP bij Jachtha-

ven De Uitkijk - O.Ldr.dijk 237; 
verzamelen vanaf 19:30 uur; 
kosten: €12,50 pp bij eigen ma-
teriaal en €25,- pp bij gebruik 
verlicht supboard ikSUP, ped-
del en wetsuit.

Familie-Tour
Dit jaar gaat ikSUP op 2e Paas-
dag tussen 14 en 16 uur in het 
natuurgebied paaseieren zoe-
ken op de sup. Kinderen en hun 
ouders zijn van harte welkom. 
Kinderen vanaf 8 jaar kunnen 
zelf op een sup peddelen, jon-
gere kinderen kunnen voorop 
bij een van hun ouders of be-
geleiders. Er mogen ook 2 kids 
op 1 sup. We peddelen een kort 
tochtje door het natuurgebied 
met een stop op ons eiland. 
Aanmelden kan via info@ik-
sup.nl of telefonisch via 06 81 
467 367

ADVERTEREN? WWW.NIEUWSSTER.NL
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Op maandagavond 5 maart was 
de raadzaal van gemeente Wij-
demeren bomvol. Hoe maak je 
je huis zo duurzaam mogelijk. 
Hoe kun je zo spaarzaam moge-
lijk met gas omgaan, want die 
energiebron bestaat binnen-
kort niet meer. Het leek mij wel 
interessant, dus: erheen.

Door: Karin van Hoon

Interessante avond, inderdaad, 
met heel veel weliswaar duide-
lijke informatie, maar wel een 
tsunami. Voor mij was het aller-
belangrijkste toch de kennisma-

king met de Energie Coöperatie 
Wijdemeren. Een organisatie 
met een behoorlijke ambitie: 
heel Wijdemeren duurzaam. 
Ik ben onmiddellijk lid gewor-
den (lidmaatschap: 1 euro per 
maand). Vooral omdat er dan 
een energiecoach bij mij thuis 
zou kunnen komen. Een coach 
die erin gespecialiseerd is, je te 
helpen op je weg naar duur-
zaamheid. Heel direct.
Op 16 maart kwamen er al twee 
energiecoaches om te kijken 
hoe mijn huis duurzamer kon 
worden. Duurzamer: minder 
energiekosten. Ze kwamen 
op de afgesproken tijd: Pieter 

Knijff  en Rob Koedijker. Ge-
wapend met lijst en pen, en in 
hun ogen al meteen: Yes! Hier 
kunnen we iets mee! We begon-
nen bovenaan: Het Dak. Ojee. 
Ja mevrouw, gaten. Kwestie van 
beetje pur: gaten dicht. Minder 
wind. Wind is gevaarlijk me-
vrouw. Waait regen naar bin-
nen. Zorgt voor lekkage. Raam: 
dubbel glas. Van wanneer? 
Goed!
We zakten af. Slaapkameretage. 
“Geen dubbelglas. Hm. Voelt u 
wel hoe koud deze muur is. Tja. 
Probleem. Isoleren is belang-
rijk. Maar wat minder spul vóór 
uw radiator, mevrouw, zou al 

Energiecoaches op bezoek

EEN GEWELDIG RESULTAAT

STEMMERS BEDANKT!
De Lokale PartijDe Lokale PartijDe Lokale PartijDe Lokale Partij

Digicafé
Op woensdag 4 april is er van 
10.00-12.00 uur in Biblio-
theek Gooi en meer, vesti-
ging Loosdrecht
een Digicafé over mogelijk-
heden en gebruik van de 
Ipad in samenwerking met 
Seniorweb. 
Een iPad is een handzaam 
apparaat dat gebruiksvrien-
delijk is. De bediening gaat 
via een aanraakscherm. 
Standaard heeft  een iPad een 
aantal programma’s zoals een 
internetbrowser en een mu-
ziekspeler en is er de moge-
lijkheid verbinding te maken 
met internet via Wifi . Ook 
komen de instellingen van 
de iPad aan bod en hoe u die 
kunt wijzigen. Kom naar het 
Digicafé op woensdag 4 april 
en neem uw eigen iPad mee. 
Iedereen is van harte wel-
kom, de entree is vrij.
Tjalk 41; 035- 582 5488. 

Boekenmarkt bij Kas&Co
Op zaterdag 31 maart is er 
vanaf 10.30 uur een Boeken-
markt bij Kas&Co, de voor-
malige kwekerij van Krijn 
Spaan aan de Kromme Rade 
5. Het gaat om 2ehands boe-
ken op het gebied van natuur, 
tuinen, moestuinieren en 
koken. De Vereniging voor 
Ecologisch Leven en Tui-
nieren komt langs met zijn 
prachtige boeken, waaronder 
het standaardwerk ‘Hand-
boek Ecologisch Tuinieren’. 
Wanneer je zelf boeken over 
(moes)tuinieren of natuur 
hebt, mag je ze ook inbren-
gen of ruilen.

GALERIE ROB DE HAAN 
BEIDE PAASDAGEN 

OPEN VAN 13.00 – 17.00 UUR

Nieuw Loosdrechtsedijk 187 | Loosdrecht | www.galerierobdehaan.com

De Spiegelplas en de Wijde Blik 
zijn bijna klaar voor het nieuwe 
recreatieseizoen. Natuurmo-
numenten heeft op enkele ei-
landen nieuwe beschoeiingen 
geplaatst, bomen gesnoeid, 
zwemtrapjes geplaatst en 
aanmeerplaatsen opgeknapt. 
Voor 15 april worden de laatste 
werkzaamheden uitgevoerd. 

Natuurmonumenten wil hier-
mee de veiligheid en het ge-
bruiksplezier voor de recrean-
ten op beide plassen vergroten.
De aankomende weken zullen 
de laatste werkzaamheden nog 
worden uitgevoerd. Natuur-
monumenten gaat de eilanden 
deels nog frezen en egaliseren. 
Verzakkingen achter de ge-
plaatste beschoeiing worden 
aangevuld met grond en daarna 
worden de eilanden ingezaaid 
met gras. Tenslotte worden er 
nog ballenlijnen geplaatst. 

De Spiegelplas en Wijde Blik opgeknapt

veel helpen. Folie erachter, kost 
niet veel. En thermostaatkranen 
op de radiatoren. Is te doen.” 
Nog meer naar beneden. Mijn 
huis is in de zeventiger jaren 
gebouwd. Open trappen waren 
toen in. Daar is niks meer aan 
te doen. Tochtstrip rond de 
deurpost. “Hoe oud is uw gas-
fornuis? 25 jaar? Koop inductie. 
Went snel en scheelt enorm.”
Toen wilden ze nog de krui-
pruimte in om te kijken of mijn 
vloer was geïsoleerd. Maar dat 
heb ik maar niet laten gebeuren. 
Bij een kopje koffi  e bespraken 
we de schade. Twee enthousi-
aste, vakkundige, ervaren en 
beleefde heren. Met gerichte in-
formatie en ogenschijnlijk rede-
lijk voordelige oplossingen om 
mijn bijdrage te kunnen leveren 
aan het milieu maar zeker ook 
aan mijn portemonnee.
http://energiecooperatiewijde-
meren.nl
info@energiecooperatiewijde-
meren.nl

Groot onderhoud
De Spiegelplas en de Wijde Blik 
zijn ca. 17 jaar geleden door de 
provincie Noord-Holland ver-
kocht aan Natuurmonumen-
ten onder voorwaarde dat ‘ex-
tensieve recreatie gewaarborgd 
blijft ’. Hiermee voldoet de ver-
eniging aan deze voorwaarde. 
Door dit ‘groot onderhoud’ 
op beide plassen kunnen de 
voorzieningen weer jaren mee. 
Dit project is mede mogelijk 
gemaakt door het Provinci-
aal Meerjarenprogramma van 
de provincie Noord-Holland 
‘Groene Uitweg’.
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Zuidsingel 88 Kortenhoef

Sfeervolle gemoderniseerde gezinswoning (1993) met een 
zonnige tuin op het zuiden en een veranda (2014). Aan de 
tuinzijde veel privacy. Woonkamer met parketvloer en schuifpui, 
verzorgde open keuken in hoekopstelling, sanitair vernieuwd in 
2015, ruime zolderkamer met dakkapel.

Vraagprijs: € 315.000,- k.k.

NIEUWNIEUW

Loodijk 23A ‘s-Graveland

Fijne, royale vrijstaande woning met 185 m² woonoppervlak, 
inhoud 782 m³, een voor meerdere doeleinden (kantoor/atelier/
praktijkruimte) geschikte grote ruimte met een eigen opgang, 
een inpandige én een vrijstaande garage, een grote, verzorgde 
tuin rondom, een houten tuinhuis/berging en zo veel meer!

Vraagprijs: € 625.000,- k.k.

NIEUWNIEUW

Bent u op zoek naar een andere 
woning, dan is de NVM Open 
Huizen Dag op zaterdag 7 april 
a.s. een perfecte gelegenheid 
om u breed te oriënteren. 

Op deze dag kunt u tussen 11.00 
en 15.00 uur de deelnemende 
huizen die Frank Vermeulen 
Makelaardij in portefeuille heeft  
zonder afspraak vrijblijvend be-
zichtigen. De bewoners zullen u 
graag ontvangen en u hun wo-
ning laten zien. Vanaf zaterdag 
31 maart kunt u op www.funda.
nl of op www.frankvermeulen-
makelaardij.nl zien welke hui-
zen meedoen. En als u op 7 april 
niet in de gelegenheid bent om 
de woning van uw keuze te be-
zichtigen, dan maken wij graag 

NVM Open Huizen Dag zaterdag 7 april

Open Huzen Dag Tips
Voor de kijkers:
•  Maak een lijstje met huizen 

die je wilt bezichtigen
• Bepaal de effi  ciënte route
Voor de huisverkopers:
•  Het is uw huis en u bepaalt 

wie u binnenlaat
•  Bedenk dat veel bezoekers 

alleen komen kijken
•  Verwijs bij interesse en/of 

een bod altijd door naar uw 
makelaar

Tips voor woningzoekers
• Maak een wensenlijstje
•  Zoek eerst uit wat er fi nan-

cieel mogelijk is
•  Bekijk de prijzen en locaties 

op internet
Tips voor de huisverkoper
•  Schoon en opgeruimd huis 

met een fi jne sfeer
•  Haal de vakantiekiekjes en 

persoonlijke spullen weg
•  Kinderen en huisdier: even-

tjes niet
•  Denk ook aan een opge-

ruimde tuin
•  Eén persoon begeleidt de 

rondleiding

Elzenhof 18 te Kortenhoef
Open Huis zaterdag 7 april 11.00 – 15.00 uur

Aan een rustig, kindvriendelijk hofje gelegen ruime 
HOEKwoning met 5 slaapkamers, zonnige tuin en ga-
rage. Op loopafstand van speeltuin, sporthal, school 
en winkelcentrum. Woonoppervlakte 124 m2, perceel 
146 m2. Vraagprijs € 320.000,- k.k.
 
 

Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum
035 – 6424474 - www.idmakelaars.nl – info@idmakelaars.nl

Aelbert Cuypstraat 4, Ned. den Berg

Voll. gemoderniseerde en uitgebouwde middenwoning 
nabij de dorpskern, woonopp. 120 m2. Bijz. complete luxe 
woonkeuken met Siemens apparatuur en 6 pits Boretti 
kooktoestel. Nieuwe CV-ketel Vaillant Eco-Tec.

Vraagprijs € 295.000 k.k. 

NIEUW

Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg

Tel. 0294 - 253461/06 1070 2089 www.frankvermeulenmakelaardij.nl

op een andere dag een afspraak 
met u. Dat kan op werkdagen 
ook in de vooravond en op za-
terdagochtend. Als u overweegt 
om uw woning te verkopen en 

graag geheel vrijblijvend een 
deskundig advies wilt hebben, 
dan komen wij graag bij u langs 
en maken een concurrerende 
off erte.
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Het verhaal achter ‘De stoel van Gabriël’
KORTENHOEF- Met Pasen tonen opnieuw drie verzamelaars hun 
mooiste schilderijen in de Oude School, aan de Kortenhoefsedijk 
145. Tussen de landschappen, havengezichten, stillevens en fi -
guurstukken valt één schilderij in het bijzonder op: een interieur 
met de fauteuil van de Haagse Schoolschilder P.J.C. Gabriël (1828-
1902) frontaal in het zicht, geschilderd door de Hilversumse kun-
stenaar Willem Fekken (1908-1999). Hoe kwam deze stoel van de 
grote meester op dit schilderij terecht? Kunsthistorica Carole Den-
ninger deed onderzoek. 

Hilversum. Daar maakte hij 
kennis met de Gooise kunste-
naars. In Kortenhoef kwam 
hij in contact met de oudere 
landschapsschilder Jacob Rit-
sema (1869-1943), die hem de 
kneepjes van het schildersvak 
bijbracht. 
Ritsema had, net als de Rot-
terdamse havengezichtschilder 
August van Voorden, een doch-
ter van bakker Van den Broeck 
getrouwd. Beide schilders wa-
ren dus zwagers van elkaar. Ba-
rend van Voorden zette- na het 
plotselinge overlijden van zijn 
vader in 1921- zijn schilderstu-
die voort bij oom Jacob, die wat 
verderop aan de dijk zijn atelier 
had. Daar leerde hij Wim Fek-
ken kennen, met wie hij een 
hechte vriendschap opbouwde. 
Jacob Ritsema was omstreeks 
1900 goed bevriend met de 
beroemde landschapsschilder 
P.J.C. Gabriël die hij regelma-
tig trof in Het Rechthuis (nu 

‘Geesje’ geheten). Daar trof 
hij Gabriël in voor- en najaar 
die er met zijn collega’s van de 
Haagse School het polderland-
schap kwam schilderen. Ritse-
ma verkeerde graag in Gabriëls 
gezelschap om diens adviezen 
te horen. Ongetwijfeld zocht 
hij de oude meester ook wel 
eens op in zijn woonplaats Den 
Haag. Daar zal zijn oog geval-
len zijn op de enorme leunstoel 
waarin Gabriël ooit gefotogra-
feerd was. Het verhaal gaat dat 
Gabriël die stoel had gekocht 
in Brussel, waar hij omstreeks 
1870 samen met Willem Roe-
lofs woonde en werkte
Na de dood van Gabriël kreeg 
Ritsema in 1903 die stoel uit 
de erfenis van zijn beroemde 
leermeester en door vererving 
kwam hij na Ritsema’s dood 
weer terecht bij diens neef en 
leerling: Barend van Voorden, 
in het interieur aan de Korten-
hoefsedijk. Voordat de fauteuil 
een plek kreeg op het atelier 
op zolder, stond de stoel in de 

voorkamer, als pronkstuk te 
midden van allerlei antiquitei-
ten Daar schilderde Wim Fek-
ken het interieur waar de tijd 
leek te hebben stil gestaan……

‘Naar Buiten!’ 
Verkoopexpositie 19de, 20ste 
en 21ste eeuwse kunst op zon-
dag 1 en maandag 2 april (bei-
de Paasdagen); Kortenhoef-
sedijk 145, Kortenhoef (tel. 
035-6562344).  Toegang gratis

KORTENHOEF- Het is zover. 
Zondag 27 mei zal de Ronde 
van Kortenhoef nieuw leven 
worden ingeblazen. Een feest 
voor deelnemers, toeschou-
wers en mensen uit de organi-
satie. Door met regelmaat via 
dit medium je te voorzien van 
nieuws en informatie hopen 
we dat alle bewoners van Kor-
tenhoef net zo enthousiast zijn 
als wij.

Tijdens de dag worden er ver-
schillende wedstrijden gereden 
door de straten van Kortenhoef. 
In de ochtend ligt de nadruk op 
de jeugd. Kinderen vanaf 8 jaar 
gaan met elkaar de strijd aan 
in een kleine ronde waarbij de 
Kerklaan, Egidius Bloklaan, 
Elbert Mooijlaan en meerdere 

keren worden gefi etst.
Rond de lunch organiseren 
we voor alle kinderen uit de 
Kortenhoef en omgeving een 
‘Dikke Banden Race’. Op je ge-
wone fi ets een aantal ronden 
racen onder deskundige bege-
leiding van de ‘profs’ van GWC 
de Adelaar. Voor de wedstrijd 
krijg je een aantal tips en er 
ontstaat dan een mooi strijd. 
We willen ook een ‘Dikke Ban-
denrace’ organiseren speciaal 
voor de juff en en meesters van 
de scholen in Kortenhoef. Wil 
je meedoen? Meld je alvast aan 
via dbrkortenhoef@gwcdeade-
laar.nl  En neem je juf en mees-
ter mee.

Parcours
De middag staat in het teken 

van de amateurs die in twee 
wedstrijden met elkaar de strijd 
aan gaan. Deze rond gaat via 
Kerklaan, Kwakel, Herenweg, 
Koninginneweg, Egidius Bloc-
klaan, Elbert Mooijlaan en 
terug naar de Kerklaan. Deze 
omloop zal ongetwijfeld leiden 
tot waaiers op de winderige 
Kwakel.  
De opgegeven straten zijn die 
dag niet bereikbaar. Wij ver-
zoeken je om je auto voordat de 
wedstrijden beginnen te rijden 
in de richting van de Fuik, dan 
kun je altijd weg als je dat wilt. 
Wil je meer weten? We publi-
ceren steeds meer informatie. 
Mail anders je vraag naar eve-
nementen@gwcdeadelaar.nl en 
we geven zo snel mogelijk een 
reactie.

Ronde van Kortenhoef komt terug

ANKEVEEN – In een uitverkoch-
te Martinuskerk voerde All Di-
rections op 22, 23 en 24 maart 
een eigentijdse versie op van 
het passieverhaal. Onder regie 
van Arjan Boxelaar en geleid 
door Bruce Skinner wisten de 
koorleden er samen met hun 
musici een geweldig succes van 
te maken. ‘Zoiets kan alleen in 
Ankeveen’ klonk er in het pu-
bliek. Een mooier compliment 
kun je toch niet krijgen.

De Passion start met schitte-
rende herkenbare dronebeel-
den die op een groot scherm in 
de kerk worden geprojecteerd. 
We zien de Ankeveense Plas-
sen, de ‘s-Gravelandse buiten-
plaatsen en de Vecht in Neder-

horst den Berg. Een uitgestrekt 
landschap waarin de zangers 
van All Directions een wit ver-
licht kruis dragen. De tocht van 
het kruis begint overdag in een 
zonnige omgeving en eindigt 
in het donker voor de ingang 
van de Martinus. Dan zwaai-
en de deuren open en gaan we 
live verder. Het kruis wordt de 
kerk binnen gedragen, gevolgd 
door de koorleden, allen in het 
wit gekleed. Een stemmige pro-
cessie, muzikaal begeleid met 
de warme klanken van piano, 
drums, blazers en gitaristen. 

Nog steeds actueel
Verteller Vincent Koch leidt 
ons door het lijdensverhaal 
van Jezus dat na 2000 jaar nog 

steeds actueel is. Hij neemt ons 
mee naar Witte Donderdag, 
naar het laatste avondmaal 
waarin Jezus zich afvraagt of 
zijn vrienden wel vrienden blij-
ven. De koorleden zingen: ‘Hey 
brother, do you still believe in 
one another?’. Ze lopen heen 
en weer over het podium en 
bewegen mee ter ondersteu-
ning van hun lied. Het is een 
stevig uptempo nummer, met 
enthousiasme, kracht, plezier 
en liefde. Passie en power die 
ook naar voren komt in de fo-
to’s van de koorleden die op het 
scherm verschijnen. Een hele 
andere sfeer ontstaat er bij ‘Stil 
in mij’, een popsong over een-
zaamheid. ‘Kom bij me zitten, 
sla je arm om me heen en houd 

Prachtige ‘De Passion’ van All Directions

me stevig vast.’ Knap hoe koor 
en band hier spelen met de dy-
namiek. Een opbouw van inge-
togen fl uisterzacht naar luide 
wanhoopskreten. Jezus voelt 
zich in de steek gelaten en zijn 
moeder Maria maakt zich zor-
gen. Fraai uitgebeeld door de 
dames van het koor die vervol-
gen met ‘Blijf bij mij, na zoveel 
goeds kan ik je niet meer laten 
gaan.’ Daarna nemen de heren 
het over. Ferm verwoorden zij 
het verraad van Judas: ‘Smiling 
faces sometimes pretend to be 
your friend.’ 

Rake klanken
Nadat Jezus gevangen is geno-
men, komt ook de ontkenning 
door Petrus voorbij. In het 
nummer ‘Don’t speak’ hebben 
de koorleden alleen wat moeite 
om elkaar te vinden. Ook de ti-
ming met de band verloopt niet 
helemaal vlekkeloos. Het lied 
heeft  een heerlijke sound, maar 
de uitvoering vormt net geen 
eenheid. Iets wat All Directions 
echter weer prima oppakt bij 
‘We don’t need another hero’. 
Mooi gedragen, swingend en 
met lange melodielijnen klinken 
hier de sopranen, alten, tenoren 
en bassen. Sterk is ook het typi-

sche meerstemmige koorgeluid 
bij het zangstuk waarmee ze 
daarna het publiek aanspreken: 
‘Stel dat God vandaag op aarde 
zou verschijnen en je vragen 
zou, kies jij nog steeds voor 
mij?’. Maar het hoogtepunt van 
de avond is toch wel de a capella 
uitvoering van ‘Mary did you 
know?’. Dit klein gehouden lied, 
met alleen de zangstemmen in 
de kerk, komt binnen in al zijn 
eenvoud. Indringend, ontroe-
rend, zo raak.

Een nieuw begin
Met de gospel ‘Go like Elijah’ 
weerklinkt een energiek en 
jubelend slotlied in de kerk. 
Want Jezus’ dood aan het kruis 
is niet het einde. Het betekent 
een nieuw begin. Een toekomst 
die na een stille processie in het 
gebouw van de ijsclub wordt 
verwoord in het allerlaat-
ste lied: ‘Als we schouder aan 
schouder staan, zal het vanzelf 
gaan. Het mooiste ligt voor 
ons.’ We zingen en neuriën de 
woorden mee. Verbinding, ver-
broedering en vertrouwen. De 
prachtige paasgedachte van De 
Passion.

Ze ontdekte het schilderij bij 
een plaatselijk veilinghuis. 
Ze herkende onmiddellijk de 
enorme fauteuil, die jarenlang 
in de woning aan de Korten-
hoefsedijk van de schilder Ba-
rend van Voorden (1910-2000) 
had gestaan. Maar hoe kwam 
die op het doek van Fekken te-
recht? Wie was de verbindende 
schakel?

De stoel
De in Amsterdam geboren 
Wim Fekken kreeg zijn op-
leiding tot tekenleraar in de 
hoofdstad, maar verhuisde in 
1929 als jong tekenleraar naar 
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Antony Albert prikt de 1e goal 
erin (foto: Piet van Bemmelen)

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

Restaurant

Gespecialiseerd in elke 
“ feest ” gelegenheid

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

www.restaurantfloyds.nl

Dankzij uw hulp en de or-
ganisatie van de Lions Club 
Loosdrecht kreeg Voedselbank 
Stichtse Vecht deze week heel 
veel koffi  e geleverd. De door 

uw ingeleverde DE-waarde-
punten werden door Douwe 
Egberts met 15 % verhoogd 
en dat leverde maar liefst 1257 
pakken koffi  e op.  

Héél véél koffi e

✓ 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

'Voetbal'

Tegen laagvlieger CDW heeft 
Loosdrecht goede zaken ge-
daan door met 3-1 te winnen. 
Door deze driepunter stijgt de 
ploeg van Roy Versluis naar de 
8e plek in de tweede klasse B. 
Hoewel het spel niet al te best 
was, waren de goals van An-
thony Albert, Edwin Klok en 
Bas Seldenrijk genoeg voor de 
overwinning.

Door: Michel Kamer

Na het eerste fl uitsignaal van 
scheidsrechter Vriesenga, die 
een uitstekende wedstrijd zou 
fl uiten, startte Loosdrecht 
voortvarend en kwam het al 
na 2 minuten op voorsprong. 
Een vrije trap van Bas Selden-
rijk werd door Edwin Klok te-
ruggelegd en Anthony Albert 
was er als de kippen bij om 
van dichtbij binnen te prikken. 
Het eerste kwartier was Loos-
drecht oppermachtig en na 
kansen voor Wesley Dam en 
Sercan Ozturk was het Edwin 
Klok die de score verdubbelde.  
Een vrije trap van Seldenrijk 
werd niet goed verwerkt door 
de goalie van CDW en Klok 
was alert en rondde eenvou-
dig af. Na een half uur prima 
voetbal met nog een paar goe-

de mogelijkheden voor Klok 
(paal) en Mervelinho Olijfveld 
(gered door keeper) kantelde 
het spelbeeld. CDW knok-
te zich terug in de wedstrijd, 
mede door het slordige spel 
van de oranjehemden. Iden-
tiek als de week ervoor tegen 
Odysseus ’91 kreeg keeper 
Boy Mulder vlak voor rust de 
aansluitingstreff er om de oren. 
Een voorzet vanaf rechts werd 
knap afgerond en Loosdrecht 
kon zich opmaken voor nog 
een spannende tweede helft . 
In de tweede helft  stroopte 
CDW de mouwen op en had 
het met een fl inke dosis in-
zet het betere van het spel. 
Loosdrecht mocht van geluk 
spreken dat de gelijkmaker 
niet viel, want alleen op de 
keeper schoot CDW- aanval-

ler Rosh hard naast en vanaf 
40 meter knalde het schot van 
Th om Huisman uiteen op de 
lat boven Boy Mulder.  Na-
dat Versluis controleur Niels 
van de Hazel  en vleugelfl itser 
Aboubakr Ouaddouh inbracht 
voor de geblesseerde Jelmer 
Baas en Anthony Albert kreeg 
Loosdrecht weer wat grip op 
de wedstrijd.  Na 80 minuten 
viel de bevrijdende 3-1. Pa-
trick Bonhof schoot hard op 
de keeper en Seldenrijk rond-
de beheerst af. Al met al een 
wedstrijd die niet lang herin-
nerd zal worden. De drie pun-
ten echter wel.

Loosdrecht stijgt naar 8e plek

'Voetbal'

Zaterdag jl. was weer een open 
dag van Tennisvereniging 
Loosdrecht. Een mogelijkheid 
om kennis te maken met TVL 
op het goed onderhouden 
mooie park. De leden kwamen 
hun pasjes halen en een toss 
werd georganiseerd door de 
recreatiecommissie. 

De nieuwe leden werden ‘aan 
de hand genomen’ en helemaal 
wegwijs gemaakt door actieve 
enthousiaste leden. Zij wer-
den voorgesteld aan iedereen, 
ze speelden mee in de toss, en 
naar aanleiding daarvan wer-
den meteen nieuwe tennisaf-
spraken gemaakt en zo werden 
nieuwe groepjes geformeerd. 
En zij hebben ervaren dat lid 
worden van onze vereniging 
heel inspirerend kan zijn. TVL 
is namelijk een club van vrien-
delijke mensen die het elkaar 
graag naar de zin maakt.  Dit 
gunnen we iedereen! Tijdens 
deze toss-middag werden ook 
de formulieren, ballen en de 
planning voor de voorjaars-
competitie aan de teams ver-
strekt.

Beweegweek 
Bent u 60 jaar of ouder, dan 
kunt u meedoen met de Be-
weegweek die in Wijdemeren 
wordt georganiseerd in de 
week van 16 t/m 22 april. Het 
gehele overzicht van clubs die 
met deze actie meedoen is te 
vinden op www.teamsportser-
vice.nl/gooi (onder het kopje 
‘Voor Jou’, ’60-plussers’). Ook 
Tennisvereniging Loosdrecht 
doet hieraan mee.  Als club 
hebben we voor de 60+ op 18 
april ons park opengesteld en 
krijgen de bezoekers een leuke 
tennisclinic. U kunt zich hier-
voor aanmelden via mailadres 
secretaris@tvloosdrecht.nl of 
telefonisch op nummer 06-
24389845. 

Kom eens kijken
Schroom niet om zo maar eens 
langs te komen en te kijken of 
het ook iets voor jou is. We 
hebben 2 goede tennisleraren, 
op maandagavond en don-
derdagmorgen is er een toss. 
Iedereen speelt dan met elkaar 
en daarna een gezellig drankje. 
Vier keer in het seizoen wordt 

er een leuke tennisavond geor-
ganiseerd met lekkere hapjes 
en drankjes en altijd leuke prij-
zen.  In juni wordt onze Open 
Toernooi georganiseerd. Na-
tuurlijk aan het einde van de 
zomer spelen we clubkampi-
oenschappen. In het voor- en 
najaar wordt ook competitie 
gespeeld.  Onze leden vinden 
het heerlijk dat er altijd banen 
vrij zijn om te spelen, maar 
zouden het ook erg leuk vin-
den als er weer nieuwe leden 
bij komen. Bekijk onze website 
www.tvloosdrecht.nl en neem 
contact op met iemand van de 
commissies. Zij informeren je 
graag over alles wat jij graag 
wil weten. 

Tot ziens bij Tennisvereniging 
Loosdrecht op de Rading 192, 
in Loosdrecht. 

TVL gaat weer een lange 
hete zomer tegemoet…
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'Tennis'

Zondag 18 maart jl. deden 12 
kinderen vanuit het Jeugd-
schaatsen mee aan de laatste 
van 4 wedstrijden op de Vecht-
sebanen in Utrecht.

Ook had de jeugd van Loos-
drecht een onderlinge com-
petitie. Er werd gestreden om 
de Jan Visser Wissel bokaal. 
Jan Visser was een fanatiek 
schaatsleider bij Jeugdschaat-
sen Loosdrecht, die ons helaas 
is ontvallen. En daarom is deze 
Wissel bokaal in het leven ge-

roepen, die jaarlijks aan de 
snelste deelnemer wordt uit-
gereikt door iemand van de fa-
milie van Jan Visser. Er kon er 
maar een de winnaar zijn: dit 
jaar ging de wisselbeker naar 
Tibbe Teeuwen, deze werd 
door de Paul Visser ( broer van 
Jan) aan Tibbe overhandigd. 
Tot ziens volgend seizoen bij 
Jeugdschaatsen Loosdrecht
www.jeugdschaatsenloos-
drecht.nl

Tibbe wint Jan Visser wisselbokaal

'Judo'

ANKEVEEN - De Ankevener 
Sem de Jong is bij de clubwed-
strijden van Ryu ´t Gooi uitge-
roepen tot Beste Judoka van 
het Jaar 2017. 

Sem de Jong heeft  slecht zicht, 
hij ziet bijna niets. “Door zijn 
positieve volhardende instel-
ling weet hij zich staande te 
houden in de judogroep waar 
ook zeer goede judoërs in zit-
ten. Dit is een prestatie van 
formaat” vertelt judo-master 
Maarten van den Pas uit Loos-
drecht. Hij vervolgt over zijn 
judoschool: “95 % doet aan 
prestatiejudo en slechts 5 % 
aan resultaatjudo.
Wedstrijdjudo is resultaatjudo, 
alleen het resultaat telt: win-
nen. Sem is prestatiejudo en 

levert een absolute toppresta-
tie, een winnaar in het leveren 
van zijn prestatie. Een voor-
beeld voor iedereen!”
Uiteraard is papa Maarten ook 
trots op zijn zoon Ram die zich 
ontwikkelt als een judotalent. 
Ram werd 3e in de klasse -34 
kg. Hij liet zich helaas verras-
sen in de halve fi nale met een 
Sankaku. Toen moest hij zich-
zelf herpakken, om vervol-
gens zijn strijd om het brons 
te winnen. Het winnen van de 
3e plaats was extra belangrijk. 
Dit komt omdat nummers 
1, 2 en 3 van het district zich 
plaatsen voor het NK-judo op 
7 april. Ram zal dus namens 
judoschool Ryu ’t Gooi deel-
nemen aan een NK judo. Ver-
der kreeg hij van de Judobond 

op papier een uitnodiging om 
mee te gaan doen aan de regi-
onale trainingen.
Ryu ’t Gooi geeft  op woens-
dagmiddag les in sporthal De 
Fuik, tussen 15.45 en 18.30 
uur, in drie groepen tussen 3 
en 12 jaar. 
Zie ook: www.ryugooi.nl 

Sem, Judoka van het Jaar

Aan het eind van het seizoen 
was de diplomauitreiking voor 
de schaatsende kinderen van 
Jeugdschaatsen Loosdrecht.

Stuk voor stuk hebben de kin-
deren hun best gedaan tijdens 
de schaatslessen het afgelopen 
seizoen. Het schaatsseizoen 
wordt zoals altijd afgesloten 
met het diploma -schaatsen. 
Ieder kind schaatst af op zijn 
eigen niveau, krijgt daarvoor 
een diploma en tijdens de uit-
reiking zelfs een fantastisch 
applaus van de aanwezigen. 
Alle enthousiaste betrokken 

schaatsleiders zijn dan ook 
meer dan trots op hun leerlin-
gen met alle behaalde diplo-
ma’s. 
Zijn je kinderen tussen de 7 en 
12 jaar oud en wil je zoon of 
dochter op schaatsles volgend 
seizoen? Inschrijven kan nu 
al. De wekelijkse schaatslessen 
vinden plaats van oktober t/m 
maart elke zaterdagmiddag op 
de Vechtse Banen in Utrecht. 
Voor meer informatie kijk 
op www.jeugdschaatsenloos-
drecht.nl of neem contact op 
via ledenadmin@jeugdschaat-
senloosdrecht.nl

Diploma’s Jeugdschaatsen

'Tennis'

LOOSDRECHT – Afgelopen 
zaterdag werd Bibian Mentel 
feestelijk gehuldigd op het 
Lindeplein. De Loosdrecht-
se won bij de Paralympische 
Winterspelen in Pyeongchang 
twee gouden medailles. Zij 
prolongeerde haar titel op 
de cross en voegde daar een 
tweede titel aan toe op de slal-
om. Een fantastische prestatie 
die gemeente Wijdemeren en 
Stichting SLOEP niet onge-
merkt voorbij liet gaan.

Door: Saskia Luijer

Dat Bibian Mentel uitkeek naar 
‘t onthaal in haar eigen dorp 
bleek uit de anekdote die ze 
schetste op het podium. Tijdens 
een interview had ze gemeld 
‘dat zaterdag het grote feest was’. 
Hierin was ze voorbij gegaan 
aan het feit dat de medaillewin-
naars op vrijdag offi  cieel wer-
den ontvangen door Koning 
Willem-Alexander. Het eerste 
wat hij quasi ontstemd tegen 
haar had gezegd was: “Dus 
morgen is het grote feest?”

Plein vol mensen
En het is inderdaad feest in 
Loosdrecht. De vlaggen han-
gen uit, goudgele ballonnen, 
er klinkt muziek en het plein 
stroomt vol met honderden 
mensen. Enthousiaste dorps-
bewoners, fans uit de wijde 
omgeving en vooral kinderen 
zoeken een plekje dicht bij het 
podium. ‘I will survive’ van 
Gloria Gaynor klinkt door de 
speakers. “Dat moet Bibian 
toch vaak hebben gedacht” 
meldt Nico van Kooi. Namens 
SLOEP is hij gastheer van de 
huldiging en zweept het pu-
bliek wat op. Plots verschijnt in 
de verte een koets onder bege-
leiding van politie met sirenes. 
De toeschouwers ontvangen 
Bibian Mentel met een ovati-
oneel applaus. De Olympische 
held loopt langs een erehaag 
gevormd door jeugdleden van 
Nilo, de gymnastiekvereniging 
waar ze als kind ook lid van 
was. Dan gaan de armen in de 
lucht, verschijnt een brede lach 
en staat ze stralend voor de 
menigte.

Mooie speeches
Dorpsgenoot en voor-
malig schaatscoach 
Ab Krook spreekt 
Mentel lovend toe. 
Hij zegt: “Jij bent een 
echte winnaar. Een 
topsporter zonder ‘ja 
maar’. Een voorbeeld 
voor alle sporters.” 
Ook sportjournalist 
en vriendin Barbara 
Barend heeft  warme 
woorden voor Bibian. 
Barend maakt het ma-
gazine ‘Helden’. Maar 
ben je dat alleen als je 
presteert, als je goud wint? “Ik 
vind van niet” stelt ze. “Je bent 
ook een held als je anderen in-
spireert. Als je blijft  geloven in 
het onmogelijke. Jij laat zien dat 
we ons niet moeten laten ver-
tellen dat iets niet kan.” Naast 
een geweldige sportvrouw is 
Bibian Mentel ook grondlegger 
van de Mentelity Foundation, 
een stichting die kinderen met 
een lichamelijke beperking aan 
het sporten wil krijgen. Een van 

Bibian Mentel ereburger van Wijdemeren

haar jonge talenten is Julian 
Hendriks uit Kortenhoef. Hij 
volgt wekelijks snowboardles 
en heeft  de mooiste speech van 
de middag: “Jij hebt mij geleerd 
om door te zetten en nooit op 
te geven. Niet alleen je twee 
medailles zijn van goud, ook je 
hart is van goud.” Een oprecht 
en emotioneel betoog waarop 
Mentel antwoordt: Dit is de 
kampioen van de toekomst, 
over een paar jaar sta jij hier 
gewoon vriend.”

Push up challenge
“Je kwam, je zag en overwon” 
vervolgt burgemeester Freek 
Ossel. Hij roemt Mentels 
moed, positiviteit en door-
zettingsvermogen, die ze in 
alle bescheidenheid laat zien. 
Daarna roept hij Bibian uit als 
ereburger van Wijdemeren en 
schenkt haar namens de ge-

meente een cheque van 1000 
euro voor haar stichting. Er 
knallen gouden slingers in de 
lucht, en ter vergroting van de 
feestvreugde bieden leerlingen 
van De Catamaran een lan-
ge oranje vlaggenlijn aan met 
tekeningen en felicitaties. Tot 
slot voeren de jonge turnsters 
van Nilo op het podium tien 
push ups uit als startsein van 
de viraal challenge voor meer 
bekendheid van de Mentelity 
Foundation. Zij dagen ieder 
uit om hetzelfde te doen en 
een fi lmpje te plaatsen op so-
cial media, onder het mom ‘ik 
ben een doorzetter voor Bibian 
Mentel.’ De paralympiër besluit 
de huldiging met woorden van 
dank. “Ik ben een ontzettend 
trotse Loosdrechtse en Wijde-
meerse. Ik deel mijn medailles 
graag, ze zijn ook een beetje 
voor jullie.”

Ram van de Pas
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Handig met auto’s?
Kom werken bij 

Vakgarage Richtlijn.
Bel 0294-252325 of

kom langs in Nederhorst. 

Woensdag sleutels 
verloren in Breukelenveen

Indien gevonden graag 
Contact opnemen met 

0614353447.

Toekomst in de autotechniek? 
Kom werken bij

Vakgarage Richtlijn.
Bel 0294-252325 of

kom langs in Nederhorst. 

Stage plek of vakantiebaan? 
Kom werken bij 

Vakgarage Richtlijn. 
Bel 0294-252325 of 

kom langs in Nederhorst. 
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Huisartsen

De De huisartsenpraktijk Loosdrecht is gevestigd op Eikenlaan 49 A  035-5889060 

De praktijk is geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur 

www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl 

De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.

Afspraken maken           8-17 uur             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 openingstijden is de dienstdoende huisarts te bereiken via de huisartsenpost te 

Blaricum. Dit kan alleen door eerst te bellen naar 088 130 96 00.  

Versa Welzijn

Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht  035 - 623 11 00

Apotheek  

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

Do. 29 maart: 19.30 uur:  Pater P. de Klerk.

Vr. 30 maart: 15.00 uur:  Diaken W. Balk. (Kruisweg)

Zo. 1 april: 11.00 uur:  Pater P. de Klerk. 

Hervormde Gemeente (Sijpekerk)

Do. 29 maart: 19.30 uur: Ds. A. van Duinen, viering H.A.

Vr. 30 maart: 19.30 uur: Gezamelijke dienst in Oud-Loosdrecht

Zo 1 april: 09.45 uur: Ds. M. Roelofse, gezinsdienst

 18.30 uur: Ds. M. Roelofse, gezamelijke dienst

Gereformeerde kerk

Do. 29 maart: 19.30 uur: Ds. H.M. Ploeger  

Vr. 30 maart: 19.30 uur: Ds. H.M. Ploeger

Za. 31 maart: 20.30 uur: Ds. H.M. Ploeger    

Zo. 1 april: 09.50 uur: Ds. H.M. Ploeger m.m.v. koor Allure  

Beukenhof

Zo. 1 april: Geen dienst

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente

Do. 29 maart: 19.30 uur: Gezamelijke dienst in de Sijpekerk  

Vr. 30 maart: 19.30 uur: Ds. M. Roelofse

Zo. 1 april: 09.30 uur: Ds. A. van Duinen

 18.30 uur: Gezamelijke dienst in de Sijpekerk 

Nederlands Gereformeerde kerk

Do. 28 maart: 19.30 uur: Ds. A. Siebenga

Vr. 30 maart: 19.30 uur: Ds. A. Siebenga

Zo. 1 april: 10.00 uur: Ds. A. Siebenga

STERRETJES

WANNEER TIJD WAT WAAR
vr. 30 mrt. 14.00 u. Oerrr, Bouw je eigen insectenhotel Bez. Centrum NM, ’s-Grav.
vr. 30 mrt. 18.30 u. Reeën kijken Corversbos Begr. plaats Beresteinseweg
za. 31 mrt. 10.30 u. Boekenmarkt bij Kas&Co Kromme Rade 5, ’s-Graveland
za. 31 mrt. 20.00 u. Volle maan Sup Tour De Uitkijk, Oud Ldr.dijk 237
ma. 02 apr. 10.00 u. Paaseieren zoeken Drie Kampjes Achter het Oppad, Oud Ldr. 
ma. 02 apr. 11.30 u. Paaseieren zoeken Sypesteyn Kasteeltuin Sypesteyn
ma. 02 apr. 14.00 u. Paaseieren familie tour op sup De Uitkijk, Oud Ldr.dijk 237
01/02 apr. 11.00 u. Expositie van drie verzamelaars Oude School, Kortenhoef
wo. 04 apr. 10.00 u. Digicafé  Bibliotheek, Tjalk 41
do. 05 apr. 13.00 u. Opening ‘t Wijdehuis 3-Luik, Lindeplein
vr. 06 apr. 20.00 u. COM concert rond Jouke vd Veer Sijpekerk
do. 12 apr. 20.15 u. Concert Jong Talent Laurens de Man Oude Kerkje, Kortenhoef
za. 14 apr. 14.00 u. Spelletjesmiddag Zonnebloem Brasserie Emtinckhof
za. 14 apr. 15.30 u. Kindertheater ‘Puk de kleine viool’ Wijkgebouw, Eikenlaan
wo. 18 apr. 11.00 u. Buurtbrunch in Emtinckhof Eikenlaan 51

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

 

Activiteiten agenda

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!* 

 

*Scooterkoeriers (v.a. 16 jaar)
In bezit van brommerrijbewijs

*Autokoeriers (v.a. 18 jaar)
In bezit van rijbewijs en eigen auto

*E-bikers (v.a. 15 jaar)

www.sushipoint.nl

WE WANT YOU!
SushiPoint Loosdrecht zoekt:

06 - 29318659
035 - 2033053
solliciteren@sushipoint.nl

Samen sterk
Bent u een echtpaar of alleen en heeft u behoefte aan gezelligheid of bent u een 
mantelzorger die er even tussen uit wil? Ik kan er voor u zijn door een luisterend oor 
te bieden. Samen kunnen we ook kleine dingen doen, zoals evenementen bezoeken, 
boodschappen doen, koken, wandelen of u op een andere manier ondersteunen.

Wie ben ik?
Ik ben Margaret Hamming werk graag voor mensen die een beetje extra hulp nodig 
hebben. Voor een vergoeding van € 15,00 per uur.
U kunt mij bellen op 06 5466 0999 of e-mailen naar margarethamming@gmail.com

Ook dit jaar organiseert Fratz 
en Twwo Kinderfeestjes 
paaseieren zoeken bij kas-
teel Sypesteyn. Wil jij ook met 
de paashaas op de foto, ge-
schminkt worden, je uitleven 
op een springkussen en op 
zoek gaan naar de vele paasei-
eren die verstopt liggen in de 
kasteeltuin? 

Op maandag 2 april om 11.30 
uur wordt het startsein gege-
ven en zal het zoeken naar alle 
paaseieren (onder begeleiding 
van een volwassene) losbarsten. 
Wie weet ben jij de gelukkige 
vinder van een Gouden Ei! In 
samenwerking met Restaurant 
Op Sypesteyn kunnen er mooie 

prijzen gewonnen worden, 
waaronder de hoofdprijs ‘een 
compleet verzorgde luxe lunch 
voor 2 volwassenen en 2 kin-
deren’. Het paaseieren zoeken 
is bedoeld voor kinderen t/m 
10 jaar.
Kasteel Sypesteyn is geopend 
vanaf 10.30 uur. Entree € 2,50 
voor zowel kinderen als vol-
wassen. Reserveren via www.
fratzentwwo.nl / info@fratzen-
twwo.nl
Aansluitend kan je genieten 
van een heerlijke paaslunch. 
Voor meer informatie: Res-
taurant Op Sypesteyn: pasen@
opsypesteyn.nl / 035-6228880. 
Adres: Nieuw-Loosdrechtse-
dijk 150, Nieuw-Loosdrecht

2e Paasdag eieren zoeken




