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In samenwerking met
weekblad wijdemeren

Zorgeloos varen
met Spotlight
Ahoy

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Wat is samen zingen, dansen en acteren toch heerlijk. Dat spatte af van de cast van het Loosdrechtse Spotlight Speciaal. Onder
begeleiding van Betty Brard, Jannie Bakblik en Peppie Matroos
speelden negen jonge mensen met een (lichte) verstandelijke beperking de musical Spotlight Ahoy in het theatertje van de Hilversumse bibliotheek.
Door: Herman Stuijver

VERMEERLAAN 32

LOOSDRECHT

ACACIALAAN 27

LOOSDRECHT

VEERMANMAKELAARS.NL
T 035 582 53 33
VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ
TAXATIES | NIEUWBOUW | ADVIES | BOG

Het verhaal werd geschreven
en geregisseerd door Pauline
van Eijk. Na de klanken van
het nostalgisch Love Boat komt
Kapitein Brulboei (Melvin) op.
Hij is de gastheer die tijdens
een cruise een zeer gemêleerd
gezelschap meevoert. Zijn
lieftallige assistente Françoise
Niçoise (Suzanne) is onmisbaar
met haar kleurige cocktails, ze
straalt van geluk. De ondeugende Maatje Matroos (Gijs)
kan niet alleen goed dek zwabberen, maar ook heel sexy dansen. Hij wordt geholpen door
z’n maatje Peppie (Eric Brand)
die voor en achter de schermen
heel veel rollen op zich neemt
bij dit gezelschap. Respect! Jennifer speelt een deftige Lady
Petunia die goed haar teksten
kan overbrengen, terwijl Carlijne een bijna perfecte Gloria
Soundmachine uitbeeldt, voor-

al de conga beheerst ze goed.
Kees Kraaiennest lijkt een ruige
piraat, maar Alexander toont
aan dat hij vooral een lieve zeeschuimer is. Zoals Ed Astaire,
met rood hoedje, danst is on-

navolgbaar (Esref). Dj. Van de
Overburen is Ibiza ontvlucht
om de gasten te entertainen.
Lees verder op pagina 2
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Zorgeloos varen met
Spotlight Ahoy
Vervolg van pagina 1
Benjamin is een tikkeltje onrustig, maar wordt regelmatig
terug op het podium gehaald
door Jannie Bakblik die van
taart en koek houdt, maar ook
de spelers adequaat begeleidt
(Miranda). Pauline van Eijk
speelt ook nog eens de reporter
van Shownieuws. En technicus
Jeffrey zorgde ervoor dat alle
songs feilloos op elkaar aansloten in een passende belichting.
Want het was een wervelende
show met veel avonturen, maar

vooral met heel veel liedjes. Van
het ‘Onbekende Eieieiland’ tot
Mungo Jerry’s ‘In the summertime’, het swingde de pan uit.
Liefde, party’s, storm, schipbreuk, surfen, watertrappelen,
een schat, bikini’s, alles zat erin.
‘Leef ’ zong men uit volle borst,
dat was het. Lekker leven, lekker creatief zijn, lekker jezelf
zijn. Het publiek brak de zaal
af, dit was prachtig. Ahoy!
Op 9 juni: Ja Zuster, Nee Zuster
in ‘t Spant; kaarten:
www.spant.org.

LAMME
Vertrouwd dichtbij voor:
• APK
• Onderhoud
• Reparatie

• Airco service
• Banden service + opslag
• Verkoop occasions

WWW.VAKGARAGELAMME.NL
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 167 - LOOSDRECHT
TELEFOON: 035 - 582 62 32
INFO@VAKGARAGELAMME.NL

Wie beweert dat iets niet kan, mag degene
die ermee bezig is absoluut niet storen.

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

Kernenbeleid nu op papier
WIJDEMEREN- Met een dik pak
papier hebben B&W een uitwerking van een kernenbeleid
aan de raad gezonden. In de
voorgaande periode bestond
de wens om de kernen centraal
te stellen en de invloed van de
inwoners te vergroten. Welnu,
de nieuwe raad kan aan de slag.
Door: Herman Stuijver
Het bureau Twynstra Gudde
heeft interviews afgenomen
met drie raadsleden, twee collegeleden, vijf ambtenaren en
twee inwoners. Bij een latere
werksessie kwamen er nog
eens twee inwoners uit Loosdrecht bij. In het rapport staan
de sterke punten en de knelpunten. Daaruit komen voort
de zgn. werkprincipes en de
activiteiten voor het komend
half jaar. Dat de kracht van de
verschillende kernen groot is
en de identiteit sterk werd nog
eens vastgesteld. Ook concludeert men dat het kernenbeleid los staat van een eventuele
herindeling, juist des te noodzakelijker is. Nu wordt er ook
van alles georganiseerd door
de kernen, maar nog teveel
ad hoc. Er moet meer samenhang komen, er is nog een weg
te gaan. Gaandeweg kwam dit
motto naar voren: ‘Zo’n goede

verstandhouding tussen gemeente en inwoners dat we ook
ongemakkelijke
gesprekken
met elkaar kunnen voeren’. Het
algemene belang van een kern
kan botsen met het individuele
belang.
Sterke en zwakke punten
Een greep uit de lijst met sterke
punten: het Klant Contact Centrum kent een hoge score op
terugbellen, de dienstverlening
van zorg en welzijn wordt hoog
gewaardeerd, de Appelboom
werkt als verbindend platform
en er is een rijk verenigingsleven met veel initiatieven. Maar
er was ook een opsomming van
knelpunten: de gebiedskennis
van ambtenaren moet beter, de
doorlooptijd van vergunningen
is vaak te lang, lastige gesprekken worden vaak vermeden,
vragen van bewoners worden
lang niet altijd opgevolgd, in de
raad overheerst de partijpolitiek en bewoners reageren vaak
uit eigen belang.
Die tegengestelde belangen leveren soms een spanningsveld
op. Professionals moeten met
één been binnen de organisatie
werken en met het andere been
in de kernen. Dat levert een vel
met 26 spanningsvelden op.
Houd je een kern compleet met
belangrijke voorzieningen of

kies je voor een kern met een
bepaalde specialisatie? Laat je
iets nieuws afhangen van persoonlijke initiatieven of moet
een gemeente meer stimuleren?
Vooruit tot 2022
De discussies leiden tot een
lijst met op zichzelf 15 logische
werkprincipes,
bijvoorbeeld
dat je transparant moet werken, dat een medaille twee kanten heeft, dat je alle contacten
opvolgt, dat ‘nee’ ook een antwoord is, dat je meer mensen
betrekt bij een probleem en dat
je redeneert vanuit het belang
van de bewoner.
De opstellers zien vooralsnog
niets in nieuwe structuren als
een dorpsraad. Wethouder
Jan-Jaap de Kloet noemde onze
gemeenteraad al een dorpsraad. Voor het komende half
jaar denkt men aan de volgende acties: het samenstellen van
gebiedsteams, een spreekuur
per kern, een spoedcursus voor
ambtenaren over het kernenbeleid, een budget per kern, bijeenkomsten met burgers over
de kernen, op safari bij andere
gemeentes om ideeën op te
doen, enzovoort.
Kortom, een pittig document
met veel kansen. Waarbij het
wel opvallend is dat heel veel
punten vanuit het ambtelijk apparaat worden bekeken.

Brandweerlieden leggen ambtseed af
REGIO- Op maandagavond 16
april hebben dertien medewerkers van Brandweer Gooi en
Vechtstreek hun ambtseed of –
belofte afgelegd. Zij deden dit
ten overstaande van vrienden,
familie en collega’s.
De burgemeester van Blaricum en portefeuillehouder
‘brandweer’ van het Algemeen
Bestuur Veiligheidsregio Gooi
en Vechtstreek mevrouw Joan
de Zwart-Bloch nam de ambtseed of –belofte af. Bij de ingezworen
brandweerlieden
zaten ook twee collega’s van de
brandweerpost in Loosdrecht:
Danielle de Kloet en de nieuwe
Postcoördinator Gradus van
der Huure. Naast het afleggen
van de eed of belofte ontvingen de nieuwe collega’s ook de
brandweerpenning. Deze munt
is het symbool van de waarden
van de brandweer: Behulpzaam, Deskundig en Daadkrachtig en staat voor de integriteit van de organisatie.
Nieuwe collega’s
“Het is fijn dat we er weer een
aantal nieuwe collega’s bij hebben. Het is een uitdagend vak,
zowel voor de vrijwilligers als
voor onze beroepsmedewer-

kers. We besteden dan ook veel
tijd en energie aan het opleiden
en trainen van onze mensen.
Ze staan vaak vooraan bij incidenten, dat brengt een grote
verantwoordelijkheid met zich
mee en er wordt vaak wat extra’s van je verwacht door je
omgeving, daar moeten ze op
voorbereid zijn. Waar men
je vooraf kende als persoon,
word je nu door je woonomgeving ook gezien als brandweerman, er wordt op je gelet
maar ook tegen je op gekeken.
Daar moeten onze mensen zich
doorlopend van bewust zijn en
rekening mee houden. Brandweerman ben je 24 uur per dag,
7 dagen per week en het hele
jaar door!” aldus John van der

Zwan, Commandant Brandweer Gooi en Vechtstreek. “Ik
ben in ieder geval erg trots op
mijn collega’s, die altijd maar
weer paraat staan!”
Interesse?
De brandweer in onze regio
kan eigenlijk altijd wel mensen
gebruiken. Heb jij ook interesse
om als vrijwilliger bij de brandweer aan de slag te gaan, meld
je dan aan op een van de posten
in onze regio of kijk op www.
kombijdebrandweer.nl.
Naast burgemeester
De Zwart-Bloch en commandant Van der Zwan (rechts) de
Loosdrechters in het midden.
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Maandelijks gesprek met burgemeester
WIJDEMEREN- In samenwerking
met GooiTV zal de redactie van
de huis-aan-huisbladen Weekblad Wijdemeren en NieuwsSter
maandelijks een gesprek hebben met waarnemend burgemeester Freek Ossel.
Vorige week woensdag was het
debuut van eindredacteur Herman Stuijver. In 13 minuten
besprak hij met de burgemeester in het park van landgoed
Schaep en Burgh in ‘s- Graveland de actuele politiek van

de vijf dorpen. Diverse onderwerpen passeerden de revue:
welke rol kan een burgemeester
spelen bij de formatie, een terugblik op de gemeenteraadsverkiezingen en de veiligheid
en leefbaarheid. Het gesprek
spitste zich toe op de uitslagen
van de enquête van het Burgerpanel. Hoe bestrijd je te hard
rijden, wat kun je doen tegen
ondermijning en hoe onveilig
is het eigenlijk in onze landelijke dorpen. Ook probeerde de
burgemeester de grenzen aan te

geven van wat integer gedrag
is: een fles wijn bij een opening
mag, maar een gratis etentje op
kosten van het restaurant weer
niet. Het gesprek werd tussen
18 en 15 april steeds herhaald
op GooiTV. Voor KPN is dat op
kanaal 1432 en voor Ziggo-digitaal op 41 en Ziggo-analoog
op kanaal 45. Overige kanalen
vindt u op www.Gooitv.nl.
U kunt het gesprek bekijken
op You Tube: https://youtu.be/
HsRbijKi5JA. Het volgende gesprek is op woensdag 9 mei.

Nieuwe coalitie wil alleen één Gooi en Vecht
WIJDEMEREN - CDA, DorpsBelangen, VVD en D66 ( 13 van de
19 zetels) hebben een akkoord
gesloten over de vorming van
een college voor de komende
bestuursperiode. Het motto
luidt ‘Sterke dorpen, regionaal
verbinden’. Rosalie van Rijn
(CDA), Jan-Jaap de Kloet (Dorpsbelangen), Jan Klink (VVD) en
Joost Boermans (D66) worden
de wethouders met bijna vier
volledige banen. De Lokale Partij en PvdA/ GroenLinks zijn veroordeeld tot de oppositie.
Door: Herman Stuijver
In het akkoord hebben zij de
overeenstemming vastgelegd
over die onderwerpen, waarover
de partijen niet gelijk dachten.
Er zijn geen nadere afspraken
zijn gemaakt over onderwerpen waarover partijen een grote mate van overeenstemming
hebben. De partners beseffen
dat alleen eendrachtig optreden
Wijdemeren ten goede zal kunnen komen.
Er staat immers voor de vijf dorpen veel op het spel. Wijdemeren beseft dat het deel is van een
groter geheel. Dat grotere geheel
zal alleen kunnen werken als de
kernen daarbinnen bruisend
en vitaal zijn. Bij een krachtige
regio horen sterke dorpen. Pas
dan is het geheel meer dan de
som der delen. Met die inzet en
ambitie zijn partijen tot de afspraken gekomen
Bestuurlijke toekomst
Wijdemeren zet in op de vorming van één gemeente Gooi
en Vecht binnen 10 jaar. Alle
tussenvormen van fusie sluiten
CDA, Dorpsbelangen, VVD
en D66 uit. Aangezien de vorming van één gemeente Gooi
en Vecht ook het einddoel is van
Noord-Holland zal de provincie
uitdrukkelijk worden uitgenodigd dit streven te ondersteunen. Een intensief contact met
de andere gemeenten vormt
hiervan een onmisbaar bestanddeel.

Alleen één gemeente Gooi en
Vecht is in staat de grootstedelijke gebieden het hoofd te bieden. Tegelijk vragen de vergrote
afstand tot het bestuur en de
eigenheid van de afzonderlijke
kernen om nieuwe vormen om
de betrokkenheid van de burger bij het openbaar bestuur te
borgen. Daarom zet de nieuwe coalitie tevens in op de totstandkoming van een vorm van
dorpsraden met eigen budget en
bevoegdheden.
Woningbouw
Er is grote behoefte aan nieuwe
woningen om jongeren perspectief op wonen in hun eigen
gemeente te bieden. Ook om
ouderen een zo levensloopbestendige woonomgeving te verschaffen en om aan de steeds
grotere verscheidenheid in
woonbehoefte tegemoet te komen. Tegelijk moeten nieuwe
woningen aan strengere duurzaamheidseisen voldoen. Het
beleid zal zijn gericht op de realisatie van goede en betaalbare
woningen zowel voor hen die
huren als voor kopers van woningen. Woningbouwprojecten
moeten bijdragen aan betere
kansen voor jongeren, een verbeterde doorstroming op de woningmarkt en meer ruimte voor
het middensegment. Partijen
staan in beginsel positief tegenover het ontwikkelingsplan
Nederhorst Noord. Zij zetten
daarbij in op 35% sociale huur,
30% koop tot 220.000 euro, 20%
middeldure koop- en/of huur en
15% vrije sector. Het schapenweitje op het Ankeveensepad
wordt dan niet bebouwd.
Duurzaam en infra
Duurzaamheid als uitgangspunt zal in het hele beleid
moeten doorwerken. Daartoe
zal een duurzaamheidsagenda
worden opgesteld. De coalitie
streeft ernaar om binnen deze
raadsperiode het maatschappelijk vastgoed zo veel mogelijk
te verduurzamen. Fietspaden,
wandelstroken en wegen die-

nen te worden ingericht met
een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming
voor alle verkeersgebruikers
centraal staan. Wijdemeren zal
regionaal en met de provincie Noord-Holland in overleg
treden om op langere termijn
een lightrail-achtige verbinding
tussen Amsterdam/Hilversum
(met een stop in Wijdemeren)
mogelijk te maken.
Het nachtelijk vrachtverkeer zal
van de gemeentelijke doorgaande wegen geweerd gaan worden.
(m.u.v. nachtelijk bestemmingsverkeer).
Financiën
Omdat Wijdemeren tot 2022
voldoende financiële ruimte
heeft, wil men de gemeentelijke belastingen alleen met het
inflatiepercentage
verhogen.
Er wordt geïnvesteerd in een
Integraal Kind Centrum, een
kernenbeleid, duurzaamheid,
in meer kunst en cultuur en de
vier wethoudersbanen gaan van
3,3 fte naar 3,8 (€43.000). Ook
gaat er een fors budget naar de
organisatie op het gemeentehuis
(meer dan 1 miljoen).
Er wordt geen geld gestoken in
een bestuursadviseur en in meer
toezichthouders. Het financiële
plaatje wordt kloppend gemaakt
door in 2019 en 2020 geld te
onttrekken uit de reserves (±
680.000).
Wethouders
CDA ‘er Rosalie van Rijn krijgt
de volgende portefeuilles: sociaal domein, volkshuisvesting,
kernenbeleid, cultuur en sport.

Haar DorpsBelangen- collega
Jan-Jaap de Kloet zal
ruimtelijke ontwikkeling, het
Gebiedsakkoord, water, recreatie, toerisme en vastgoed voor
z’n rekening nemen. Hij wordt
ook locoburgemeester. Voor
de VVD heeft Jan Klink deze
portefeuilles: financiën, economische zaken, onderwijs en invoering omgevingswet. Namens
D66 gaat Joost Boermans zich
bezighouden met bestuurlijke
vernieuwing (inclusief herindeling en dorpsraden), milieu, duurzaamheid, verkeer en
openbare ruimte.

Digicafé
Op woensdag 2 mei is er van
10.00-12.00 uur in Bibliotheek Gooi en meer vestiging
Loosdrecht een Digicafé over
leuke vrije tijd apps voor
tablet en smartphone door
SeniorWeb. Het seizoen van
de dagjes uit is aangebroken
en er zijn talloze apps die uw
uitstapje kunnen verrijken.
Eleanor Pascoe van SeniorWeb geeft een presentatie
over handige vrijetijd apps
voor uw telefoon of iPad/tablet. Neem uw telefoon en/of
tablet mee, want medewerkers van SeniorWeb staan
klaar om u te helpen als u
de apps wil installeren. Misschien heeft u zelf ook suggesties voor apps die u heel
handig vindt.
Tijdens een Digicafé kunt u
gewoon binnenlopen met
vragen over de PC, tablet,
e-reader of smartphone. Iedereen is welkom, de entree
is vrij.
Tjalk 41; tel: 035- 582 5488.

Opening Koningsdag
Decorandi van
harte welkom!
Vrijdag 27 april
09.00 uur
Gemeentehuis
Rading 1, Loosdrecht
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Even stilstaan bij Liesbeth en Henk
van Dijk
Als je de Rading helemaal
afrijdt, tot waar het asfalt overgaat op een zandpad, daar wonen Liesbeth en Henk van Dijk
op de Teunishoeve. De tijd lijkt
er stil te staan.
Door: Herman Stuijver

Stomerij & Schoenmakerij Loosdrecht

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

KOSTUUM € 15,00 - DEKBED vanaf € 17.00
Stoomgoed kan eventueel in 24 uur klaar zijn. Bij ons kunnen gordijnen ook worden gereinigd.
Ook wasgoed, lakenpakketten en dekbedovertrekken worden gedaan.

Kledingreparatie:

Adres: Rading 146
Broek korter maken voor maar
(Naast Boni Supermarkt)
Tel: 035-5828684
OOK REPARATIE VOOR AL UW SCHOENEN

€ 8,50

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

Vrijdag 27 april

Koningsdag
Wij zijn geopend van 7 uur tot 12 uur
voor al uw ORANJEGEBAK
Haal nu de kortingsbon in de winkel

Henk en Liesbeth, respectievelijk 70 en 60 jaar, nemen met het
gezin de tijd om terug te blikken
op hun kroonjaren. Binnenkort
gaan ze met hun vier zonen,
twee dochters, en aanhang en de
twee kleinkinderen hun verjaardag gezellig vieren met een fijn
etentje buiten de deur. “Nee, we
zeggen niet waar. Dat is privé.
We doen het normaal met z’n
allen thuis, maar nu in een restaurant” zegt Liesbeth.
De ouders van Henk kochten
in 1966 deze boerderij en sindsdien werkt hij hier al. “Daarvoor
hadden we een boerderij op de
Nieuw Loosdrechtsedijk, iets
voorbij de Sijpekerk” vertelt
Henk. Het is een prachtige plek
aan de rand van Loosdrecht
omringd door weilanden die
het echtpaar pacht van de Kerkvoogdij uit Naarden. “Nee, van
die overvliegende vliegtuigjes
hebben wij geen last. Daar ga
je ook aan wennen” vervolgt
Henk. Samen met zoon Bram
verzorgt hij 48 melkkoeien en
zo’n 80 schapen. Het gaat hier
om het roodbonte Maas-RijnIJsselras dat bekend staat om
zijn duurzaamheid, vruchtbaar-

heid, benen en levensduur. De
koeien van Van Dijk leveren
melk aan Leerdammer dat de
bekende kaas produceert, met
een mix van de milde smaak van
Gouda en de grote gaten van de
Emmentaler. ’s Ochtends om
half zes gaat de GRUP- melkmachine aan de gang om de roodbonten te melken. Daarna gaat
Bram elders aan het werk, hij is
zzp ‘er die als loonwerker maar
ook als hovenier zijn boterham
verdient. Tegen het eind van de
middag is hij weer op de Teunishoeve om de melkslangen nogmaals aan te leggen, samen met
z’n vader. Of hij ooit het bedrijf
van zijn vader overneemt, staat
nog niet voor 100% vast.
Henk geniet nog elke dag van
z’n werk. “Prachtig om zo met
de beesten bezig te zijn, midden
in de natuur. Als de mist ’s ochtends over het land komt, daar
geniet ik van. Van die rust.” “En
hij kent alle koeien bij naam,
Zwaantje, Willemien, Door,
noem maar op” vult Liesbeth
aan. “En de namen van mijn

kinderen. Natuurlijk hebben
we ook oornummers, maar dat
persoonlijke bevalt mij goed”
vervolgt Henk.
Liesbeth werkt al 19 jaar op
de revalidatieafdeling van verpleeghuis De Beukenhof. “Het
is afwisselend werk, waar ik het
nog steeds naar m’n zin heb. Je
bent een luisterend oor. Daar
zou ik wel meer tijd aan willen besteden aan gesprekken
met patiënten. Het is prachtig
dankbaar werk.” Af en toe schiet
Liesbeth eens bij, vooral in de
lammertijd. Een paar weken geleden werden er alweer zo’n 100
geboren.
“Nu zijn de zwaluwtjes terug in
de stal. Tussen de balken zie je
veel nesten. Dat is zo’n vrolijke aanblik. Dat pept me op en
geeft een gelukkig gevoel” sluit
Henk af. Hij is een van de laatste boeren van Loosdrecht. “We
hebben het hier nog steeds naar
onze zin en dat hopen we met
het nageslacht nog lang vol te
houden.”

De toekomst van Wijdemeren
hangt niet af van fusie
De toekomst lijkt ver weg maar
is in wezen al begonnen. De
zorg voor een duurzame toekomst wordt ook steeds actueler. Zeker nu grote ambities
concreet worden gemaakt.
Een klimaatakkoord over het
beperken van de opwarming
van de aarde en het verminderen van het gebruik van fossiele
brandstoffen; In 2030 de gaskraan dicht; CO?-neutraal in
2050…. Het vraagt een enorme
inspanning van ons allemaal,
overheid, bedrijfsleven en particulieren. Daarom is het goed
om meteen al dicht bij huis te
beginnen. Samen aan de slag
met de energietransitie kan een
enorme impuls geven aan de
duurzaamheid van je dorp.
Toch zijn ook de vragen hoe
kun je energie besparen in je
eigen huis? En hoe kun je de
energietransitie aanpakken vanuit je eigen dorp? Nog niet zo

eenvoudig. Met de Energiecooperatie Wijdemeren willen we
graag een motor zijn en samen
met bewoners naar antwoorden
zoeken. Dat groeit. We zijn er
trots op dat we elke week een
paar nieuwe leden krijgen voor
de Energiecoöperatie. Dat we
nu al een team van vijf energiecoaches hebben die zich trainen
om in gesprek gaan met bewoners die stappen willen zetten in
energiebesparing van de eigen
woning en die mee willen denken over de energietransitie en
de duurzaamheid van hun dorp.
Vindt u het ook een uitdaging
om te investeren in de duurzaamheid van uw eigen dorp?
We zijn op zoek naar de netwerkers in de dorpen die kunnen
helpen om bewoners enthousiast te maken en te betrekken
bij de energietransitie. We willen graag een motor zijn maar
hebben iedereen daarbij nodig.
Zullen we krachten bundelen?

Neem dan contact op met info@
energiecoöperatiewijdemeren.
nl Kijk verder op http://energiecoöperatiewijdemeren.nl voor
informatie over de energietransitie en de energiecoöperatie.
Gewijzigde ophaaldag
i.v.m. Koningsdag
Op Koningsdag (vrijdag 27
april) is de GAD gesloten. De
inzameling van het huishoudelijk afval van Koningsdag
vindt plaats op donderdag 26
april. Dit geldt voor de afvalcontainers (kliko’s), de pmdzakken, de huisvuilzakken,
de boven- en ondergrondse
containers. Hierdoor kan het
gebeuren dat uw container,
huisvuilzak of pmd- zak op
een ander moment van de
dag wordt geleegd/opgehaald
dan u gewend bent. Dit kan
uitlopen tot 21:00 uur.

Wijdemeren
25 april 2018

informeren

De watervriendelijke
tuin

Fietsexamens
Officiële
bekendmakingen

Afgelopen week deden ruim 300
Wijdemeerse basisschoolleerlingen hun
fietsexamen. We feliciteren alle kinderen
met het behalen van hun diploma.

#mooiWijdemeren
@myrnagoossen
Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

(06) 12 79 45 41

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Gemeentehuis gesloten

In verband met de feestdagen in april
en mei is het gemeentehuis op een
aantal dagen gesloten:
- Vrijdag 27 april (Koningsdag)
- Donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag)
- Vrijdag 11 mei
- Maandag 21 mei (Pinksteren)

>

Namen beoogde
wethouders bekend
Rosalie van Rijn (CDA), Jan-Jaap de
Kloet (DorpsBelangen), Jan Klink
(VVD) en Joost Boermans (D66) zijn
door hun fracties voorgedragen
als wethouders. Naar verwachting
worden zij op woensdag 9 mei
geïnstalleerd.

Eén gemeente Gooi en Vecht
Voor de bestuurlijk toekomst van
Wijdemeren zet de coalitie in op de vorming van één gemeente Gooi en Vecht
binnen tien jaar en sluit daarbij alle tussenvormen van fusie uit.

In een bestuursakkoord met de titel “Sterke
dorpen, regionaal verbinden” staan de plannen voor de komende vier jaar beschreven.

Burgemeester Ossel trapt Koningsdag
traditiegetrouw af op het gemeentehuis
aan de Rading 1 in Loosdrecht.
Vanaf 9.00 uur ontvangen wij u graag
met koffie, thee en een oranjetraktatie.
We nodigen in het bijzonder decorandi
uit om hierbij aanwezig te zijn.
De leden van het college zijn tijdens
Koningsdag bij verschillende activiteiten
in de dorpen aanwezig.
inwoners borgen en stimuleren. Onder
meer door het inzetten van een vorm van
dorpsraden met eigen budget en bevoegdheden, tijdige communicatie en een directe
raadpleging van inwoners.

Downloaden
Sterke kernen
Het sterker maken van de kernen krijgt in
de komende bestuursperiode prioriteit.
De partijen willen de betrokkenheid van

Het bestuursakkoord en de portefeuilleverdeling zijn te downloaden via
www.wijdemeren.nl.

Wie verdient een lintje?
Deze week is de lintjesregen.
Wie verdient er volgens u een
Koninklijke Onderscheiding in
2019? U kunt hem of haar tot
1 juni 2018 voordragen.
In alle dorpskernen van Wijdemeren zetten
mensen zich belangeloos in voor bijvoorbeeld verenigingen, de kerk of hun naasten.
Mensen die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de samenleving kunnen
in aanmerking komen voor een Koninklijke
Onderscheiding.

Aanvragen lintje
De behandeling van een aanvraag kost
veel tijd. Ook van de aanvrager wordt de
nodige inspanning verwacht. Daarom is
het belangrijk uw aanvraag op tijd in te dienen. Wilt u dat de onderscheiding tijdens
de zogenoemde ‘lintjesregen’ vlak voor
Koningsdag uitgereikt wordt? Dien de aanvraag dan voor 1 juni 2018 in. Gaat het om
een uitreiking tijdens een andere gelegenheid, dan is het noodzakelijk de aanvraag
tenminste zes maanden van tevoren in te
dienen. Meer informatie over de procedure
is te vinden op www.lintjes.nl/voordragen.

Opening Koningsdag

>

Op woensdag 2 mei is er voor kinderen
uit groep 5 t/m 8 een sportieve zeskamp. Meerdere teams strijden tegen
elkaar tijdens verschillende sport- en
spelactiviteiten waaronder jeu du darts,
sponzenrace en touwtrekken.
De zeskamp is van 13.30-15.30 uur
op het feestterrein van Stichting
Sloep, Nieuw-Loosdrechtsedijk 6
in Loosdrecht. Deelname is gratis!
Aanmelden kan via www.stichtingsloep.
nl of hetgooi@teamsportservice.nl.
Trek oude sportkleding aan!

>

Hoe voordragen?
Wilt u meer informatie over het voordragen van een persoon? Neem dan
contact op met het bestuurssecretariaat
van Wijdemeren via telefoonnummer:
035 65 59 518.

Sportieve zeskamp

Fietsers gezocht!

Het voorjaar is begonnen! Vindt u
het leuk om met anderen te fietsen?
Beweegcoach Beppie van de Bunt heeft
in Ineke Syberden een enthousiaste
fietser gevonden die veel leuke routes kent. “We nemen koffie mee in de
fietstas en stoppen onderweg ergens.”
Aanmelden kan via de beweegcoach:
b.vandebunt@inovum.nl of telefoonnummer (06) 31 59 58 47.

Wijdemeren
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Speelplek De Bergse Akker
De Bergse Akker is een unieke
zwem- en speelplek in Nederhorst
den Berg voor kinderen van 0 tot 14
jaar en hun ouders of begeleiders.
Het is de appel van de maand!
Voorloper De Bergse Speeltuinvereniging
heeft zo’n 70 jaar bestaan. “Deze plek wilden we graag behouden. Dat is gelukt. We
hebben al twee succesvolle seizoenen gedraaid”, vertelt een van de initiatiefnemers,
Brigitte Voogt.

Stranddiensten
Op dit moment zijn er 160 kinderen lid.
“Hun ouders schrijven zich per seizoen in
voor twee stranddiensten. Zo blijven we
met mooi weer open. Andere kinderen zijn
natuurlijk ook welkom, zij kunnen een los
kaartje kopen.”

Vrijwilligers gezocht
Er zijn zo’n zestien vaste vrijwilligers voor de
winkel, stranddiensten, onderhoud/techniek, communicatie en bestuur. “Voor de
stranddiensten zoeken we nog vrijwilligers.

En op 12 en 13 mei is er van 10.00 tot 16.00
uur een klusweekend om De Bergse Akker
seizoensklaar te maken. Ook hier is hulp
welkom!”

Open
Van eind mei tot eind september is De
Bergse Akker, Dammerweg 13 in Nederhorst
den Berg bij mooi (zwem)
weer open. Kijk voor openingstijden en
het aanmelden als vrijwilliger op
www.deappelboom.nl of neem contact
op met info@debergseakker.nl.

Wie wordt panna King of Queen 2018?
De data van de voorrondes en de
finale van het Panna Knock Out
kampioenschap Wijdemeren zijn
bekend! Er zijn nog voorrondes in
Loosdrecht, Nederhorst den Berg
en Kortenhoef. Kom je ook een potje voetballen? Deelname is gratis.

Panna King of Queen
Pannavoetbal is straatvoetbal, waarbij 1 tegen 1 wordt gespeeld. Scoren doe je door
een doelpunt te maken of de bal tussen de
benen van de tegenstander door te spelen.
Tijdens de voorrondes kunnen jongeren
tussen de 8 en 18 jaar zich plaatsen voor de
finaleronde. De winnaars van de voorrondes
strijden op de dag van de finale om de titel:

‘Panna King of Queen Wijdemeren 2018’.

Locaties en tijden:
- Voorronde Loosdrecht: woensdag 2 mei
16.00-18.00 uur, Nieuw-Loosdrechtsedijk
6 Loosdrecht (feestterrein Stichting Sloep).
- Voorronde Nederhorst den Berg: zaterdag 16 juni 14.00-16.00 uur, Voorstraat
Nederhorst den Berg (Zomerspektakel).
- Voorronde Kortenhoef: zondag 24 juni
14.00-16.00 uur, Zuidsingel 54 Kortenhoef
(sporthal De Fuik met Beachevent).
- Finale Panna Knock Out Wijdemeren:
zondag 24 juni 16.00-17.00 uur, Zuidsingel
54 te Kortenhoef (sporthal De Fuik met
Beachevent).
Meer info: www.teamsportservice.nl/gooi.

Extra geld voor chronische ziekte of beperking
Leven met een chronische ziekte
of beperking brengt extra kosten
met zich mee. Wist u dat u bij de
gemeente een bijdrage kunt
vragen voor deze kosten?
Het gaat om extra kosten die u maakt voor
bijvoorbeeld zorg, vervoer, hulpmiddelen
en aanpassingen in huis. Er zijn bedragen
van 250 en 400 euro. De hoogte van de
bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en
gezinssituatie.

Voorwaarden
U kunt geld aanvragen voor uzelf, uw part-

ner en uw inwonende kinderen als u voldoet aan een van de volgende punten:
- U ontvangt een WIA/WAZ/Wajonguitkering op basis van 80 tot 100% arbeidsongeschiktheid;
- U beschikt over een WMO-indicatie voor
vervoer, een rolstoel, woningaanpassing
of hulp bij begeleiding, het huishouden of
persoonlijke verzorging. Waarbij de laatste
drie voorzieningen zijn toegekend voor
een periode van een jaar of langer;
- U heeft een geldige gehandicaptenparkeerkaart;
- U heeft een langdurige indicatie voor
thuiszorg voor verpleging en verzorging;

- U ontvangt dubbele kinderbijslag vanwege een thuiswonend kind met een
beperking;
- U heeft een aandoening of beperking
zonder uitzicht op volledig herstel.

Bijdrage aanvragen
Wilt u meer weten? Kijk dan op
www.wijdemeren.nl/chronischziek voor
het aanvraagformulier of bel met
telefoonnummer 14 035.

Maand van de watervriendelijke tuin
April is de maand van de watervriendelijke tuin. Het klimaat verandert
en dus wordt een water- en hittebestendige tuin steeds belangrijker.
Met kleine aanpassingen kunt u al
heel veel bereiken. Doet u ook mee?

Een groene erfafscheiding

Actie Steenbreek

In plaats van een houten of stenen schutting
kunt u ook hagen en struiken planten als
erfafscheiding. Een heg is een mooie, betaalbare oplossing om de tuin af te scheiden
én het is een fijne plek voor vogels.

Vaak is in een tuin enige vorm van bestrating
nodig, maar probeer 60% van uw tuin groen
te houden. Dus tegels eruit en planten erin.
U kunt ook kiezen voor regendoorlatende
bestrating. Het regenwater kan dan in de
bodem wegzakken. Bijkomend voordeel, de
tuin blijft koeler als er minder bestrating is.

Plaats een regenton

Als gemeente kiezen we bij verschillende
projecten in de openbare ruimte ook voor
een klimaatbestendige inrichting.
We voegen groen toe en verminderen
de hoeveelheid verharding. Ook doen we
sinds kort mee met de actie Steenbreek.
We stimuleren inwoners om de verharding
in hun tuin in te wisselen voor planten.
Kijk voor de eerstvolgende actie op
www.wijdemeren.nl/actiesteenbreek.

U kunt regenwater opvangen en opslaan in
een regenton. Het opgevangen water kunt
u later bijvoorbeeld gebruiken om planten
water te geven. Dat scheelt weer kostbaar
drinkwater.

Afscheid wethouders
Met de voordracht van de beoogde
nieuwe wethouders komt er een
einde aan de collegeperiode 20142018. Op dinsdag 15 mei nemen
we afscheid van drie wethouders
en voormalig gemeentesecretaris
Jan Visser.

Wethouder Reijn, wethouder Van Henten
en wethouder Van Rijkom hebben zich vier
jaar lang op diverse terreinen ingezet voor
inwoners, instellingen en ondernemers in
Wijdemeren. Gemeentesecretaris Jan Visser
heeft in december, na ruim elf jaar, zijn
functie overgedragen aan Wietske Heeg.

Van harte welkom
Als inwoner van Wijdemeren bent u van
harte uitgenodigd om afscheid te nemen
van de wethouders en gemeentesecretaris.
U bent op dinsdag 15 mei vanaf 16.00 uur
welkom in het gemeentehuis aan de Rading
1 in Loosdrecht. Het programma start om

16.15 uur met speeches, waarna de afscheidsreceptie plaatsvindt.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen

Loosdrecht

Ter inzage

- Muyeveldse Wetering sectie E 1437: vervangen
beschoeiing

Het besluit tot wijziging en bijbehorende stukken liggen
vanaf 26 april 2018 gedurende zes weken ter inzage
in het gemeentehuis (afdeling Fysiek Domein), op
werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, aan de Rading 1 te
Loosdrecht. De stukken kunnen ook worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1696.WP13Nld272a2017-va00). Deze website kunt u ook benaderen
via www.wijdemeren.nl/bestemmingsplannen.

Nederhorst den Berg
> Aangevraagde
omgevingsvergunningen

- Voorstraat 35: bouwen vijf woningen behorende bij
herontwikkeling Voorstraat

Wijziging bestemmingsplan
Plassengebied Loosdrecht
2013;
>

Ankeveen
- Cannenburgerweg 59d: vervangen bedrijfspand
(05.04.18)

Breukeleveen
- Herenweg 7: plaatsen boatsaver, vlonder en golfbreker
(12.04.18)

Kortenhoef
- De Kwakel 56: bouwen loods (05.04.18)

Loosdrecht
- De Kreek 19: verbouwen woning (27.03.18)
- Horndijk 28: plaatsen schuifpoort (10.04.18)
- Industrieweg 22: verplaatsen opslagtank (05.04.18)
- Moerbeillaan 11: plaatsen dakkapel (28.03.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 192: verbouwen woning
(06.04.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 285: aanbrengen beschoeiing
(17.04.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 52e: bouwen bedrijfspand
(11.04.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 252 254: vernieuwen beschoeiing (17.04.18)
- Rading 194 veld: kappen drie esdoorns (28.03.18)
- ’t BreukeleveenseMeentje 7: bouwen woning (04.04.18)

Nederhorst den Berg
- Johannes Vermeerhof 13: plaatsen deurluifel (08.04.18)
- Middenweg 54b: wijzigen bestemmingsplan voor
caravanstalling (03.04.18)
- Wilgenlaan 4: bouwen woning (28.03.18)
Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
tel. (035) 65 59 557. U kunt geen zienswijze of bezwaar
maken tegen een aanvraag.
> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 44b: verlengen machineberging
(16.04.18)

Kortenhoef
- J.C. Ritsemalaan 3: plaatsen dakkapel (16.04.18)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 176: bouwen woning
(13.04.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 294a: bouwen woning
(11.04.18)
- Rading 2a: plaatsen jacuzzi’s bij twaalf recreatiewoningen (11.04.18)
- Rading 194 veld: kappen drie esdoorns (16.04.18)
- Rembrandtlaan 34: plaatsen dakkapel (18.04.18)

Nederhorst den Berg
- Cederlaan 13: bouwen schuur (16.04.18)
- Lange Wetering 69: plaatsen pergola (18.04.18)
- Overmeerseweg 111e: plaatsen dakkapel (18.04.18)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
>

Verlenging beslistermijn

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

Breukeleveen
- Herenweg 63 en 65: oprichten dubbele woning

’s-Graveland
- Zuidereinde 109: bouwen vier woningen
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perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 304a te Loosdrecht
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op
grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening
het bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 2013
hebben gewijzigd voor zover dat betrekking heeft op het
perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 304a in Loosdrecht
Het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 304a is deels
bestemd voor wonen en deels voor water. De regels
voorzien in de mogelijkheid om met toepassing van de
wijzigingsbevoegdheid:
- de oeverlijn te verplaatsen;
- een aanduiding maximaal aantal woningen 1 op te
nemen in plaats van de aanduiding Woonschepenligplaats.
Aan de voorwaarden tot toepassing van de bevoegdheid
wordt voldaan.

Beroep
Tegen het vastgestelde wijzigingsplan kan gedurende
bovengenoemde termijn beroep worden ingesteld
door degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in de
gelegenheid te zijn geweest om tegen het ontwerpwijzigingsplan een zienswijze in te dienen. Het beroep
moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
’s-Gravenhage.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in
werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als
binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van
genoemde afdeling, treedt het besluit niet in werking
voordat op dat verzoek is beslist.

Ter inzage
Het wijzigingsplan en bijbehorende stukken liggen vanaf
26 april 2018 gedurende zes weken ter inzage in het
gemeentehuis (afdeling fysiek domein), op werkdagen
van 08.30 tot 12.30 uur, aan de Rading 1 in Loosdrecht.
De stukken kunnen ook worden ingezien op www.
ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Tegen het vastgestelde wijzigingsplan kan gedurende
bovengenoemde termijn beroep worden ingesteld
door degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in de
gelegenheid te zijn geweest om tegen het ontwerpwijzigingsplan een zienswijze in te dienen. Het beroep
moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
’s-Gravenhage.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in
werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als
binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van
genoemde afdeling, treedt het besluit niet in werking
voordat op dat verzoek is beslist.

Wijziging bestemmingsplan
Plassengebied Loosdrecht 2013
ten aanzien van het perceel
Nieuw-Loosdrechtsedijk 272a
>

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken
bekend dat zij overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet
ruimtelijke ordening het bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 2013 2012 hebben gewijzigd voor zover
dit betrekking heeft op het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 272a te Loosdrecht.
Het perceel is deels bestemd voor wonen en deels voor
water. De regels voorzien in de mogelijkheid om met
toepassing van de wijzigingsbevoegdheid de oeverlijn
te verplaatsen en een aanduiding maximaal aantal
woningen 1 op te nemen in plaats van de aanduiding
woonschepenligplaats. Aan de voorwaarden tot toepassing van de wijzigingsbevoegdheid wordt voldaan.

Festiviteiten
Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten
>

’s-Graveland
- Sportvereniging ’s-Graveland, Kininelaantje 1, 1e
ontheffing privé-/derden-bijeenkomst op 8 juni 2018
(17.04.18)
- Sportvereniging ’s-Graveland, Kininelaantje 1, 2e
ontheffing privé-/derden-bijeenkomst op 1 juli 2018
(19.04.18)

Koningsdag en Dodenherdenking 2018.

Ankeveen
- Op donderdag 26 april (Ronde van Ankeveen) is het
Stichts End van 19.00 tot 21.00 uur afgesloten. De eventuele tijdelijke afsluiting van de rest van het parcours
over Stichtse Kade, Cannenburgerweg en Herenweg
wordt geregeld met verkeersregelaars.

Kortenhoef
- Vrijdag 27 april van 08.00 uur tot uiterlijk 20.00 uur is
het parkeerterrein van sporthal De Fuik afgesloten en de
Zuidsingel tussen het Hazennest en de Antoniusschool
(vrijmarkt tot 16.00 uur). In geval van afsluiting geldt op
beide plaatsen een parkeerverbod vanaf 06.00 uur
- Vrijdag 4 mei van 17.00 uur tot 20.30 uur is de Van Heumenhof geheel afgesloten en is de Parklaan afgesloten
tussen de Kerklaan en de Anton Smeerdijkgaarde. Er
geldt een parkeerverbod tussen de Van Heumenhof en
de Kerklaan en achter het herdenkingsmonument.
- Vrijdag 4 mei van 19.15 tot 20.15 uur is de Kerklaan
afgesloten tussen Curtevenneweg en Krabbescheer,
met uitzondering voor Connexxion.

Loosdrecht
- Houd van maandag 16 april tot en met woensdag
3 mei rekening met minder parkeerruimte op het
parkeerterrein aan ’t Jagerspaadje 28-34 in verband
met het plaatsen van 30 woonwagens ten behoeve van
de exploitanten van de kermis in Hilversum.
- Vrijdag 27 april van 07.00 tot 20.00 uur is de
Nieuw-Loosdrechtsedijk afgesloten tussen de Molenmeent en de Laan van Eikenrode (omleiding via Tjalk
en Rading). Er geldt eenrichtingsverkeer op het Sint
Annepad, vanaf de Frans Halslaan (tevens parkeren).
- Vrijdag 4 mei van 19.40 tot 20.45 uur zijn de Oud- en
Nieuw-Loosdrechtsedijk afgesloten tussen de ’s-Gravelandsevaart en het Sint Annepad. Ook de Molenmeent
is afgesloten.

Nederhorst den Berg
- Vrijdag 27 april is de Dammerweg afgesloten ter hoogte
van het Spiegelhuijs van 08.00 tot 22.00 uur.

Kortenhoef
- Muziekvereniging Amicitia, Moleneind en Kortenhoefsedijk, Marsoptreden Koningsdag 2018 (17.04.18)
- Muziekvereniging Amicitia, Sporthal De Fuik, Zuidsingel
54, Maestro Concert op 26 mei 2018 (17.04.18)
- Oranje Comité Kortenhoef/’s-Graveland, Sporthal De
Fuik, parkeerterrein en Zuidsingel, Koningsdag 2018
(18.04.18)
- Oranje Comité Kortenhoef/’s-Graveland, Van Heumenhof, Dodenherdenking op 4 mei 2018 (19.04.18)

Loosdrecht
- Stichting SLOEP, Nieuw-Loosdrechtsedijk, Feestweek
Loosdrecht van 27 april tot en met 5 mei 2018

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).

Nederhorst den Berg
- Stichting Nederhorst den Berg Actief, Voorstraat, Lentespektakel van 20 tot en met 28 april 2018 (17.04.18)
U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij
cluster Vergunningen). Belanghebbenden kunnen binnen
deze termijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij degene die het besluit genomen heeft.

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 MiddenNederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige
voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen

Verkeer
>

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Houd rekening met de volgende verkeersmaatregelen in
verband met de Hilversumse Kermis, festiviteiten rond

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

Binnen zes weken na het publiceren van een
ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij
burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD
Loosdrecht). U kunt uw zienswijze ook mondeling
indienen. Maak hiervoor een afspraak met afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: (035) 65
59 557. Het indienen van een zienswijze is vereist om later
beroep te kunnen instellen.

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht,
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).
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Macht

KERKEN VAN
LOOSDRECHT

Door: Auke Siebenga, predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Loosdrecht.
Machtigen
Er zijn best veel machtige
mensen in de wereld. Mensen
die veel invloed hebben in een
bedrijf. Er zijn heel veel kleine
bedrijven. Daar is de macht
van de directeur ogenschijnlijk
niet zo groot. Maar een bedrijf
als de NAM, of als Shell: daar
gebeurt wat, daar heb je als
CEO veel invloed, veel macht.
Of een minister – die heeft
toch een heel ministerie vol
ambtenaren onder zich. En de
media als systemen – wat hebben die een grote, onpersoonlijke macht.
Die macht, die invloed heeft
twee kanten. Je kunt met macht
mooie dingen doen. Mensen
inspireren, mooie dingen maken, wetten opstellen, nuttige

dingen verkopen,
verhelpen.

klachten

Hoe goed doet macht?
We ervaren ook – dat geen
enkele macht alleen maar goede dingen doet. Een reparatie
verloopt niet altijd goed, net zo
min als een operatie. Een wet
is niet zomaar goed omdat de
regering een wet uitvaardigt.
Juist met die macht kan het
fout gaan. Zoals bij de politie,
die niet zonder macht kan. Ze
moeten er voortdurend opletten, of ze hun macht goed
gebruiken. Dat geldt ook in de
politiek, waar alleen op basis
van macht een regering haar
werk kan doen. Je ziet het ook
bij sportwedstrijden wanneer
de scheidsrechter ten onrechte
een overtreding bestraft – of
juist door de vingers ziet. En
wat hebben we niet gehoord
van geestelijken in de kerk of
APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

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

✓ Verversen van de olie
✓ Vervangen van het oliefilter
✓ Banden op spanning brengen
✓ Resetten van het Service Interval
✓ Afstempelen van de
onderhoudsboekjes

hulpverleners die macht hebben om levens goed te doen.
En die te vaak juist levens
hebben verwoest. En wat te
denken van criminele kringen?
Daar wordt de macht juist gebruikt om een ander onder de
druk te zetten en uit te buiten.
Machtsstrijd
Macht die zichtbaar is en
macht uitoefent – lokt tegen
macht uit. Dan gaat het tenslotte om de vraag wie het
sterkste is. Of wie het eerste
opgeeft. En toch – ligt de basis
van de macht niet het systeem
of de organisatie. Is de basis
van macht niet gelegen in ieder
mens?
Ieder mens heeft invloed – of
je wilt of niet. In je gezin als
vader en/of moeder, op school,
bij je vrienden, in je buurt, op
je werkplek.
En wie ontdekt niet – dat je

met je woorden, met je daden
iets goeds kunt doen? En hoe
vaak is het gemakkelijker voor
je zelf te gaan.
Zeven jaar geleden begon de
zgn. Arabische Lente begon.
Een massabeweging tegen de
machtsuitoefening van een
kleine elite. Er ging een golf
van hoop door veel landen.
Er ontstond een machtsstrijd
– die nog steeds voortduurt.
Miljoenen mensen lijden onder verwoesting, honger en
veel dood en verderf. Gaat de
strijd om de macht niet altijd
ten koste van andere mensen?
De macht van Jezus
Het bijzondere van Jezus’ leven
is zijn afzien van macht. Hij
heeft in zijn leven laten zien
over welke genezingsmacht en
zeggingskracht Hij beschikte.
Die macht heeft niet gebruikt
om zijn vijanden te overtroe-

ven of te doden. Jezus heeft de
dood overwonnen – door van
zijn macht af te zien. In Jezus
ziet God laat God zijn bewogenheid zien. In Jezus’ leven na
zijn dood zie je Gods macht –
om het leven goed te doen.
Jezus geeft die houding ook
door. Hij zegt zijn vrienden
zei: Ga niet met elkaar strijden
om de macht. Doe de goede
dingen die goed zijn voor de
ander. Die woorden klinken
nog steeds door in de kerk,
in mensen. Ook in de kerk
blijkt hoe moeilijk het is – om
niet de kaart van de macht te
spelen. Daarom hebben we
die woorden van Jezus telkens
weer nodig. Daarom verdiepen
we telkens weer in zijn leven.
Om te ontdekken wat de ander
goed doet.

Van de ouderenbonden

Leven in een digitale maatschappij
Weinig mensen beseffen wat
voor een enorme ontwikkeling
wij doormaken. We leven nu
in een digitale maatschappij,
waarin heel andere zaken belangrijk zijn dan in de wereld
waarin de meesten van ons

opgroeiden. Er zijn veel meer
mogelijkheden, maar ook veel
meer risico’s. Wat winnen we
en wat verliezen we? En hoe
gaan we daarmee om? Hierover praat dr. Cor Koster op
dinsdag 1 mei om 14.00 uur

in de Bergplaats in Nederhorst
den Berg. De presentatie wordt
georganiseerd door de ouderenbonden, maar is zeker niet
alleen bedoeld voor ouderen;
ook jongeren kunnen er wat
van opsteken.

Wie heeft de gouden tip?
Gizmo Retail b.v. is in de gelukkige omstandigheid dat ze heel hard groeit.
Zo hard dat we op zoek zijn naar een nieuwe locatie.
Wie geeft ons de gouden tip voor circa 1000-1500 m2 bouwgrond
(liefst binnen de gemeente Wijdemeren) of een bestaand gebouw
(circa 200m2 kantoor en circa 1000m2 opslag ruimte).
Als u de gouden tip geeft en onze verhuizing wordt daardoor gerealiseerd,
dan wordt u uiteraard beloond en wel met een shoptegoed
t.w.v. € 1.500,00 in onze winkel www.gizmo-retail.nl.
De tip kan doorgegeven worden aan Willem de Leeuw, telefoonnummer 06 100 945 85.

Voor meer info:
Cannenburgerweg 63 A3 - 1244 RH Ankeveen - www.gizmo-retail.nl - info@gizmo-retail.nl - 035 6561964
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Van grasmaaier tot tractor

Speciaalzaak Doornenbal & De Rooij bestaat 60 jaar
Dit jaar bestaat Doornenbal &
De Rooij, de Speciaalzaak in de
Vechtstreek, 60 jaar. Naast de
acties van Honda, Stiga en Iseki
komen ze in dit jubileum jaar
met diverse leuke acties. Zie de
website www.doornenbal-derooij.nl of facebook.
Actie geldig van 1/3/2018 tot
1/6/2018: Kans op gratis loopmaaier bij aankoop van minimaal €60,00 aan artikelen /
machines uit de vernieuwde
showroom.
Nieuwe uitstraling showroom
De ruime showroom is in een
nieuw jasje gestoken, zodat alles nog overzichtelijker is.

Zowel voor de professioneel
als de particulier hebben ze
een ruim aanbod in o.a. accutuingereedschap, robotmaaiers, grasmaaiers, kettingzagen,
bladblazers, hogedrukspuiten,
generatoren,
waterpompen,
houtversnipperaars, onkruidbeheer, tractoren, shovels en
landbouwwerktuigen. U kunt
ook terecht voor Snickers
Workwear werkkleding, veiligheidsschoenen en zaag-en
beschermkleding met bijbehorende accessoires o.a. gehoorbescherming.
Eigen reparatieafdeling
Naast verkoop kunt u terecht
bij Doornenbal & De Rooij

voor onderhoud en reparatieof constructiewerk, zij hebben
een eigen reparatieafdeling , 2
servicewagens en een onderdelenmagazijn. Zo kunt u o.a.
terecht voor losse onderdelen,
accu, bougie, olie, kettingzaagolie en Aspen (houdbare
2-takt en 4-takt benzine).
Keuringsbedrijf
Als VA-keuringsbedrijf kunnen
ze uw machines keuren op veiligheid of advies geven. Doornenbal & De Rooij keurt o.a. tuin- en
parkmachines, motorhand- en
elektrische
gereedschappen,
tractoren en aanhangwagens.
Tip: Kom eens kijken in onze
vernieuwde showroom.

Doornenbal & De Rooij
Jan en Alice de Rooij
en medewerkers
Rijksstraatweg 39-41
3631 AA Nieuwersluis

Tel. 0294-231290
info@doornenbal-derooij.nl
www.doornenbal-derooij.nl
Volg ons op

De schitterende halfmodellen van Arnold van Dijk
Het was druk in het clubhuis
van GWV De Vrijbuiter het afgelopen weekend. Er was grote
belangstelling voor een expositie van halfmodellen van
bootjes die Arnold van Dijk in
de loop der jaren gefabriceerd
heeft.
Door: Herman Stuijver
“Ja, je zou het een soort reunie kunnen noemen” vertelt
Arnold van Dijk die jarenlang
tweede havenmeester was bij
de Vrijbuiter. En dus zijn er
veel vrienden en bekenden
bij de watersportclub over de
vloer, want voor wie heeft de
72-jarige nu geen scheepsmodel gemaakt. “Ik kwam er mee
in aanraking toen ik meevoer
op een zeiltocht van Harlingen naar Terschelling vice
versa. Toen ik zo’n halfmodel
zag was ik eigenlijk direct ver-

kocht.” We hebben het hier
over 1980. Vanaf dat moment
heeft hij precies 152 modellen
op schaal in elkaar geknutseld.
Een halfmodel is een boot die
als het ware in de lengte doormidden is gezaagd en op een
achtergrond wordt geplakt. “Ze
nemen minder ruimte in beslag
en het zijn geen stofnesten als
die volledige modellen. Deze
veeg je met twee handbewegingen schoon.” Arnold weet vanwege zijn vroegere professie alles af van zeilboten, jachten en
sloepen, maar het vak van model maken heeft-ie zichzelf aangeleerd. Eerst meet hij tot op de
centimeter nauwkeurig de maten van de boot, die worden in
een stapeltje schetsen verwerkt.
Dan kiest hij een schaalvorm,
dat varieert per type, over het
algemeen tussen 1:20 en 1:40.
Op een blok hout wordt een
mal getekend en gaat de mae-

stro voorzichtig aan de slag met
de decoupeerzaag, vervolgens
worden de rondingen exact op
maat geschaafd en het eindigt
met het lakken. Dat is ook een
geduldklusje. “Gemiddeld ben
ik toch wel tussen 30 à 40 uur
met zo’n ding bezig.” Heel vaak
gebruikt Van Dijk afvalhout,
behalve voor de pure mahonieen eikenhouten vaartuigjes.
Het is een schitterende aanblik
om die glimmende schouwen,
skûtsjes, tjotters, 12-voetsjollen, vletten, eurokruisers en
wat dies meer zij te aanschouwen. Zijn vriend Jos Weijns
vertelt dat Arnold verreweg de
meeste modellen zomaar weggeeft aan de vrijwilligers van
de Vrijbuiter, de mensen met
de ‘vieze’ handjes zoals hij ze
noemt. “Toen ik mijn Victoire
zo mooi zag, speciaal verpakt
in een mooie doos, schoten de
tranen in m’n ogen” vertelt Jos.

leve je lenzen!
Op veel feestjes waar wij verschijnen, komen ogen en lenzen ter sprake.
Daglenzen, maandlenzen, nachtlenzen, harde lenzen, noem maar op.
De ene lensdrager weet nog meer dan de andere. En toch een grote kans
dat ze allemaal lenzen van Briljant hebben.
Briljant denkt namelijk niet in standaardoplossingen en heeft voor elk
oog een andere mogelijkheid met een eigen verhaal. Laat u adviseren
door de echte specialisten van Briljant. Daar ziet u meer mee.

Meenthof 40, 1241 CZ Kortenhoef
T 035 65 60 548
www.oogzorg-briljant.nl

Er zijn meer emotionele momenten die middag als Arnold
vertelt dat hij zijn houtvoorraad aan het opruimen is. Hij
lijdt aan een dodelijke ziekte.
“Ik heb nog een half jaar, schat

ik. Ik ben realistisch, afscheid
nemen hoort ook bij het leven.”
Maar dit samenzijn met al die
schitterende modellen, met
veel oude bekenden, dat nemen
ze ‘m nooit meer af.
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PROGRAMMA FEEST
& HERDENKINGSWEEK
Vanaf 07.00 uur

Kindermarkt op de Nieuw Loosdrechtsedijk

08.00 - 09.00 u.

Lawaaiwedstrijd

11.30 - 17.00 u.

Fietsenrally

12.30 - 17.00 u.

Ponymiddag

12.30 - 14.30 u.

Spellencircuit, thema: Alle ballen rollen

14.00 - 17.00 u.

Schminkcircus

14.00 - 16.00 u.

Polsstokverspringen

14.00 - 15.00 u.

Hondenshow

14.00 - 18.00 u.

Attracties

15.00 - 17.00 u.

Paardenshows

15.30 - 16.00 u.

Kinder-disco

16.00 - 17.00 u.

De 4e Loosdrechtse Prutrace

Tot 21.00 uur

Oranjeborrel

14.00 – 16.00 u.
14.00 – 16.00 u.
19.30 - 22.30 u.

Ouderenmiddag
WANDELING MET DIRK & JACOB DOETS
Super Bingo

wo 02/05
13.30 - 15.30 u.
15.00 – 17.00 u.
16.00 - 18.00 u.
18.00 - 21.00 u.
20.30 – 00.00 u.

Jeugd Zeskamp
Knutselmarathon
Panna Knock Out Toernooi
LUCHTBALLONNENFESTIVAL
Hollandse (bier)pullenfeestavond met
optredens van Geen Hofkapel & Lange Frans

do 03/05
za 28/04

10.00 - 11.00 u.

BootCamp by Marissa

11.00 - 15.00 u.

LOOSDRECHT LEKKER SPORTIEF
(info & demonstratie “markt” over diverse
sporten/activiteiten en lekkere foodstands)

15.30 - 18.30 u.

ZESKAMP MET o.a. STERKSTE MAN SPELLEN

19.00 - 20.30 u.

RONDE VAN LOOSDRECHT (jongeren ter plaatse
aanmelden / 15+ grote ronde wel via site).
Feestavond met optreden van Bob van Veen

zo 29/04
10.30 - 18.00 u.
Vanaf 17.30 u.

di 01/05

vr 27/04

koningsdag

20.30 – 01.00 u.

2018

SLOEPRally
MAALTIJD VOOR RALLYRIJDERS, SPONSOREN,
LIEFHEBBERS & VRIJWILLIGERS

ma 30/04

13.00 – 16.00 u.

WK VOETBAL!

15.00 - 17.00 u.

Badbeestjesrace

19.30 - 22.30 u.

11e Korenavond

dodenherdenking
19.30 - 20.30 u.

Dodenherdenking

bevrijdingsdag
11.00 - 17.00 u.

vr 04/05
za 05/05

Jong geleerd… ! Mini graafmachines
van Everts GWW

13.00 - 15.00 u.

Presentatie/Lezing van de Historische Kring

13.00 - 17.00 u.

Klim omhoog & roets naar beneden
via de tokkelbaan

13.00 - 17.00 u.

FEESTWEEKMARKT VOOR IEDEREEN

16.00 - 17.30 u.

KINDERPLAYBACKSHOW

13.30 - 15.00 u.

TALENT IN DE TENT

20.30 - 01.00 u.

Feestavond met optreden van Jamento

15.00 - 17.00 u.

Huttenbouwen

21.15 - 22.00 u.

Lampionnenoptocht met

18.30 - 23.00 u.

BESLOTEN BIJEENKOMST

Show- & Marchingband VIOS

voor SLOEPvrijwilligers

BELANGRIJK!
- VOOR DE VETGEDRUKTE ACTIVITEITEN DIEN JE JE VAN TE VOREN IN TE SCHRIJVEN!
EN!
INSCHRIJVEN? WWW.STICHTINGSLOEP.NL
- UITSLAGEN WORDEN BEKEND GEMAAKT IN DE NIEUWSSTER EN
OP DE WEBSITE VAN STICHTINGSLOEP.
- KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.STICHTINGSLOEP.NL
OF MAIL JE VRAAG NAAR INFO@STICHTINGSLOEP.NL
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'Voetbal'

Twitterverslagje Geinoord-SV Loosdrecht
Omdat een verslag van onze
sportcorrespondent Michel Kamer de burelen van de NieuwsSter niet bereikt heeft, moet
de redactie zich beperken tot
enige Twitteruitspraken (een
tikkeltje subjectief).
‘Matig Geinoord wint van zeer
goed SV Loosdrecht met 2-1.

Genoten van de uitploeg, hoe
oneerlijk kan voetbal zijn.’ En
ook: ‘Geinoord gaat op z’n
PSV’ s richting de titel’. Of dit
compliment: ‘Chamiel Hok a
Hin en Aboubakr Ouaddouh
van Loosdrecht zeker 1e klasse
materiaal’.
Tot slot: ‘De ploegen in het
oranje lijken vandaag de ti-

telstrijd in 2B te beslissen. De
Meern en TOV snoepen punten af van Almere en Victoria
en Loosdrecht geeft ze alle drie
cadeau aan Geinoord’.
De blauwe Loosdrechters
strijden tegen Geinoord
(foto: Piet van Bemmelen)

'Hardlopen'

Huisartsenpraktijk deed mee aan Nike Cityrun
De Huisartsenpraktijk Loosdrecht heeft zaterdag 15 april
mee gelopen met de Nike Cityrun voor bedrijven in Hilversum. Want ja, wie gezond leven
en bewegen predikt, moet zelf

het goede voorbeeld geven.
Bijna het gehele team was present en iedere loper heeft de
eindstreep gehaald.

De startende lopers zijn getraind door doktersassistente
Mariëlle Jägers- van Dijk, tevens trainer bij de Gooise Atletiek Club. Helaas liep Mariëlle
zelf niet mee want zij is ziek.

Een eerdere kwaadaardige
ziekte is weer teruggekomen.
Zij kon gelukkig wel aanwezig
zijn om haar team aan te moedigen en natuurlijk is zij trots
op het behaalde resultaat. Het

team van de Huisartsenpraktijk Loosdrecht bedankt Marielle voor haar enthousiasme en
inzet.

'Zeilen'

Combi Loosdrecht, warme aftrap jeugdzeilseizoen
Onder zomerse omstandigheden zijn op zaterdag 21 en
zondag 22 april jl. de eerste
wedstrijden voor de Combi
Amsterdam zeilwedstrijden
gevaren.
Combi Amsterdam is een
reeks wedstrijden voor jeugdzeilers in de klassen Optimist,
A, B en C, RSFEVA, Splash en
Laser 4,7. De jeugdige zeilers
komen uit verschillende watersportgebieden rond Amsterdam, zoals Kaag, Westeinder,
Braassemermeer,
Muiden,

Vinkeveen en Loosdrecht. De
reeks van 9 wedstrijden begin
traditiegetrouw bij de KWVL
in Loosdrecht. Er kwamen in
totaal 127 schepen aan de start
verdeeld over de verschillende
klassen. De Optimisten namen
daarvan met 92 boten het leeuwendeel voor hun rekening.
De zomerse omstandigheden
leken ideaal voor een mooie
reeks wedstrijden. Vooral op
zaterdag toen er bij een mooi
windje over de gehele dag drie
wedstrijden gevaren konden
worden. Zondag begon mooi,

maar de wind liet het lelijk afweten. Dankzij de inventiviteit
kon er toch nog één wedstrijd
gevaren worden.
De winnaars in de verschillende klassen waren:
Optimist A: Nienke Stokman;
Optimist B: Teun de Vries; Optimist C: Tije Bogaard.
Laser 4.7: Chris Andriessen; Splash A: Floris Gielisse;
Splash B: Lucas Vinkemöller;
RS FEVA:
Bouwe Adriaansen en Marijn
Eggermont
Volledige uitslagen vindt u op

www.KWVL.nl/zeilen / uitslagen / combi Loosdrecht 2018

'Volleybal'

Twee kampioenen bij LoVoC
Afgelopen weekend werden
de laatste wedstrijden in de
volleybalcompetitie gespeel
door LoVoC.

voor de meiden en hun trainer/

coach Roy Rempe

Het seizoen kreeg een mooie
afsluiting voor de Loosdrechters. Nadat vorige week de
Meisjes-b2 met trainer/coach
Patrick Hommen het kampioenschap behaalden was het zaterdag de beurt aan Meisjes-b1.
In Houten werd Taurus met
3-1 verslagen en was het feest

'Turnen'

Vijf turnsters van Nilo door naar districtﬁnale
Vijf turnsters van Nilo door
naar districtfinale
Voor de Regioﬁnale D1 en D2
hadden zich acht turnsters van
Nilo weten te plaatsen.
Door: Linda Spil
De dag begon in Amersfoort
met de allerjongsten, Am-

ber Steutel en Doha Yakhlaf.
Laatstgenoemde turnde zo’n
goede wedstrijd dat ze zich nu
Regiokampioene mag noemen.
Daardoor wist ze zich direct te
plaatsen voor de districtfinale
D2. Ook Amber is dit gelukt
met een knappe wedstrijd en
een mooie 14e plaats.
Hierna was de beurt aan Gwen
van Hamersveld en Vera Steutel, ook deze turnsters draaiden

mooie oefeningen en Vera heeft
zich met een zeer verdiende
13e plaats ook geplaatst voor de
districtfinale in de D1. Helaas
moest Imare Majoor door ziekte worden afgemeld.
Als afsluiting van een lange
warme wedstrijddag kwamen
Ahlam Yakhlaf, Carlijn van der
Vegt en Cato Kielstra in actie.
Ook deze turnsters turnden
een strakke wedstrijd. Carlijn

mocht het erepodium
betreden en won
zilver, Ahlam
viel net buiten
de prijzen met
een mooie 6e
plaats. Beide
turnsters mogen ook door
naar de districtfinale D2 in Amsterdam op 2 juni.

Zilveren Carlijn te midden
van Cato en Ahlam
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STERRETJES
Handig met auto’s?
Kom werken bij
Vakgarage Richtlijn.
Bel 0294-252325 of
kom langs in Nederhorst.
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Toekomst in de autotechniek?
Kom werken bij
Vakgarage Richtlijn.
Bel 0294-252325 of
kom langs in Nederhorst.
Rioolservicepeer zoekt
grondwerker/riool man
tot 30 jaar
0357720838
Stage plek of vakantiebaan?
Kom werken bij
Vakgarage Richtlijn.
Bel 0294-252325 of
kom langs in Nederhorst.
*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.
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SLOEP Feestweek Nieuws
Uitslagen van de SLOEP-Loterij en van het Jubileumspel
worden bekend gemaakt in de
Nieuwsster van 16 mei en op de
website www.stichtingsloep.nl.
Jubileumspel aanvullingen:
17. Wat was de functie van de
woning aan de Dammerweg 9
te Nederhorst den Berg.
21. Op welke locaties is/was
Timmerfabriek Harmsen te
vinden?
24. Hoeveel bedragen de kosten
per gezin bij de Gooische Op-

vang?
30. Vermex kan voor u alle
soorten ongedierte bestrijden,
maar wat is volgens Vermex de
blijvende oplossing om van uw
ongedierte af te komen?
Loosdrecht Lekker Sportief
op 28 april en De Feestweek
markt op 5 mei. Tijdens beide
evenementen zijn nog plekken
beschikbaar, informatie en opgeven kan via de website www.
stichtingsloep.nl

’t KOOR is er weer bij
Na een aantal jaren van afwezigheid is ’t KOOR! er op
donderdag 3 mei weer bij. Om
19.30 uur openen wij de 11de
Korenavond in de feesttent in
Loosdrecht.
Stichting SLOEP heeft dit jaar
maar liefst drie nieuwe koren
weten te strikken, t.w. muziektheater Spotlight uit Loosdrecht, Shantykoor Het Ruime
Sop uit Bussum en Lake Sound
District, een bijzonder mannenkoor uit Maarssenbroek.
De avond wordt om 22.00 uur
afgesloten door Fun4All, het
Loosdrechtse koor onder leiding van Pieter van den Dolder,
de inspirator achter de korenavonden.
Bij ’t KOOR! staat inmiddels
alweer bijna 1,5 jaar de en-

thousiaste Vladimir Pairel op
de bok en wij zingen op 3 mei
onder andere Bridge over troubled water, Oh what a beautiful
morning, Look at the world en
One. Helaas is onze vaste pianiste Ludmila de Klerk verhinderd, maar Pieter van den Dolder heeft zich bereid verklaard
de honneurs op het klavier
waar te nemen.
In 2011 hadden wij de primeur
als ’t KOOR! op de Loosdrechtse Korenavond en wij vinden
het erg leuk om weer terug te
zijn.
Deze 11de editie belooft wederom een feestje te worden met
een nieuw en gevarieerd programma. Kom op tijd voor een
goede zitplaats, want de tent
wordt de laatste jaren steeds
voller tijdens de korenavond.

COLOFON

BEZORGERS GEZOCHT!

Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing B.V.
Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

NieuwsSter bezorgers om op woensdag ons
bezorgteam in Loosdrecht te komen versterken
Ben je geïnteresseerd om bij ons te komen bezorgen
neem dan contact op per telefoon: 06- 22 800 777
of per e-mail naar; p.j.masmeijer@online.nl

Advertenties Info & prijzen,
Tel. 0294 25 62 00,
advertentie@dunnebier.nl
Redactie: Herman Stuijver
h.stuijver@hetnet.nl
Kijk voor meer informatie op:
www.denieuwsster.nl

Huisartsen
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

Programma GooiTV
Vanaf 25 april zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
- TV Magazine met speciale aandacht voor Koningsdag, de lintjesregen en de Koningsspelen.
- In Derde Termijn: Ruud Bochardt praat in de bibliotheek van Bussum met directeur/rentmeester Karen Heerschop over het veranderingsproces bij het Goois Natuurreservaat.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Aanlevering Kopij:
redactie@dunnebier.nl
Aanlevering Advertenties:
advertentie@dunnebier.nl

MEDISCHE DIENSTEN

GRATIS BEZORGSERVICE
IN NIEUW LOOSDRECHT!*

KERKDIENSTEN

Kleuren:

PMS: Reflex Blue / 123 C
CMYK:
:

Nieuw-Loosdrecht

dichterbij dan u denkt...
Maertensplein 98b
3738 GR Maartensdijk
Tel.: 0346 - 210 605
Fax: 0346 - 218 176

Logo kleur

Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur

* levering op dinsdag en vrijdag
Logo kleur diap

Activiteiten agenda
WANNEER TIJD
WAT
WAAR
do. 26 apr. 20.00 u. Gemeenteraad
Gemeentehuis, Rading 1. Ldr.
do. 26 apr. 20.00 u. Info nieuwbouw Beukenhof
Theaterzaal De Beukenhof
27-04 t/m 3 mei
Feestweek rond de tent
Terrein Feesttent
zo. 29 apr. 10.00 u. Sup Event met veel activiteiten
Wetterwille, Oud Ldr.dijk 191
di. 01 mei
14.00 u. Lezing ‘Leven in een digitale maatsch.’ Bergplaats, NdB.
wo. 02 mei 10.00 u. Digicafé
Bibliotheek, Tjalk 41
Als u een eenmalige activiteit hebt, graag melden aan: redactie@dunnebier.nl

RK Pauluskapel
Zo. 29 april: 11.00 uur: Diaken R. Simileer.
Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
Zo 29 april: 10.00 uur: Ds. M. Roelofse
18.30 uur: Ds. A.B. van Campen, gez. dienst
Gereformeerde kerk
Zo. 29 april: 10.00 uur: Ds. A. de Oude.
Beukenhof
Zo. 29 april: Geen dienst

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
Zo. 29 april: 09.30 uur: Ds. A. van Duinen
18.30 uur: Gezamelijke dienst in de Sijpekerk
Nederlands Gereformeerde kerk
Zo. 29 april: 09.30 uur: Leesdienst

