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Zonder de fruitigheid van jongerenkoor Snowe was de Koren-
avond in de Feesttent vorige week toch een bonte aaneenscha-
keling van vijf muziekgezelschappen die zorgden voor een klank-
rijke avond.
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Profiteer van een 
aan- of verkoop-
begeleiding die 

staat als een huis! 

Door: Herman Stuijver

Sinds jaren was het hooggekwa-
lifi ceerde Loosdrechtse Snowe 
niet van de partij. SLOEP wil-
de eens wat anders en waarom 
ook niet. De opening was voor 
’t KOOR dat wekelijks repeteert 
in het Muziek Centrum voor de 
Omroep te Hilversum, maar de 
formatie is gebaseerd op veel 
Wijdemeerse leden. Onder lei-

ding van Vladimir Pairel zon-
gen de vele koorleden zeven 
liederen. Veel musicalrepertoi-
re. Th e Rhythm of Life klonk 
lekker vlot, losjes en expressief. 
Bij ‘Oh what a beautiful morn-
in’ was het enthousiasme niet 
minder, maar kwam het tekort 
aan mannenstemmen naar bo-
ven, een beetje disbalans. Ver-
der een optreden dat klonk als 
een klok.

Klankrijke
Korenavond

Fun4All in actie

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

makelaars

JA ik wil...
(VER)KOPEN

T 035 582 53 33
veermanmakelaars.nl

Bij ons bent u aan het juiste adres !
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Klankrijke
Korenavond

Spotlight Adult speelde een se-
lectie uit de musical ‘Ja Zuster 
Nee Zuster’. Of dat nu een goe-
de keus was? Een aantal acteurs 
worstelde met de microfoons, 
waardoor de verstaanbaarheid 
tijdens het toneelspel wisselend 
was. De liedjes waren uiteraard 
herkenbaar. De zaal zong volop 
mee met de fuch-fuch- fuch-
sia’s. Eerlijk gezegd deed het 
shantykoor Het Ruime Sop uit 
Bussum niet onder voor het 
Ankeveens Havenloos Man-
nenkoor dat normaal altijd de 
zeemansliederen ten gehore 
bracht. Ondersteund door een 
combo zongen de heren in 
hoog tempo de ene hit na de 
ander. Goed mee bewegend 
en lekker ritmisch. Binnen de 
kortste keren kregen ze de drie-
kwart gevulde tent mee. ‘Het 
leven wordt een feest als het 
Ruime Sop is geweest’ zei de 
speaker. Inderdaad!

Het hoogtepunt was echter na 
de pauze. De 16 mannen van 
Lake District Sound met de 
vrouwelijke dirigent, en zan-
geres, Wil Saenen zongen bijna 
hemels zuiver, met een verfi jn-
de swing. Voor 100% a capella 
zingen kan soms saai worden, 
doch de Maarssenbroekers 
wisten het publiek van begin 
tot eind te boeien. Een melan-

choliek ‘When I’m 64’ van Th e 
Beatles was prachtig meer-
stemmig. En ‘Th e Lions leeps 
tonight’ werd verrijkt met aan-
lokkelijke junglegeluiden. Dit 
optreden smeekt om herhaling.
Het slot van de Korenavond 
werd verzorgd door het Loos-
drechtse Fun4All dat een thuis-
wedstrijd zong. 

Lees verder op pagina 2
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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

Sommige mensen dromen van grootse dingen, 

terwijl anderen wakker blijven en ze realiseren

Vervolg van pagina 1

Klankrijke Korenavond

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 woensdagochtend 16 mei is 
er van 10.00-12.00 uur in Biblio-
theek Gooi en meer vestiging 
Loosdrecht een Themaochtend 
met Freek Ossel, burgemeester 
van Wijdemeren, over zijn werk 
en ervaringen. 

Freek Ossel geeft  deze och-
tend een kijkje op de dagelijkse 
praktijk van het zeer uiteen-
lopende  werk van een burge-
meester. Van het uitreiken van 
lintjes met Koningsdag tot het 
tegengaan van ondermijnende 

criminaliteit. Van het bezoeken 
van echtparen die 60 jaar ge-
trouwd zijn tot een belangrijk 
overleg over de veiligheid van 
een groot evenement. Sinds 
juni vorig jaar is Freek Ossel 
burgemeester van Wijdeme-
ren. Daarvoor was hij drie jaar 
waarnemend burgemeester in 
de gemeente Beverwijk. Ook 
werkte hij als wethouder in 
Amsterdam samen met burge-
meesters Job Cohen en Eber-
hard van der Laan.
Deze ochtend biedt de moge-

lijkheid om alles te vragen wat 
u altijd al had willen vragen aan 
de burgemeester. Dus maak 
van deze bijzondere gelegen-
heid gebruik en kom op woens-
dag 16 mei naar de bibliotheek. 
Op een themaochtend in Loos-
drecht is altijd iemand van 
SeniorWeb aanwezig om u te 
helpen bij vragen over de PC, 
tablet, e-reader of smartphone.
Iedereen is van harte welkom, 
de entree is vrij. 
Tjalk 41; 035- 582 5488. 

Themaochtend met burgemeester

WIJ GAAN VERDER ONLINE

Noordereinde 249, ’s Graveland - www.yandm.nl

20/30/50% Korting

OPHEFFINGS
UITVERKOOP

Muzikaal leider Pieter van 
den Dolder was er maar druk 
mee, niet alleen begeleidde hij 
twee koren op de piano (ook 
’t KOOR), hij was ook verant-
woordelijk voor de samenstel-
ling en presentatie van het pro-
gramma. Gelukkig was Désirée 
Wijma een adequate assistente 
bij het omslaan van de bladmu-
ziek. Na de te lange selectie uit 

Les Miserables kwam het mas-
sale koor op stoom. ‘Gabriella’s 
Song’ klonk geïnspireerd en bij 
het vrolijke Mambo Italiano 
kwam de veelzijdigheid van dit 
koor dat pas 5 jaar bestaat, naar 
voren. Terecht kreeg het tevre-
den publiek een toegift  van het 
steeds snellere ‘Die Juliska aus 
Budapest’. Dat was rond 22.40 
uur het einde van een klankrij-
ke Korenavond. 

Misschien vertonen bepaalde 
onderdelen van de Feestweek 
sleetse plekken, maar dat geldt 
zeker niet voor de Ouderen-
middag. In een stampvolle tent 
vermaakten ruim 250 ouderen 
en vrijwilligers zich uitstekend. 

Door: Herman Stuijver

De belangstelling was veel gro-
ter dan de organisatie had ver-
wacht. Het was een heel gedoe 
voordat alle busjes en auto’s de 
senioren met of zonder rollator 
of rolstoel hadden afgeleverd. 
Snel werden er extra tafels en 
banken aangesjouwd, onder-
tussen verliep het uitdelen van 
lekkere soesjes met koffi  e of 
thee soepel. De mannen van 
het Ankeveens Havenloos 
Mannenkoor zongen enkele 
welkomstliederen. De presen-
tator van dienst hield een ver-
haal over vroeger toen je nog 
volop bakkers en melkboeren 
had die aan de deur hun waren 
verkochten. Alleen de voorste 
rijen deden mee, het geroeze-
moes was niet te overstemmen. 

Het is natuurlijk ook vooral 
de gezelligheid van elkaar ont-
moeten. De leden van de Ro-
tary Club Wijdemeren deelden 
folders uit van het Automaatje, 
een project in samenwerking 
met de ANWB om de ouderen 
vaker mee te nemen met een 
auto. Waardoor je makkelijker 

Volle feesttent op Ouderenmiddag

uit je isolement kunt stappen 
door een uitje. 
Het Rad van Fortuin draai-
de vlot, maar men had slechts 
150 lootjes. Wie had op zoveel 
aanloop gerekend? De pret was 
niet minder toen de drop, kaar-
sen, planten, lampjes, vogel-
tjes, natte keek en dominospel 
werden verdeeld in de tent. Die 
goed gevuld was met vitale se-
nioren tot meer hulpbehoeven-
de ouderen. Gelukkig waren er 
vrijwilligers in overvloed, veel-
al verkleed. Je zag een dominee, 
een jonkvrouw, een brandweer-
man, voetbaldames en zelfs en-
kelen in bedrijfskleding. 
De cast van theatergroep Spot-
light gaf een voorproefj e van ‘Ja 
Zuster Nee Zuster’ die ze op 9 
juni in ’t Spant opvoeren. Een 
vlotte show met zuster Klivia 
en die vervelende Buurman 
Boordevol, met uiteraard de 

bekende liedjes als ‘Mijn Opa’. 
Ondertussen gingen de ge-
sprekken gewoon door. 
Toen draafde plotseling een 
sliert dwergen van de kinder-
opvang Eigen&Wijzer de tent 
binnen. Een grote verrassing, 
want de kleuters in groene hes-
jes trakteerden op bitterballen 
en advocaatjes met slagroom. 
Het was vertederend om te zien 
hoe de kinderen in de weer 
waren met slagroomspuiten. 
De temperatuur in de tent liep 
aardig op. Toen mevrouw Buls 
haar man via de microfoon 
zocht, waren er wel vijf kandi-
daten die zich bij haar wilden 
voegen. De slotact was weer 
voor de Ankeveense shanty-
zangers die hartstochtelijk de 
Amsterdamse grachten bezon-
gen, dat gaat er altijd in. Een 
mooie middag, goed georgani-
seerd door SLOEP. 



NIEUWSSTER  3Woensdag  mei 

WIJDEMEREN- Rosalie van Rijn 
wordt de nieuwe CDA- wethou-
der. En niet Betske van Henten 
of Theo Reijn. Die nemen a.s. 
dinsdag afscheid (met PvdA/
GroenLinks- collega Sandra van 
Rijkom). Zij kunnen hun werk 
niet voortzetten. ‘Jammer’ zegt 
Theo Reijn en ‘teleurgesteld’ is 
Betske van Henten.

Door: Herman Stuijver

“Wij gaan de vuile was niet bui-
ten hangen, maar als je kijkt wat 
we de afgelopen jaren bereikt 
hebben, hadden we toch wel 
verwacht dat één van ons met 
het werk mocht verder gaan” 
zegt Th eo Reijn waarna een op-
somming volgt van 80% van het 
CDA- verkiezingsprogramma 
dat tussen 2014 en 2018 is gere-
aliseerd. Na lang aarzelen stel-
de de bijna 67-jarige Reijn zich 
verkiesbaar. “Ik wilde niemand 
voor de voeten lopen. Dat heb 
ik aan het bestuur meegedeeld, 
ik wilde jongeren een kans bie-
den. In mijn proces van afwe-
ging hebben veel mensen, ook 
van buiten het CDA, tegen me 
gezegd ‘Doe nou, ga door’. Dus 
heb ik me als lijstduwer kandi-
daat gesteld, niet als raadslid, 
maar met de uitdrukkelijke 
wens wethouder te worden.” 
Hetzelfde geldt voor Betske van 
Henten: “Ik weet dat er aan een 
politieke loopbaan als wethou-
der een zgn. houdbaarheidsda-
tum zit, dus na 6 jaar bespreek 

je dat. Ik heb dus altijd gevraagd 
‘laat het me weten als er ande-
ren beschikbaar zijn.” Niemand 
heeft  het tweetal laten weten 
dat het CDA niet met hen ver-
der wilde gaan. Totdat ze na het 
Ouderendebat op 23 februari 
onaangenaam verrast werden 
door de opmerking van het jon-
ge raadslid Rosalie van Rijn dat 
zij ook wel zin had in een wet-
houdersbaan. 

Verlies
Het CDA verloor drie van de 
zeven zetels bij de verkiezingen. 
Verwarring alom, veel overleg-
gen, telefoontjes, mailtjes. De 
dag na de verkiezingen maakte 
Betske van Henten uit diverse 
opmerkingen al op dat de fractie 
niet meer met haar wilde verder 
gaan. “Dat was even slikken” 
zegt Betske. Vooral het feit dat 
er daarvoor nooit over gespro-
ken is , vindt ze onbegrijpelijk. 
Th eo Reijn volgde nog wel eni-
ge gesprekken over de formatie. 
Daarbij werd afgesproken dat 
het CDA de wethouder voor 
het fysiek domein (wegen, wo-
ningbouw, openbaar groen) zou 
claimen. Hoewel dat de afgelo-
pen 4 jaar de post was, waarop 
Reijn enige successen boekte, 
werd hem duidelijk gemaakt dat 
Rosalie van Rijn de kandidaat 
was. “Daar heb ik me niet bij 
neer gelegd. Zij is echt een po-
litiek talent, maar mist nog wel 
bestuurlijke ervaring. Ik wilde 
graag afmaken waar ik mee be-

zig was.” Het pleidooi van Th eo 
Reijn sloeg blijkbaar niet aan. 
Rosalie van Rijn wordt fulltime 
wethouder, echter niet op het 
fysiek domein wat het CDA zo 
graag wilde hebben. Maar nota 
bene op het sociaal domein, 
waar Betske van Henten veel 
bereikt heeft . En waar, blijkens 
het coalitieakkoord, men voor 
100% het huidige beleid wil af-
maken. 

Geen bitterheid
Vraagtekens bij het tweetal. Ze 
bezweren dat geen enkele CDA 
‘er hen verantwoordelijk heeft  
gesteld voor het verlies van 3 
zetels. Verjonging, was het alge-
mene toverwoord. Dat vinden 
Betske en Th eo een te algemene 
kreet. Temeer daar de nieuwe 
fractie ook geen nieuwe jonge 
gezichten telt. 
Betske van Henten zorgde voor 
een soepele transitie van de 
WMO- wet en de Jeugdzorg, 
bouwde met Sandra van Rij-
kom aan de Maatschappelijke 
Agenda voor de komende 4 jaar, 
opende drie Wijdehuizen, stelde 
een Woonvisie op met prioriteit 
voor sociale woningbouw, in-
troduceerde de starters- en ver-
zilverlening en last but not least 
was ze verantwoordelijk voor 
bouwprojecten als de Godelin-
dehof, Oranjerie, NederVecht, 
Oppad, A.Voetlaan, enz. 
Th eo Reijn verwezenlijkte di-
verse wegenprojecten als het 
Zuidereind en het centrum van 

Onverwacht afscheid CDA- wethouders

Nederhorst den Berg, welis-
waar met enige hobbels. Ook 
startte hij onder andere het 
Knorr- terrein, de Porseleinha-
ven, het Kompas, en West End 
op. De Dobber wordt gesloopt 
en er komt een nieuw theatertje 
in Kortenhoef. Het openbaar 
groen ligt er fl orissant bij, de 
speelplaatsjes worden opnieuw 
ingericht en het bijenlint met 
de kleurige bollen oogst alom 
lof. Hoe je ook denkt over Van 
Henten en Reijn, ze mogen bei-
de terugkijken op een periode 
waarin ze veel voor elkaar heb-
ben gekregen. 
“Nee, geen bitterheid. Wel te-
leurstelling over de manier 
waarop het is gegaan” sluit Bets-
ke van Henten af. “Ik kan snel 
een knop omzetten. Dit is over, 
ik heb al de gemeentestukken 
in de kliko gegooid en ga nu ge-
nieten van mijn pensioen.” zegt 
Th eo. Betske van Henten is er 
ook klaar mee en gaat op zoek 

naar een nieuwe baan. Beiden 
wensen de nieuwe ploeg, en in 
bijzonder Roos, heel veel succes!

WIJDEMEREN - Ontwikkelaar 
Solarfi elds organiseert op 
woensdag 23 mei een inloop-
avond om belangstellenden 
te informeren over het voor-
nemen een zonnepark te ont-
wikkelen op de voormalige 
vuilstort bij ‘s-Graveland. Het is 
voor belangstellenden moge-
lijk om ’s avonds tussen 18.00 
uur en 20.00 uur binnen te 
lopen op locatie De Molen, te 
Ankeveen. 

De inloopavond in De Molen 
is bedoeld voor alle belangstel-
lenden voor zonnepark Wijde-
meren. Solarfi elds presenteert 
gedurende deze avond op een 
informele wijze de verschillende 
onderdelen van dit project en 
gaat het gesprek aan met de ge-
interesseerden. Het is voor be-
zoekers mogelijk om gedurende 
deze gesprekken ideeën en wen-
sen over het park aan te leveren. 
Deze ideeën worden verzameld 
en, waar mogelijk, meegeno-
men in de plannen. Aanmelden 
voor deze avond is mogelijk via 
telefoonnummer 085- 30 30 858 
of per e-mail via aanmelden@

solarfi elds.nl.

Zonnepark Wijdemeren  
Solarfi elds heeft  het voorne-
men een zonnepark te realise-
ren van circa 6 hectare op een 
oude vuilstortlocatie. Met dit 
park kunnen ongeveer 1.600 
huishoudens van duurzame 
energie worden voorzien. Het 
beoogde zonnepark levert een 
goede bijdrage aan de duur-
zaamheidsdoelstellingen van de 
gemeente Wijdemeren en pro-
vincie Noord-Holland. In de ko-
mende jaren zullen duurzame 
alternatieven de plaats moeten 
innemen van de huidige fossiele 
energiebronnen.

Locatie zonnepark
De voormalige vuilstort grenst 
aan de noordwest kant van be-
drijventerrein de Boomgaard. 
De locatie ligt in de Ankeveense 
polder, ten zuiden van de pro-
vinciale weg de N236. De loca-
tie is volledig afgesloten van de 
omgeving door een groene rand 
en is van buitenaf niet zicht-
baar. Het plangebied wordt in 
de huidige situatie omringd met 
bomen. Er worden geen bomen 
gekapt, het zonnepark past bin-
nen deze bestaande structuur. 
Solarfi elds is een ervaren ont-
wikkelaar van grondgebonden 

Solarfi elds organiseert inloopavond Zonnepark 
zonneparken en grootschalige 
zonnesystemen. Solarfi elds ont-
wikkelt eigen projecten en biedt 
ondersteuning bij de realisatie 
van projecten van anderen. Om 
de energietransitie te versnellen 
stimuleert Solarfi elds, samen 
met haar partners, de ontwik-
keling van zonneparken in Ne-
derland.

Beoogde locatie aan de Loodijk  

Spelletjesmiddag 
Zonnebloem 
Op zaterdag 12 mei is er van 
14.00 tot 16.00 uur een Spel-
letjesmiddag, georganiseerd 
door de Zonnebloem. U bent 
van harte welkom in de Bras-
serie van zorgcentrum De 
Emtinckhof aan de Eiken-
laan. De entree is slechts 5 
euro, inclusief geurige koffi  e, 
zoete thee, frisse drankjes en 
hartige hapjes. 

Planten- en boekenmarkt
Op zaterdag 12 mei organi-
seert de Nederlands Gerefor-
meerde Kerk van Loosdrecht, 
van 10.00 tot 14.00 uur, een 
planten- en boekenmarkt.
Het aanbod op deze markt 
zal onder andere bestaan uit 
éénjarige planten zoals ge-
raniums en diverse soorten 
zaai- en perkgoed te koop. 
We kunnen ook ter plaatse 
uw eigen plantenbak opvul-
len.
Op de tweedehands boeken-
markt is van alles te vinden 
voor een zacht prijsje. Geniet 
gezellig van de zon op ons 
buitenterras met koffi  e, thee 
en zelfgebakken taart.
NGK; Oud-Loosdrechtsedijk 
124, 1231 ND Loosdrecht
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Lezers schrijven... FAMILIE BERICHTEN

Zondag 13 mei

Moederdag
Aardbeien-Hartenslof

  met slagroom € 13,25

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 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

Alzheimer Café 
Het Alzheimer Café is een 
trefpunt voor mensen met 
dementie, hun partners, 
familieleden en vrienden. 
Ook hulpverleners en ande-
re belangstellenden zijn van 
harte welkom. U staat er niet 
alleen voor. Op woensdag 
9 mei gaat het over ‘zaken 
goed regelen’. 19.30- 21.00 
uur; Wijkcentrum de Koepel, 
Kapittelweg 399a, Hilversum; 
www.alzheimercafe.hilver-
sum@gmail.com 
 

✓ 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

De fusie met o.a. Hilversum 
wordt ons door het CDA, de 
VVD, D66 en DorpsBelangen 
door de strot geduwd. Het is 
allemaal voorgekookt en zeer 
slim door het CDA gespeeld. Ik 
leg het aan u uit.  
De coalitie wil met Wijdeme-
ren in 10 jaar naar één gemeen-
te Gooi en Vecht. Dit terwijl er 
een fl inke meerderheid van de 
bevolking op tegen is. 
De Lokale Partij werd de groot-
ste partij en staat voor een 
zelfstandig Wijdemeren. Zij 
mochten het voortouw nemen 
om een coalitie te gaan vor-
men. Maar al snel bleek dat het 
CDA, de VVD, DorpsBelangen 
(DB) en D66 niet verder met 
De Lokale Partij wilden pra-
ten en nam de Judaspartij (het 
CDA) het formatiestokje over. 
Was het niet de CDA- wethou-

der Th eo Reijn die al jaren te-
rug pleitte voor een fusie met 
Hilversum? Het CDA schrok 
van alle fusieweerstand onder 
de bevolking en het CDA was 
ineens voorstander van een 
ambtelijke samenwerking. Het 
wilde het woord fusie niet meer 
in de mond wilde nemen. Dat 
schreef CDA-judas Jan Ver-
bruggen letterlijk in het verkie-
zingsprogramma. 
Dan de andere Judaspartij 
DorpsBelangen. Waarschijn-
lijk rancuneus naar De Lokale 
Partij en wil daarom niet sa-
menwerken met die partij. Op 
de DB- verkiezingsposters staat 
‘Zelfstandigheid Voorop’ en 
‘Raadpleging Inwoners’. Ook 
zij zijn ineens vergeten waar de 
partij voor stond en wat zij aan 
de kiezers beloofd hebben. Of 
is binnen ‘10 jaar 1 gemeente 

Gooi en Vecht’ niet het opge-
ven van de zelfstandigheid van 
Wijdemeren. Dit is regelrecht 
kiezersbedrog. 
Nu ga ik nog een voorspelling 
doen. In Hilversum is het Hart 
van Hilversum ook druk be-
zig om een coalitie te vormen 
en ook zij willen geen grote 
Gooistad. Daarom verwacht 
ik, liggen de landelijke partij-
en daar dwars. Het zal mij niet 
verbazen dat ze daar net zo lang 
door konkelen dat ook daar het 
CDA, De VVD en D66 naar 
1 grote Gooistad toe kunnen 
blijven werken. Hart van Hil-
versum, De Lokale Partij en alle 
burgers aan de zijlijn toe moe-
ten kijken hoe onze dorpen 
verkwanseld worden.  

Sjors R.M. Chamboné, 
Loosdrecht

Hoeveel Judassen lopen er rond in Wijdemeren? Met heel veel liefde en dankbaarheid denken wij aan onze 
lieve sterke moeder, schoonmoeder, oma en grote oma 
die wij op een zonovergoten lentedag moesten loslaten

Catharina Warnaars-Smit
-Catrien-

weduwe van Johannes Henricus Warnaars

Kinderdijk, 8 januari 1924  Aerdenhout, 18 april 2018

Husum: (D)  Willem Warnaars en Dörte Nicolaisen

Bloemendaal  Johannes en Hermine Warnaars-Keislair

Haarlem  Valérie en Eric
 Berend en Hannah

Amsterdam  Jan en Katrien

Den Haag  Daan en Linde

Overeenkomstig haar wens heeft de begrafenis 
in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres
V.G. Warnaars
Leidsevaart 526
2014HS Haarlem

LOOSDRECHT - De jury van 
prijsvraag Icoon Oostelijke 
Vechtplassen is bijeengeko-
men en heeft al discussiërend 
30 van de 50 inzendingen ge-
selecteerd voor de tentoon-
stelling Het Icoon. Van torens 
en eilanden tot technische 
constructies en gezelschaps-
spellen. Het aanbod is divers. 
De jury heeft onder andere 
gekeken naar de integratie van 
natuur, cultuur en onderne-
merschap, innovatie, uitvoer-
baarheid en uiteraard de iconi-
sche waarden van het ontwerp. 
Maar nu is het woord aan het 
publiek.  

De Prijsvraag Icoon Oostelijke 
Vechtplassen, Vrijetijdsland-
schap van de Loosdrechtse 
Plassen is een project van het 
Gebiedsakkoord en Uitvoe-
ringsprogramma Oostelijke 
Vechtplassen. Het doel van dit 
programma is om de natuur, 
recreatie, waterkwaliteit en het 
ondernemerschap in het gebied 
te versterken. Een winnend 
ontwerp zal zo mogelijk bijdra-
gen aan de doelen van het uit-
voeringsprogramma.

16 mei 16 uur  
De geselecteerde ideeën voor 
de Loosdrechtse Plassen en de 
Wijde Blik worden uitvoerig 
getoond in een tijdelijk pa-
viljoen bij de Porseleinhaven 
in Oud-Loosdrecht. Jan-Jaap 
de Kloet, wethouder van Ge-
meente Wijdemeren opent Het 
Icoon op woensdag 16 mei om 
16 uur. Zet deze datum alvast in 
uw agenda, want vanaf dit mo-
ment mag het publiek stemmen 
op zijn of haar favoriete idee. 

Publiekprijswinnaar 
Het Icoon is te bezoeken van 
17 en met zondag 27 mei. Als 
grote afsluiter worden de stem-
men op zondagmiddag 27 mei 
geteld en zal het bestuur van 

de Stichting om 16 uur onder 
tromgeroff el de publiekswin-
naar bekendmaken. 
In juni gaat de jury weer in be-
raad om de uiteindelijke prijs-
winnaars te benoemen. De prij-
zen worden op vrijdagmiddag 
29 juni om 16.30 uur uitgereikt. 
Het Icoon; 17 mei t/m 27 mei; 
ma t/m vr:  12 - 14 uur / 16 -20 
uur; za & zo (ook Eerste Pink-
sterdag): 11-16 uur; Porselein-
haven, Oud-Loosdrecht; www.
icoonoostelijktvechtplassen.nl; 
info@icoonoostelijkevechtplas-
sen.nl.

Wat wordt Het Icoon van Loosdrecht?

Al jaren kan ik mij mateloos 
irriteren aan het vlaggedrag 
van veel inwoners. Zo hangt de 
vlag bij veel mensen al halfstok 
om 10.00 uur in de morgen, 
terwijl hij pas om 18.00 uur 
halfstok mag. Om ongeveer 

21.00 uur moet hij weer weg. 
En hangt op Bevrijdingsdag 
de vlag nog halfstok. Is het niet 
een keer een idee om een A5-je 
op te stellen en in te sluiten bij 
de lokale bladen met de offi  ci-
ele etiquette? Wellicht kunnen 

ook alle dagen dat wij vlaggen 
voor leden van het koninklijk 
huis ook vermelden. Dus wan-
neer de wimpel en wanneer 
niet.

Arnoud van Breukelen, 
Loosdrecht

Verkeerd vlaggen 

Een Icoon dat wel eens uitgeko-
zen zou kunnen worden



Wijdemeren
informeren

Gemeentehuis 
gesloten

In verband met de feestdagen in de 

komende periode is het gemeentehuis 

gesloten op donderdag 10 mei, 

vrijdag 11 mei en maandag 21 mei. 

  15 mei: 
  afscheidsreceptie 

Kort

>   Evenementen zichtbaar
Op acht verschillende plaatsen in de 

gemeente staan digitale borden. 

U kunt hierop uw evenement plaatsen. 

Ook kunt u op vrijwilligersplatform 

De Appelboom uw evenement in de 

agenda kwijt. Zo is het online én in de 

dorpen zichtbaar. Het gaat om eve-

nementen met betrekking op cultuur, 

sport, recreatie en/of educatie zonder 

commerciële inslag voor inwoners in 

Wijdemeren. Voor de voorwaarden 

en aanmelden kijkt u op 

www.wijdemeren.nl/informatieborden.

>    Inloopavond zonnepark
Ontwikkelaar Solarfields houdt op 

woensdag 23 mei een inloopavond om 

belangstellenden te informeren over 

het voornemen een zonnepark te ont-

wikkelen op de voormalige vuilstort bij 

‘s-Graveland. Geïnteresseerden kunnen 

tussen 18.00 en 20.00 uur binnenlopen 

bij Restaurant De Molen, Loodijk 30, 

Ankeveen. Zij kunnen ideeën en wensen 

voor het park aanleveren. Deze wor-

den, waar mogelijk, meegenomen in de 

plannen. Meer informatie en aanmelden: 

www.wijdemeren.nl/zonnepark. 

>    9 juni: Veterandag
Op zaterdagmiddag 9 juni vindt in 

theater Spant! in Bussum de regionale 

Veteranendag plaats. Veteranen uit de 

regio Gooi en Vechtstreek worden op 

deze dag in het zonnetje gezet als dank 

voor hun inzet voor ons land en voor 

de internationale vrede. Rond 12.00 uur 

worden de veteranen ontvangen. Om 

13.00 uur begint het officiële program-

ma, waarbij ook inwoners van harte wel-

kom zijn. Meer informatie: 

www.wijdemeren.nl/veteranendag. 

>   Vragen over geld?
Heeft u algemene vragen over geld of 

schulden? Dan kunt u terecht bij het 

PING-loket in het gemeentehuis. Het 

gratis spreekuur is op maandagmiddag 

van 14.00 tot 18.00 uur. U hoeft vooraf 

geen afspraak te maken. U kunt ook 

mailen naar wijdemeren@ping.nl. 

Kijk voor meer informatie op www.wij-

demeren.nl/schuldhulpverlening. 

 

Offi  ciële
bekendmakingen

Met de voordracht van de beoogde 
nieuwe wethouders komt er een 
einde aan de collegeperiode 2014-
2018. Op dinsdag 15 mei nemen we 
afscheid van drie wethouders en 
van voormalig gemeentesecretaris 
Jan Visser. 

Met de wethouders blikken we nog één keer 

terug op de afgelopen periode. Wat blijft hen 

het meeste bij?

Wethouder Betske van Henten
“De vele persoonlijke ontmoetingen blij-

ven mij het meeste bij.  De openhartigheid 

waarmee mensen hun verhaal met mij deel-

den. De bevlogenheid van mensen werk-

zaam in zorg en welzijn. De grote betrok-

kenheid van inwoners bij hun omgeving en 

bij elkaar, de verschillende mooie initiatieven 

die daaruit ontstaan zijn en natuurlijk de 

vele enthousiaste vrijwilligers op wie nooit 

tevergeefs een beroep wordt gedaan. Heel 

bijzonder om voor hen wat terug te kun-

nen doen met het vrijwilligersfeest. Al deze 

mensen hebben mij in de afgelopen vier jaar 

gemotiveerd en geïnspireerd. Bedankt!”

Wethouder Sandra van Rijkom
“Voor mij is dat de hartelijkheid waarmee 

ik altijd en overal ben ontvangen. Ik heb 

nog meer bewondering gekregen voor de 

belangeloze inzet van al die vrijwilligers. Ik 

heb genoten van alle muziekuitvoeringen, 

culturele manifestaties, dorpsfeesten, be-

drijfsbezoeken, toneeluitvoering, openingen, 

carnaval en het mogen dirigeren. Dank dat 

ik met zo veel inwoners kennis heb mogen 

maken. Ik zal al deze mooie ontmoetingen 

nooit vergeten.” 

Wethouder Theo Reijn
“De hartverwarmende, massale en snelle 

hulp van inwoners, verenigingen en onder-

nemers bij de opvang van ruim 100 vluch-

telingen in Sporthal De Fuik is iets waar ik 

met trots op terugkijk. Daarnaast natuurlijk 

de bloemrijke bijenlinten in de dorpen en de 

vele Appelboom-projecten waarin inwoners 

en gemeente samenwerken aan onze eigen 

maatschappelijke- en fysieke leefomgeving.”

Afscheidsreceptie
Als inwoner van Wijdemeren bent u van 

harte uitgenodigd om persoonlijk afscheid 

te nemen van de wethouders en gemeen-

tesecretaris. 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.  

Naam nieuwe
pier bekend

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

9 mei 2018

Van torens en eilanden tot techni-
sche constructies en gezelschaps-
spellen. Er kwamen vele inzendin-
gen binnen voor het nieuwe icoon 
van het Oostelijk plassengebied. 
Inmiddels heeft de jury dertig in-
zendingen geselecteerd voor ten-
toonstelling HET ICOON. Nu is het 
woord aan u! 

U kunt de geselecteerde ideeën voor de 

Loosdrechtse Plassen en de Wijde Blik 

bekijken in een tijdelijk paviljoen bij de 

Porseleinhaven in Oud-Loosdrecht. HET 

ICOON is te bezoeken van donderdag 17 

mei tot en met zondag 27 mei. Brengt u ge-

lijktijdig met het bezichtigen ook meteen uw 

stem uit? Op zondagmiddag 27 mei worden 

de stemmen geteld en de publiekswinnaar 

bekend gemaakt. 

Gebiedsakkoord Oostelijke 
Vechtplassen
De prijsvraag Icoon Oostelijke 

Vechtplassen, Vrijetijdslandschap van de 

Loosdrechtse Plassen is een project van het 

Gebiedsakkoord en Uitvoeringsprogramma 

Oostelijke Vechtpassen. Het doel van dit 

programma is om de natuur, recreatie, wa-

terkwaliteit en het ondernemerschap in het 

gebied te versterken. Een winnend ontwerp 

zal zo mogelijk bijdragen aan de doelen van 

het uitvoeringsprogramma.

@pics_coen_
#mooiWijdemeren
@pics_coen_
#mooiWijdemeren

17-27 mei: HET ICOON



Naam nieuwe pier bekend
De nieuwe pier in de Porselein-
haven in Oud-Loosdrecht gaat  
‘Bibian Mentelpier’ heten.

Bij de start van de bouw van de pier in fe-

bruari vroegen we namen in te zenden. Dit 

is massaal gebeurd. Er werden namen inge-

stuurd die met porselein te maken hebben, 

namen die de scheepvaart als inspiratie heb-

ben en namen die verwijzen naar de historie 

van de gemeente. Uit deze vele inzendingen 

heeft de jury een keuze gemaakt en voorge-

legd aan burgemeester en wethouders. 

Bibian Mentel
De pier wordt vernoemd naar de 

Loosdrechtse snowboardster Bibian Mentel. 

Een inwoonster die ondanks veel tegensla-

gen goud behaalde op de Paralympische 

Winterspelen in 2014 en 2018. Daarnaast 

is ze grondlegster van de Mentelity 

Foundation, een stichting die kinderen en 

jong volwassenen met een lichamelijke 

beperking aan het sporten krijgt. Met haar 

positieve instelling is ze een inspiratiebron 

voor velen en een bijzondere inwoner van 

Wijdemeren. Zoals de winnende inzender 

het verwoordde: “ik ben reuzetrots dat zij 

mijn dorpsgenoot is!”.

Feestelijke opening
De bouw van de pier vordert momenteel 

gestaag en zal naar verwachting in mei ge-

reed zijn. In juni is de feestelijke opening met 

leuke activiteiten.

Wijdemeren
informeren

9 mei 2018

Succesvolle 60+ beweegweek

Van 16 tot en met 22 april was 
de 60+ beweegweek. Een week 
met 50 gratis beweegmomenten. 
Dertien sport- en beweegaanbie-
ders maakten deze week mogelijk!

Stichting Buro Sport in Kortenhoef is een 

van deze aanbieders. Voor de maandag-

avond meldden zich vijf mensen aan om 

kennis te maken met de activiteit ‘Basis 

Conditietraining’. Raimon Knip, trainer, leg-

de in groepjes de verschillende oefeningen 

en beweegapparaten uit. Eén meneer zit 

op de roeibank: “Ik ben door mijn vriendin 

gewezen op de beweegweek, omdat ze 

zag dat ik wat moeite had om uit bad te 

stappen. De drempel van de sportschool 

vond ik te hoog en hier is het gezellig, laag-

drempelig en kleinschalig. Een leuke manier 

om te bewegen.”

Beweegweek gemist? 
Heeft u de 60+ beweegweek gemist, maar 

wilt u wel graag op uw eigen niveau in be-

weging komen? Bel of mail dan met de 60+ 

beweegcoach, Beppie van de Bunt. Zij kan 

u helpen bij het vinden van een geschikte 

activiteit: b.vandebunt@inovum.nl of 

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

De 60+ Beweegweek is een initiatief van 

de beweegcoach, Team Sportservice

 ’t Gooi en gemeente Wijdemeren. 

Kijk voor meer informatie op 

www.teamsportservice.nl/gooi.

In de regio Gooi en Vechtstreek 
zijn diverse drankkoeriers actief die 
illegaal drank verkopen aan jon-
geren. Deze drankkoeriers werken 
vaak regionaal. De regiogemeenten 
hebben zich daarom aangesloten 
bij het ‘meldpunt drankkoerier’. 

Vooral jongeren onder de 18 jaar kopen 

bij de drankkoeriers, ook wel ‘wodkaboys’ 

genoemd. Via social media en Whatsapp 

bestellen jongeren de drank. Heeft u in-

formatie over deze drankkoeriers? Meld 

dit dan via www.hilversum.nl/drankkoerier. 

Hier kunt u (anoniem) informatie geven, 

bijvoorbeeld over telefoonnummers die 

jongeren gebruiken om alcohol te bestellen 

of namen van personen die illegaal alcohol 

afleveren. De gemeente Hilversum beheert 

het meldpunt vanuit haar regionale taak 

voor toezicht op de Drank- en Horecawet.

Meerdere acties
Het drankgebruik onder jongeren in de re-

gio Gooi en Vechtstreek is hoog. Het meld-

punt drankkoerier is een van de regionale 

acties om alcoholgebruik onder jongeren 

terug te dringen. Naast dit meldpunt wordt 

er ingezet op het voorlichten van ouders, 

werken we samen met het onderwijs, wor-

den professionals getraind, de weerbaar-

heid van jongeren versterkt en zetten we in 

op een betere naleving van de regels van 

NIX18 bij de verkoop van alcohol.

Meldpunt drankkoerier

Op 25 mei vervangt de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) de Wet bescherming persoons-
gegevens (Wbp). Als inwoner krijgt u 
onder de AVG meer rechten. 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die di-

rect over iemand gaan of naar die persoon te 

herleiden zijn. Als inwoner heeft u recht op de 

bescherming van uw persoonsgegevens, zo-

dat uw privacy gewaarborgd is. Vanaf 25 mei 

zijn de verplichtingen omtrent uw privacy voor 

organisaties, bedrijven en overheden in heel 

Europa gelijk getrokken. Wat gaat u precies 

merken van deze nieuwe privacywetgeving?

Privacy rechten
Naast versterking van de bestaande rechten 

zoals het recht op inzage, op wijziging van uw 

gegevens en op het maken van bezwaar tegen 

een bepaalde gegevensverwerking, krijgt u als 

inwoner een aantal aanvullende rechten, zoals 

het recht op ‘vergeten te worden’ (vergetel-

heid) en het recht op dataportabiliteit. 

Recht op vergetelheid
U heeft al het recht om een organisatie te vra-

gen uw persoonsgegevens te verwijderen. Als 

u terecht een beroep doet op het verwijderen 

van uw gegevens, kunt u daarnaast eisen dat 

de gemeente de verwijdering doorgeeft aan 

alle andere organisaties die deze gegevens van 

ons gekregen hebben.

Recht op dataportabiliteit
Ook heeft u straks (onder bepaalde voor-

waarden) het recht om van organisaties uw 

persoonsgegevens in een standaardformaat 

te ontvangen. Dit heet het recht op datapor-

tabiliteit. Zo kunt u uw gegevens eenvoudig 

worden doorgegeven aan andere organisaties 

met eenzelfde soort dienstverlening. 

Overige wetgeving
Soms wordt u door bepaalde wetten be-

lemmerd in bijvoorbeeld het wijzigen van 

gegevens. Denk bijvoorbeeld aan de Wet 

basisregistratie personen (wet BRP). In de BRP 

zijn persoonsgegevens opgenomen zoals 

bijvoorbeeld naam, geboortedatum, gegevens 

over ouders, huwelijk, kinderen, nationaliteit, 

adres en BSN-nummer. Deze basisgegevens 

kunt u niet zomaar wijzigen. Wilt u weten hoe 

wij met uw persoonsgegevens omgaan? 

Lees de privacyverklaring op 

www.wijdemeren.nl/privacy. 

De nieuwe privacywet

Wijdemeren is een groene 
gemeente. In alle dorpskernen 
vindt u veel bomen, struiken en 
planten. Het komt helaas ook voor 
dat groen vanuit tuinen over de 
openbare weg of het trottoir hangt. 
Zorgt u er deze zomer voor dat het 
groen binnen de grenzen van uw 
tuin blijft?

Het overhangend groen geeft overlast 

voor de  gebruikers van de stoep. Dit is niet 

alleen hinderlijk, maar het kan voor het 

overige verkeer ook tot gevaarlijke situaties 

leiden. Vooral op smalle stoepen belem-

mert overhangend groen de doorgang voor 

ouderen, slechtzienden, gehandicapten en 

mensen met een kinderwagen.

Snoeien
Nu het volop lente is en de struiken en 

bomen weer groeien, is het een goed mo-

ment om eens kritisch langs uw erfafschei-

ding te lopen en te kijken of de beplanting 

niet over de erfgrens hangt. Is dit wel het 

geval? Probeer de begroeiing dan terug te 

brengen tot op de erfgrens door de be-

treffende beplanting te snoeien. U kunt het 

groenafval inleveren op een van de GAD-

scheidingsstations. De openingstijden en 

locaties zijn te vinden op www.gad.nl.  

Groen binnen de grenzen



>  Aangevraagde 

omgevingsvergunningen
’s-Graveland
- J.H. Burgerlaan 20: uitbreiden woning (25.04.18)

- Loodijk 24a: vervangen bedrijfsgebouw (19.04.18)

- Noordereinde 52: plaatsen veranda (26.04.18)

- Zuidereinde 12: plaatsen zonnepanelen (27.04.18)

Kortenhoef
-  Kortenhoefsedijk 99: herstellen schuur en inrichten 

B&B  (26.04.18)

Loosdrecht
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 204g: vernieuwen beschoei-

ing (24.04.18)

- Oud-Loosdrechtsedijk 274: plaatsen poort (19.04.18)

- Rading 10 35: bouwen woning  (20.04.18)

- St. Annapad 40: plaatsen luifel (26.04.18)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 91: bouwen twee woningen (29.04.18)

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

gedeeltelijk vervangen daken t.b.v. verduurzamen van 

de woningen (03.05.18)

-  Machineweg 11: plaatsen mantelzorgwoning (28.04.18)

-  Machineweg 56: bouwen paardenstal, paardenbak en 

longe (18.04.18)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 

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

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-

ningen (reguliere procedure)
Ankeveen
-  Cannenburgerweg 51a: bouwen van een bedrijfspand 

(03.05.18)

Loosdrecht
- De Kreek 19: vergroten woning (26.04.18)

- Moerbeillaan 11: plaatsen dakkapel (02.05.18)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 253: plaatsen botenhuis en 

beschoeiing met steiger (01.05.18) 

-  Oud-Loosdechtsedijk 237: plaatsen woonark (26.04.18)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 237: verleggen bestaande 

woonschip (26.04.18)

- Oud-Loosdrechtsedijk 274: plaatsen poort (30.04.18)

-  Rading 194: plaatsen lichtmasten langs hoofdveld 

(25.04.18)

-  Ruysdaellaan 30: plaatsen twee dakkapellen (26.04.18)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 92: uitbreiden woonhuis (25.04.18)

- Wilgenlaan 38: bouwen woning (26.04.18)

>  Geweigerde omgevingsver-

gunning (reguliere procedure)
Loosdrecht
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 253: vergroten carport/garage 

(01.05.18)

>  Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Loosdrecht
Industrieweg 3: bouwen bedrijfshal 

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Besluit omgevingsvergunning 

bouwen van steigers, vlonders 

en een brug Oud-Loosdrecht-

sedijk achter 201, 203 en 205 in 

Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente 

Wijdemeren maken bekend dat zij op grond van de 

artikelen 2.10 en 2.12, eerste lid, onder a, sub c, van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een 

omgevingsvergunning hebben verleend voor het afwij-

ken van het bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 

2013 voor het bouwen van steigers, vlonders en een 

brug op Oud-Loosdrechtsedijk achter 201, 203 en 205 

te Loosdrecht.

De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende 

activiteiten:

1. bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a  Wabo);

2.  het gebruiken van gronden of  bouwwerken in strijd 

met het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1 onder c, 

Wabo).

Ter inzage
De omgevingsvergunning ligt vanaf 10 mei 2018 ge-

durende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van 

Wijdemeren, Rading 1 in Loosdrecht. De omgevingsver-

gunning is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelij-

keplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1696.

OV20Oudlsd2012018-va00. Deze website kunt u ook 

benaderen via www.wijdemeren.nl/terinzage.

Beroep
Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht kunnen belanghebbenden die tijdig hun 

zienswijzen bij het college kenbaar hebben gemaakt ge-

durende de hierboven vermelde termijn tegen dit besluit 

beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland, 

Afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

>  Ontwerpbesluit omgevings-

vergunning uitbreiden van de 

woning Rading 16-16 in Loos-

drecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijde-

meren maken bekend dat zij voornemens zijn om met 

toepassing van de artikelen 2.10 en 2.12, eerste lid, onder 

a, sub c, van de Wet algemene bepalingen omgevings-

recht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen 

voor het afwijken van het bestemmingsplan ‘Loosdrecht 

landelijk noordoost – 2012’ voor het uitbreiden van de 

woning op Rading 16-16 te Loosdrecht.

De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende 

activiteiten:

1. bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo);

2.  het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd 

met het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1 onder c, 

Wabo).

Ter inzage
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ligt vanaf 

10 mei 2018 gedurende zes weken ter inzage in het 

gemeentehuis van Wijdemeren, Rading 1 in Loosdrecht. 

De omgevingsvergunning is digitaal raadpleegbaar op 

www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer 

NL.IMRO.1696.OV24Rading162018-on00.     

Zienswijzen
Gedurende de termijn van ter inzageligging kan tegen 

het ontwerpbesluit een schriftelijke zienswijze worden 

ingediend bij het college van burgemeester en wethou-

ders, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. U kunt ook een 

mondelinge zienswijze indienen. Hiervoor kunt u een 

afspraak maken met de het secretariaat Fysiek Domein 

op telefoonnummer (035) 65 59 557.

Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen tegen de 

omgevingsvergunning dient u een zienswijze te hebben 

ingediend tegen het ontwerpbesluit.

>  Kennisgeving ex artikel 1.3.1 

van het Besluit ruimtelijke 

ordening inzake voorbereiding 

bestemmingsplan “Dorpscen-

trum Oud-Loosdrecht - De 

Porseleinhaven”

In overeenstemming met het bepaalde in artikel 1.3.1 van 

het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en 

wethouders van de gemeente Wijdemeren bekend dat zij 

voornemens zijn te starten met het maken van een nieuw 

bestemmingsplan “Dorpscentrum Oud-Loosdrecht - De 

Porseleinhaven”. 

Waarom een nieuw bestemmingsplan?
Het geldende bestemmingsplan ”Dorpscentrum 

Oud-Loosdrecht” is op 26 februari 2009 door de ge-

meenteraad vastgesteld. Dit bestemmingsplan is destijds 

analoog (uitsluitend papieren versie) vastgesteld en dus 

niet digitaal raadpleegbaar. Een bestemmingsplan dient 

eens in de tien jaar te worden herzien. Nu deze termijn 

nagenoeg is verstreken wordt een nieuw bestemmings-

plan opgesteld, dat uiteraard digitaal raadpleegbaar is. 

Om welk gebied gaat het? 
Het nieuwe bestemmingsplan heeft betrekking op 

het gebied waarvoor nu nog  het bestemmingsplan 

”Dorpscentrum Oud-Loosdrecht” geldt. De omvang van 

het plangebied wordt niet veranderd. 

Stukken ter inzage?
Deze kennisgeving is alleen bedoeld om kenbaar te 

maken dat het voornemen bestaat de vaststelling van het 

genoemde bestemmingsplan voor te bereiden. Er liggen 

geen stukken betreffende dit voornemen ter inzage en er 

wordt geen gelegenheid geboden om zienswijzen naar 

voren te brengen. Daarnaast worden er geen onafhanke-

lijke instanties in de gelegenheid gesteld om advies uit te 

brengen over het voornemen. 

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer H.J.W. 

van Emmerik van de afdeling Fysiek Domein, team Beleid 

& Ontwikkeling, telefoonnummer (035) 65 59 444.

>  Verkeersbesluiten 
Kortenhoef
-  Anton Smeerdijkgaarde t.h.v. huisnr. 31: opheffen 

gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband 

met omstandigheden belanghebbende (25.04.18)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

>  Voornemen ambtshalve uit-

schrijving uit de Basisregistratie 

personen (BRP)

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de wet 

Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht 

hun verhuizing door te geven en inlichtingen te verstrek-

ken. Van onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben wij geen 

aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond van artikel 

2.22 van de wet BRP heeft het college van burgemeester 

en wethouders het voornemen het adres ambtshalve te 

wijzigen in de Basisregistratie.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht 

geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen 

tot “ambtshalve” uitschrijving uit de Basisregistratie te 

publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden 

door toezending aan de belanghebbende.

Het betreft de volgende personen:

K.P. van Houten geboren 14 juli 1989 uit te schrijven per 

16 maart 2018 naar Land Onbekend

Asmerom Abraham Girmatsion, geboren 10 december 

1983, uit te schrijven per 13 april 2018 naar Land 

Onbekend

J. Maciejewski, geboren 23 mei 1973, uit te schrijven per 

13 april 2018 naar Land Onbekend

L.K. Piotrowski, geboren 25 juli 1995, uit te schrijven per 

13 april 2018 naar Land Onbekend

>  Beschikking ambtshalve uit-

schrijving uit de Basisregistratie 

personen (BRP)

Het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Wijdemeren maakt bekend dat op grond  van 

artikel 2.21 en 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen 

besloten is de bijhouding van de persoonslijst van onder-

staande personen definitief op te schorten:

R. Bomans geboren 13 februari 1998 uit te schrijven per 9 

februari 2018 naar Land Onbekend

K.P. van Houten geboren 14 juli 1989 uit te schrijven per 

20 april 2018 naar Land Onbekend 

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande 

personen verblijven, neem dan contact op de gemeente 

Wijdemeren via 14035 of mail naar burgerzaken@

wijdemeren.nl.

>  Kennisgeving incidentele 

festiviteiten
Loosdrecht
-  Hilversumsche Mixed Hockeyclub, ’t Jagerspaadje 24 

op 20 mei 2018

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Verleende vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten
Nederhorst den Berg
-  Vishandel A.J. van Wijk VOF, plein aan de Voorstraat in 

Nederhorst den Berg, standplaats vis op zaterdag per 1 

mei 2018 (01.05.18)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzend-

datum (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. 

>  Nieuwe naamgeving gemeen-

telijk bouwwerk
Op 17 april 2018 heeft het college van burgemeester en 

wethouders  besloten de naam Bibian Mentelpier aan de 

recreatieve pier in het dorpscentrum van Oud-Loos-

drecht (projectnaam Porseleinhaven)  toe te kennen. 

Op 26 april 2018 is het besluit bekend gemaakt. U kunt 

binnen zes weken na de bekendmaking een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders 

(9.05.18).

>  Wijziging Verordening re-in-

tegratie, loonkostensubsidie en 

studietoeslag Wijdemeren 2015 

De raad heeft op 8 maart 2018 een toevoeging vastge-

steld op de verordening re-integratie, loonkostensubsidie 

en studietoeslag. Dit heeft te maken met wijzigingen in 

de Participatiewet. De doelgroep voor loonkostensub-

sidie is uitgebreid met jongeren die speciaal onderwijs 

hebben gevolgd. Daarnaast is ook de verplichte taakstel-

ling voor beschut werk opgenomen in de verordening. 

De wijziging treedt in werking een dag na de publicatie.

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 9 mei 2018

Bouwen en wonen Festiviteiten

Overig

Verkeer

Persoonsregistratie
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WIJ ZIJN ER 
OOK VOOR Ù
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH  Hilversum
035 - 62 52 484

www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

Maandag 30 april ging een 
volle bus met gasten van De 
Zonnebloem Loosdrecht naar 
de bollenstreek. Het regende, 
maar de sfeer in de bus was 
zonnig. 

De chauff eur kende allerlei 
weggetjes waar we de mooie 
kleuren van de bollenvelden 
konden zien. We reden ook 
achterlangs de beroemde mo-
len van de Keukenhof, waar 
we de mensen op de molen 
konden zien staan. Na een kof-
fi etafel met allerlei broodjes, 
beleg, soep, kroket, enz. reden 
we nog verder langs mooie vel-
den. Ook nog door Noordwijk 
om even de zee te zien. Langs 
leuke binnendoorweggetjes en 
langs kleine plaatsen zoals Ku-
delstaart ging het weer richting 
Loosdrecht. Elke gast kreeg een 

verse bos tulpen mee naar huis.

Versterking
De Zonnebloem Loosdrecht is 
dringend op zoek naar verster-
king van het gezellige bestuur. 
We zoeken een secretaris/
secretaresse (vooral voor het 
verslaan van 4 bestuurs- en 4 
vrijwilligersvergaderingen per 
jaar) en een coördinator be-
zoekwerk (hij/zij legt het con-

tact tussen een gast die graag 
iets met een vrijwilliger wil on-
dernemen of bezocht wil wor-
den en de vrijwilligers). En we 
verwelkomen graag ook nieuwe 
vrijwilligers. Maakt niet uit of u 
af en toe een keer kunt helpen 
of misschien meer tijd hebt. 
Wij zijn blij met alle hulp. Kijk 
graag op onze website: www.
zonnebloem.nl/loosdrecht en 
word een vriend op facebook: 
De Zonnebloem Loosdrecht. 
Of spreek uw bericht in op onze 
voicemail: 06 24 92 96 94 en wij 
bellen u terug.

Loten
Graag maken we u erop attent 
dat De Zonnebloem Loos-
drecht loten verkoopt. U steunt 
ons fi nancieel geweldig als u 
de loten koopt en maakt kans 
op prachtige prijzen. Zie onze 
facebookpagina voor onze lo-
tenactie ‘Groei de grootste zon-
nebloem’.

Met De Zonnebloem naar de bollen

Restaurant

Gespecialiseerd in elke 
“ feest ” gelegenheid

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

www.restaurantfloyds.nl

Horecammanager (32/40 uur) 
gezocht bĳ  de Avontuurfabriek! 

Meer informatie?
www.avontuuurfabriek.nl/vacatures 

Zondag 6 mei trok de lange 
stoet van ‘Het Gooi Bevrijd’ ook 
door onze gemeente. 

Zo passeerden maar liefst 75 
authentieke legervoertuigen, 
vergezeld van dito motoren, de 
Leeuwenlaan in ‘s-Graveland. 

In het konvooi reden zelfs ve-
teranen uit de Tweede Wereld-
oorlog mee, wat de tocht extra 
speciaal maakte. De oud-mili-
tairen zijn ver in de negentig, 
maar reisden graag vanuit 
Amerika, Canada en Engeland 
naar Nederland om de bevrij-

ding met ons te herdenken en 
te vieren.

Het Gooi Bevrijd
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HAVENMEDEWERKER
De Koninklijke Watersport-Vereeniging “Loosdrecht” (KWVL) met ruim 2150 leden de 
grootste watersportvereniging van Nederland, biedt een bijzondere werkplek voor een 
havenmedewerker. De KWVL kent een rijke historie en is gelegen op een eigen terrein 
met een grote haven. Met vier zeer ervaren collega’s wordt samengewerkt om alle 
havenwerkzaamheden te verrichten. 

Kandidaat
U bent een integere service gerichte en discrete collega met verantwoordelijkheidsgevoel en een hands-on 
mentaliteit. Kennis en ervaring van werkzaamheden in een maritieme omgeving strekken tot aanbeveling.

Kerntaken
• Zorgdragen voor onderhoud en vernieuwing van het  • Behulpzaam zijn bij verenigingsactiviteiten
 havencomplex, gebouwen, technische installaties • Takelen van schepen
• Onderhoud van de vloot van de KWVL, o.m.  • Verrichten van kleine spoedreparaties
 bestaande uit RIB’s, Schouwen, Valken, Roeiboten  • Faciliteren en helpen van leden
 (GIG en Yole de Mer) •  Volgens rooster worden ook werkzaam-
• Verlenen van hulp bij omgeslagen vaartuigen    heden in het weekeinde verricht

Functie-eisen Kerncompetities
• MBO werk- en denkniveau • Leergierig
• Tenminste 5 jaar relevante werkervaring • Handen uit de mouwen mentaliteit
• Affi  niteit met watersport • Resultaatgericht
• Ervaring op motor technisch gebied • Kwaliteitsgericht
                                                                                    • Gevoel voor verhoudingen   
  • Dienstverlenende instelling
Arbeidsvoorwaarden
De honorering van de functie is marktconform. Het betrekken van een passende dienstwoning op het terrein 
van de KWVL kan een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden zijn.

Solliciteren
Vóór 25 mei 2018 per mail naar administratie@kwvl.nl of per brief naar bestuur KWVL -  Oud-Loosdrechtsedijk 
151, 1231 LT  Loosdrecht. Informatie over de KWVL vindt u op de website www.kwvl.nl 

OFFICEMANAGER HAVEN (M/V)
De Koninklijke Watersport-Vereeniging “Loosdrecht” (KWVL) met ruim 2150 leden 
de grootste watersportvereniging van Nederland, biedt een bijzondere werkplek voor 
een offi  cemanager voor de havenactiviteiten. De KWVL kent een rijke historie en is 
gelegen op een eigen terrein met een grote haven. Met vier zeer ervaren collega’s wordt 
samengewerkt om alle havenwerkzaamheden te verrichten. Deze havenwerkzaamheden 

bestaan uit het beheer van ligplaatsen zowel in het water als op de wal, verzorgen winterstalling, onderhoud 
gehele havencomplex, voorbereiden en ondersteunen van wedstrijden en andere evenementen alsmede het 
vervullen van een gastheer/vrouw functie voor leden en tijdens evenementen. Het betreft een functie voor 20 
tot 24 uur per week, waarbij de werkzaamheden gedurende dagdelen kunnen worden verricht. 

Kerntaken: 
• Administratie en planning van ligplaatsen gedurende zomer en winter.
• Beheer wachtlijsten
• Coördineren van bedrijfsprocessen
• Contacten onderhouden met leden, leveranciers en gasten
• Maken van vakantieplanningen en dienstroosters
• Planning van werkzaamheden in overleg met havenmedewerkers
•  Zorgen voor aansluiting van de havenadministratie op de fi nanciële administratie in overleg met het hoofd 

administratie
• Eerste aanspreekpunt havenkantoor

Functie-eisen:
• HBO werk- en denkniveau
• Tenminste 5 jaar relevante werkervaring als offi  cemanager in een klein- tot middelgroot servicegericht bedrijf
• Ruime ervaring met Excel en database software
• Cijfermatig inzicht
• Analytisch vermogen
• Ervaring met facilitair management
• Dienstverlenend en servicegericht
• Affi  niteit met watersport

Arbeidsvoorwaarden:
De honorering van de functie is marktconform. 

Solliciteren:
Vóór 25 mei 2018 per mail naar administratie@kwvl.nl of per brief naar bestuur KWVL -  Oud-Loosdrechtsedijk 
151, 1231 LT  Loosdrecht. Informatie over de KWVL vindt u op de website www.kwvl.nl Nadere informatie over 
deze functie kunt u opvragen bij Astrid de Waal, via administratie@kwvl.nl of via 035-5824593.

Ook dit jaar weer organiseerde 
‘Fraternitas’, op Koningsdag 27 
april, zijn jaarlijkse fi etsrally. 
We hoopten of een fi jne dag 
met goed weer. En zie: Het 
werd een geweldige dag om te 
fi etsen. Liefst 100 deelnemers 
gingen van start. 

Geweldig, dat hadden we de 
laatste jaren niet meer meege-
maakt.  Koningsdag kon niet 
meer stuk, ondanks het kop-
je water dat viel. In de vragen 
zaten twee kleine tikfoutjes, 
waarvoor onze excuses. Het 
had geen invloed op de eind-
stand, gelukkig. De organisatie 
kreeg veel complimenten over 
de route. Fijn om te horen. 
Heerlijk fi etsen en dus bewe-
gen langs een mooie route, daar 
gaat het om.

Uitslag en antwoorden 

Dit is de uitslag van de fi etsen-
rally: 1. G. Mulder, Alewijnlaan 
11; 2. D. Smid, St. Annapad 
28; 3. M. Uiterlinde, Eiken-
laan 17; 4. N. van Poppel, Lin-
delaan 68; 5. W. Hennipman, 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 172. 
De aanmoedigingsprijs gaat 
deze keer naar L. Pikeer, 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 190.
Hier volgen de antwoorden van 
deze geslaagde rally:
1. REHOBOTHSCHOOL; 2. 
80; 3. 50-54; 4. De Bosuiltjes; 
5. Gaudeamus 21; 6. ASS RI 
RAN AI E; 7. ALURA hekwerk; 
8. 202; 9. 40 ha; 10. Vuursche 
Steeg 1 Lage Vuursche; 11. 22; 
12. A.Vakje A. Vuursche Dreef, 
Vakje B. 25600 are, Vakje C. PS. 
20015/001 Lage Vuursche. PS. 
62490/002. Groenekan.  Vakje 
D. HET KOETSHUIS. M. Vak-
je E. B G. en vakje F. Restaurant 
de Rading.  5771210.

Fietsrally ‘Ken Uw Streek’
ANKEVEEN- Jan Akkerman, 
een gitaar-fenomeen! Concer-
ten van hem zijn altijd weer 
anders: fris, energiek en nooit 
voorspelbaar. Als authentieke 
improvisator laat hij zien, waar-
toe hij in staat is en deelt hij zijn 
passie voor de gitaar met zijn 
vaste bandleden, Coen Mole-

naar (toetsen), David de Marez 
Oyens (bas) en Marijn van den 
Berg (drums).
Jan Akkerman, al ruim 50 jaar 
een begrip. In die periode deed 
hij bijna alles wat een muzikant 
graag zou willen doen. Zelfs nu 
nog blijft  hij zichzelf ontwikke-
len en slaat nog steeds nieuwe 

muzikale wegen in met hetzelf-
de enthousiasme dat zo type-
rend is voor al zijn projecten 
tot nu toe. 
Kom mee genieten in Th eater 
De Dillewijn op vrijdag 11 mei. 
Aanvang: 20.15 uur. Kaarten: € 
25,00 (beperkt aantal zitplaat-
sen)

Jan Akkerman in De Dillewijn
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'Zeilen'

Eenmaal per jaar voert bij de 
KWVL in Loosdrecht nostalgie 
de boventoon. Dan worden de 
zgn. Motketelwedstrijden ge-
houden. In vroeger tijden werd 
in de Motketel de mot van turf-
resten houtsnippers en krullen 
vermengd om met het brouw-
sel de visnetten te verzorgen. 
Boten die toen voeren zoals 
Boeiers, Schouwen, Tjotters en 
Friese jachten komen eens per 
jaar op Loosdrecht om de Mot-
ketel Trofee te varen 

Dit jaar troff en 16 klassieke 

jachten uit geheel Nederland 
elkaar om onder ideale om-
standigheden te varen. Het 
was een geweldig gezicht om 
deze mooie klassieke sche-
pen te zien varen. De schepen 
verkeren over het algemeen in 
topconditie, gekoesterd door  
gedreven eigenaren/ schippers 
Maar dat weerhield ze er niet 
van om dit weekend op het 
scherpst van de snede te varen. 
Zaterdag kon de vloot onder 
mooie zeilweer 4 wedstrijden 
varen. Zondag leek het er even 
op of de wind de zeilers in de 

steek zou laten, maar na 12 uur 
stak een mooi windje op en 
konden nog twee wedstrijden 
gevaren worden .
Zeilers konden terugkijken op 
een machtig weekend voor ma-
jestueuze schepen. Elke klas-
se had uiteindelijk zijn eigen 
winnaar, maar na de handicap 
verrekening kwam het Friese 
jacht De Hommel van schip-
per Dirk Slijper afk omstig van 
de vereniging De Nieuwe Meer 
aan de Westeinder Plassen, als 
overall-winnaar uit de bus en 
kon hij de kampioenswimpel 

omhangen. 
De winnaars van de verschil-
lende klassen waren: Schou-
wen: Duuk Dudok van Heel; 

Tjotters en Friese Jachten: 
Dirk Slijper; Boeiers: Maarten 
Vermeulen; Overig: Sander 
Bausch. 

Oude tijden herleven op Loosdrechtse Plassen 

Van 10 tot en met 13 mei wor-
den op de Loosdrechtse Plas-
sen de jaarlijkse Hemelvaart-
wedstrijden verzeild. Uniek is 
dat deze wedstrijden nu in een 
samenwerking tussen WSV Het 
Witte Huis en WSV De Vrijbui-
ter worden georganiseerd. 

De wedstrijden staan open 
voor alle klassen boten, maar 
naar verwachting zullen voor-
al de traditioneel Loosdrechtse 
klassen zoals Pampus-, Solo- 
en Finnklasse strijden om de 
prijzen, maar ook jeugdklassen 
als Optimisten en Splash wor-

den in groten getale verwacht.
Vorige edities waren de wed-
strijden door de organiseren-
de vereniging WSV Het Witte 
Huis beperkt tot 2 dagen. Sinds 
2017 heeft  WSV De Vrijbuiter 
zich bij de organisatie gevoegd 
en is het evenement weer te-
rug naar vier dagen. In die vier 
dagen zijn 8 starts voor iede-
re klasse gepland. Hoewel de 
wedstrijden dus vier dagen du-
ren, kunnen zeilers ook kiezen 
om slechts een aantal van deze 
dagen te zeilen. 
Wedstrijdzeilen op de Loos-
drechtse Plassen brengt een 

aantal lastige factoren voor de 
wedstrijdzeilers met zich mee. 
Naast de vele eilanden met bo-
men en andere windobstakels, 
hebben de zeilers rekening te 
houden met de vele recreanten 
die met de Hemelvaartdagen 
hun eerste dagen van het sei-
zoen op het water doorbren-
gen. Het belooft  gezellig druk 
op de plassen te worden!
De organisatie verwacht ca. 
100 boten en zet ca. 25 vrij-
willigers in van de twee ver-
enigingen om de wedstrijden 
veilig en succesvol te laten 
verlopen. Naast het nieuwe en 

Vier dagen Hemelvaartwedstrijden 

'Zeilen’

unieke startschip van WSV De 
Vrijbuiter zullen minimaal zes 
rubberboten op de plas rond-
varen om boeien uit te leggen, 
assistentie te verlenen aan de 
organisatie en als reddingboot 
te dienen bij ongelukken en 

onvrijwillige zwempartijen. 
Inschrijven voor deze wedstrij-
den is mogelijk tot 9 mei op de 
website van WSV Het Witte 
Huis www.wsv-hetwittehuis.nl.

KunstRonde ook in ‘Het Anker’
In het Pinksterweekend van 
19 t/m 21 mei gaan de deu-
ren open van 25 ateliers en 2 
galeries tijdens de inmiddels 
befaamde KunstRonde Vecht & 
Plassen. 

In het Pinksterweekend kunt 
u uw hart weer ophalen aan 
een keur van kunstwerken van 
beeldend kunstenaars rondom 
de Vecht en de Loosdrecht-
se Plassen. De KunstRonde is 
inmiddels uitgegroeid tot een 
groots evenement voor kunst-
liefh ebbers van binnen en bui-

ten de regio. Deze open atelier-
route onderscheidt zich door 
een hoge kwaliteit en een grote 
diversiteit aan disciplines. Laat 
u verrassen door schilderijen, 
tekeningen, beeldhouwwerken 
en objecten van glas, keramiek, 
brons en hout. Van fi guratief 
tot abstract, van ingetogen en 
breekbaar tot uitgesproken ro-
buust en expressief. Bovendien 
biedt de KunstRonde u een uit-
gelezen kans om de beeldend 
kunstenaars zelf te ontmoeten 
in hun werk- of expositieruim-
te. Openingstijden: 19 t/m 21 

mei van 11.00 tot 17.30 uur. 
 
De Ronde 
Het gebied langs de Vecht van 
Maarssen tot Vreeland en langs 
de plassen van Kortenhoef, 
’s-Graveland en Loosdrecht tot 
aan Tienhoven leent zich bij 
uitstek voor het maken van een 
rondrit met de fi ets of de auto 
langs de vele idyllische dor-
pen. Zo kunt u genieten van de 
veelzijdige kunst- en cultuurui-
tingen die deze regio te bieden 
heeft . 
 

Groepsexpositie 
In jachthaven ‘Het Anker’ te 
Loosdrecht kunt u tijdens het 
hele Pinksterweekend terecht 
voor een grote overzichtsten-
toonstelling met werken van 
alle deelnemende kunstenaars. 
Een ideale kans om aldaar uw 
eigen selectie te maken en zo 
een persoonlijke route uit te 
stippelen langs de verschillen-
de locaties. 2018 is uitgeroepen 
tot het Jaar van het Water. Voor 
de KunstRonde een reden om 

de overzichtsexpositie aan dit 
thema te wijden. De tentoon-
stelling is overigens ook van-
uit het water -de Loosdrechtse 
Plassen- te bezoeken. Adres: 
Oud-Loosdrechtsedijk 117, 
1231 LS Loosdrecht. Openings-
tijden: van 19 t/m 21 mei tus-
sen 11.00 en 17.30 uur. 
Meer informatie: www.kun-
stronde.nl; www.facebook.
com/kunstronde; info@kun-
stronde.nl.

ANKEVEEN- Helaas was Elke 
Vierveijzer in februari ziek, 
waardoor de voorstelling in De 
Dillewijn niet kon doorgaan. 
Op donderdag 17 mei krijgt u 
echter opnieuw de mogelijk-
heid om te genieten van het 
liedjesprogramma dat Elke 
brengt met liederen van een 
van de beste liedauteurs, zan-
gers en componisten die Ne-
derland heeft  gekend: Maarten 
van Roozendaal. ‘Mooi, mooi. 

Om te janken zo mooi!’ 
Een ‘liedje’ is een deuntje dat 
vervliegt. Maar een ‘lied’ kerft  
zich voor altijd in je huid. Elke 
Vierveijzer zingt, met aan de 
piano Michiel Wetzer, een se-
lectie uit de mooiste liederen 
van een man die de kunst van 
het lied als geen ander ver-
stond: Maarten van Roozen-
daal. Niet om te vervangen, 
maar om de liederen, zoals hij 
die zelf selecteerde vlak voor 

zijn dood, levend te houden. 
Van ‘Alsof er niets is gebeurd’ 
tot ‘Het te late einde’ en van 
‘Mooi’ tot ‘Red mij niet’. Elke 
Vierveijzer studeerde af aan 
de Koningstheateracademie en 
was fi nalist in het Amsterdams 
Kleinkunst Festival 2015. De 
afstudeercommissie noemde 
haar ‘een jaloersmakend talent’. 
Zij maakte in 2015 in Th eater 
De Dillewijn al grote indruk als 
halve fi nalist van het Amster-

Elke Vierveijzer zingt Van Roozendaal 
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Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Te huur bedrijfsruimte
115 m2,nabij de Nootweg.
Toilet-keukenblok-roldeur

-heater 695,00 p/m exc.
energie.Info 0646816816

Gezocht: TUINMAN, 3 u p.w
12,00 p.u. Oud loosdrecht

06 55868483

Gezocht...interieurverzorg-
ster. Wij zijn op zoek 

naar een betrouwbare hulp
voor in de huishouding
voor 4 uur per week in

Ned.  den Berg.
Dagen in overleg nader

te bepalen.
Tel 06-30777128 na 18.00 

 

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

MEDISCHE DIENSTEN

KERKDIENSTEN

Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel

Do. 10 mei: 11.00 uur:  Diaken R. Simileer,

Zo. 13 mei: 11.00 uur:  Pastoor J. Dresmé. 

Hervormde Gemeente (Sijpekerk)

Do 10 mei: 09.00 uur: Ds. A. van Duinen,

Zo 13 mei: 10.00 uur: Ds. W. van den Hul, Amersfoort

 18.30 uur: Ds. A. van Duinen.

Gereformeerde kerk

Do. 10 mei: 10.00 uur: Ds. H.M. Pleoger, 

Zo. 13 mei: 10.00 uur: Ds. E.E. van Aarsen-Schiering.

Beukenhof

Zo. 13 mei: 11.15 uur: Ds. M. Roelofse.

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente

Do. 10 mei: 09.00 uur: Ds. A. van Duinen

Zo. 13 mei: 09.30 uur: Ds. M. Roelofse,

 18.30 uur: Gezamelijke dienst in de Sijpekerk 

Nederlands Gereformeerde kerk

Do. 10 mei: 09.30 uur: Ds. A. Siebenga

Zo. 13 mei: 09.30 uur: Ds. C.P. Kleingeld

STERRETJES

COLOFON

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

Aanlevering Kopij: 
redactie@dunnebier.nl 

Aanlevering Advertenties:
advertentie@dunnebier.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

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 09 mei 20.00 u. Installatie nieuwe wethouders Gemeentehuis, Rading 1 Ldr.
10-13 mei  Hemelvaart zeilen in alle klassen Witte Huis en De Vrijbuiter
za. 12 mei 10.00 u.  Planten- en boekenmarkt Ned.Ger. NGK, Oud Loosdr.dijk 124
za. 12 mei 14.00 u. Spelletjesmiddag De Zonnebloem  Emtinckhof, Eikenlaan
di. 15 mei 16.00 u.  Afscheid 3 wethouders 2014-2018 Gemeentehuis, Rading 1 Ldr.
wo. 16 mei 10.00 u. Th emaochtend met burgemeester Bibliotheek, Tjalk 41
wo. 16 mei 20.00 u. Commissie Ruimte en Economie Gemeentehuis, Rading 1 Ldr.
do. 17 mei 20.00 u. Commissie Bestuur en Middelen Gemeentehuis, Rading 1 Ldr.
17-27 mei 12.00 u. Het Icoon van Ldr, tentoonstelling Paviljoen Porseleinhaven
vr. 18 mei 15.30 u. Grasbaankoersen in Amerikaanse stijl Melkmeent, Hilversum
19-21 mei 11.00 u. KunstRonde, overzichtstentoonstelling Het Anker, Oud Ldr. dijk 117
wo. 23 mei 20.00 u. Extra commissieverg. (Kadernota) Gemeentehuis, Rading 1 Ldr.
do. 24 mei 20.15 u. Adriaan van Dis (Kunst aan de Dijk) Oude Kerkje, Kortenhoef
26/05- 17/06 11.00 u. Expositie Janus de Winter Oude School, Kortenhoef

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!* 

 

Programma GooiTV
Vanaf 9 mei zendt GooiTV een aangepast programma uit:
Het Gooi Bevrijd; een evenement ter herdenking en viering van de 
bevrijding van het Gooi en Omstreken na de Tweede Wereldoorlog. 
De presentatie is in handen van Andreas van der Schaaf.

GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN 

(1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Kom dat zien en horen

Receptie-/horecamedewerk(st)er 
(32 uur) gezocht bĳ  de Avontuurfabriek! 

Meer informatie?
www.avontuuurfabriek.nl/vacatures 

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

GEZOCHT!

‘s- GRAVELAND- Op zater-
dag 12 mei is er tussen de vele 
kraampjes en het vee door ook 
plaats voor een muzikaal inter-
mezzo. Van 13.00-13.30 uur een 
optreden van ’t KOOR! op het 
podium bij de feesttent.  
Bij ’t KOOR! staat inmiddels 
alweer bijna 1,5 jaar de enthou-
siaste Vladimir Pairel op de bok 
en wij zingen op 12 mei onder 
andere Bridge over troubled wa-
ter, Oh what a beautiful morn-
ing, Look at the world en One. 
Ludmila de Klerk verzorgt de 
pianobegeleiding.  

Als u daarna enthousiast bent 
geworden en meer wilt weten 
over het gezelligste koor van de 
Wijdemeren e.o. nodigen wij u 
graag uit voor een bezoekje aan 
onze kraam voor ‘De Ossekop’ 
(Noordereinde 17). De koffi  e en 
thee met wat lekkers staan klaar, 
er zijn mooie prijzen te verdie-
nen met het nootjes raden en 
voor de kinderen is er een gratis 
grabbelton. Op de donderdagen 
17 en 24 mei organiseren wij 
speciale gastenrepetities in het 
MCO in Hilversum. Meer info: 
www.tkoor.nl




