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Profiteer van een 
aan- of verkoop-
begeleiding die 

staat als een huis! 

Het defi lé van de Avondvier-
daagse blijft een kleurrijk slot 
van vier dagen wandelplezier. 
Met heel veel wandelaars en 
vrijwilligers. 

Door: Herman Stuijver

Onder prima omstandigheden 
hadden ruim 1800 wandelaars 
vanaf maandag hun kilometers 
gelopen door het Loosdrechtse 
bos, langs het vliegveld Hilver-
sum en in het park van Zonne-
straal. Tweederde van de deel-

nemers loopt 5 km, de rest doet 
10 km. De Avondvierdaagse 
in Loosdrecht is ook populair 
onder Hilversumse scholen 
vanwege de mooie omgeving, 
maar ook door de strakke or-
ganisatie van Martin Vlug c.s. 
Bij deze editie deden naast 12 
scholen uit de omroepstad ook 
vier Loosdrechtse basisscholen 
mee, alleen de Sterrenwachter 
ontbrak, die had een school-
kamp. Locoburgemeester Jan-
Jaap de Kloet had na het defi lé 
ongetwijfeld lichte kramp in 

Defilé kleurrijk
wandelfeest
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Defilé kleurrijk
wandelfeest

zijn rechterhand, want bijna alle 
passerende kinderen wilden ‘de 
burgemeester van Loosdrecht’ 
een hand of een boks geven. De 
Kloet nam de parade af vanaf 
het bordes van De Beukenhof, 
hij genoot zichtbaar van zijn 
debuut met een ketting om zijn 
schouders.
Vooraf speelde een bandje van 
de Wageningse Studenten Zi-
geunerkapel fraaie deuntjes 
voor de bewoners van het zorg-
centrum die in groten getale 
genoten van de intocht van de 
wandelaars. Er deden trouwens 
ook 39 rolstoelers mee, petje af 
voor de Wandelkanjers die hen 
begeleidden. Na de mini-au-
tootjes van de Avontuurfa-
briek marcheerde de Bussumse 
showband Vijos aan het begin 
van de lange optocht. Gevolgd 
door honderden kinderen en 
volwassenen, uitgedost in di-
verse kleurenshirts, voorzien 

van kettingen en zakken vol 
snoep en vaak met een vlag van 
de school. Het was een feest 
der herkenning vanaf de Tjalk, 
dwars door Nieuw Loosdrecht, 
met honderden toeschouwers. 
Ook de Slagwerkgroep Excel-
sior uit Bunschoten was van 
de partij, zelfs met majoret-
tes, daarna het Kortenhoefse 

dweilorkest ‘Geen Hofk apel’. 
De stoet werd afgesloten door 
het Trompetterkorps, helemaal 
uit Alkmaar. De vierde wande-
lavond hield stil bij de Rehobo-
thschool waar maar liefst drie 
ijsboeren het erg druk hadden. 
Voor de talloze vrijwilligers was 
het daarna even afb lazen na 
vier avonden drukte. 
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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
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Schoonheid zit in de maat van je hart, 

niet die van je jeans

Van Waveren komt op 
voor woonarkbewoners

LAMME

Vertrouwd dichtbij voor:

• Airco service

• Banden service + opslag

• Verkoop occasions
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• APK

• Onderhoud

• Reparatie

Terwijl de wind beukte op het 
witte paviljoen aan de Porse-
leinhaven, opende wethouder 
Jan-Jaap de Kloet vorige week 
woensdag de tentoonstelling 
van het Icoon Oostelijke Vecht-
plassen. Velen waren verza-
meld om de 29 ontwerpen voor 
een Icoon te bekijken en te be-
oordelen.

Door: Herman Stuijver

Want er lagen kladblokjes klaar 
om je beoordeling op papier 
te zetten naast kant-en-klare 
stemformulieren. Met motiva-
tie en een aantal andere vra-
gen. Onder andere waarom een 
icoon nodig is. Wil je vernieu-
wing, kies je voor aantrekkelijk 
of gaat het om overkoepelende 
aspect. Uiteindelijk kunnen de 
bezoekers dus een Publieksprijs 
kiezen. Dat hoeft  niet perse hét 
Icoon te worden, er is ook een 
vakjury. 
Bij de opening zei wethouder 
De Kloet dat alles mag, hoewel 
hij wel een paar onuitvoerbare 
plannen had gezien. Hij waar-
schuwde zijn luisteraars met 
de opmerking dat  het ‘nooit 
meer zou worden als vroeger’. 
Die tijd komt nooit weer, zei hij 
stellig. 

Veel variatie
De variatie is groot. Ton Kos-
ter had zijn hele familie laten 
overkomen. Die zagen een 
beeld dat met lijnen de natuur 
en economie symbolisch bij 
elkaar bracht. Het liefst zo’n 
15 meter hoog, van metaal, 
dacht Ton. Die ook de moge-
lijkheid zag om het beeld met 

zonnepanelen te verlichten. 
Je zou het geheel ook als logo 
voor het plan Gebiedsakkoord 
kunnen gebruiken. Heel in-
spirerend leek de Waterbou-
levard, een strook laag water 
waar je doorheen kunt waden 
tot kniehoogte, omgeven door 
zuiverende waterplanten, riet-
kragen en golfb rekers. Erg zen. 
Wel met toegangspoortjes voor 
de entree, had ontwerper Teun 
Schuwer Landschapsarchitect 
bedacht. Veel eilandideeën, zo-
als Gansch Loosdrecht van Ti-
neke Bronsveld-Idema, die een 
eiland in de vorm van een gans 
had getekend met foodtrucks 
en een podium. De Scherpels 
waren ook creatief. De jonge 
Ole heeft  een mooi langwer-
pig eiland getekend met hutten 
en vlotten waar je ongestoord 
kunt ravotten. Ook zijn moe-
der Tries Scherpel had met Art-
hur Kortenoever een fraai ei-
land ontworpen. Met veel lage 
plekken waar kinderen veilig 
kunnen spelen, een natuurlijke 
waterplaats met een paviljoen 
van natuurlijk materiaal waar 
je net op de waterlijn in een 

soort theater kunt loungen. 
Beide eilanden bereikbaar via 
de toekomstige Bibian Mentel-
pier. Cors Lamme had een im-
posante toren gebouwd en even 
verderop stond een Legakker-
toren van planten. Zeer prak-
tisch leek de Boat Conveyor die 
vaartuigen over de provinciale 
weg N236 van het Kanaal naar 
de Wijde Blik transporteert. 
Ook een kleurrijke beeldvan-
ger. Freddy Building Concepts 
zocht het in zelf eilandjes aan-
leggen rond een moedereiland 
in de vorm van een 6. Fred 
Renkema noemde het ‘gecon-
troleerde mobiliteit’. Je vult be-
tonnen zeskantige blokken met 
slib die je op allerlei manieren 
kunt beplanten. Hoe meer slib 
verdwijnt hoe beter het wordt 
voor de brasem. De aanvoer 
van de bakken kan grotendeels 
over water plaatsvinden. Futu-
ristisch en toch haalbaar, zou 
je denken. Binnenkort weten 
we hoe het publiek geoordeeld 
heeft .

Veel te zien op Icoon tentoonstelling 

Ole Scherpel ziet zijn plan 
helemaal zitten

WIJDEMEREN- Jaap van Wa-
veren hield in de commissie 
Ruimte en Economie een krach-
tig pleidooi voor overleg met 
de bewoners van 181 woonar-
ken in Wijdemeerse wateren. 

Door: Herman Stuijver

Van Waveren die optrad na-
mens BELP, de belangenvereni-
ging van bewoners aan de plas-
sen, zei dat hij ‘huis en haard’ 
van de woonarkbewoners wilde 
veiligstellen. Na zes weken had 
hij nog geen antwoord gekre-
gen op een indringende brief 
over de problematiek. Die erop 
neer komt dat het bestaande 
ontheffi  ngensysteem per 1 ja-
nuari is vervallen. Er zijn door 
het Plassenschap binnen de 
grenzen van Wijdemeren 181 
ontheffi  ngen verleend om te 
mogen aanmeren (kostte 300 
euro). Nu worden in het be-
stemmingsplan plekken inge-
tekend die niet gekoppeld zijn 
aan namen en eigenaren. En 
heeft  men een omgevingsver-
gunning nodig à 3000 euro. 
Bovendien kunnen de kosten 
nog meer oplopen als je je ark 
wilt verplaatsen (bij een be-
stemmingsplanwijziging). Dat 

kost 30.000 euro. Het is een 
ingewikkelde kwestie, erkende 
Jaap van Waveren die volgens 
hem eenvoudig kan worden 
opgelost. “Met een reparatieno-
ta kun je de oude situatie her-
stellen, zonder rompslomp.”
Voorts vertelde Van Waveren 
dat het doemscenario nog er-
ger kan uitvallen. Doordat het 
aantal ontheffi  ngen beperkt 
is, lopen op de vrije markt de 
prijzen enorm op, soms zelfs 
tot 100.000 euro om op die plek 
te mogen wonen. Dat hebben 
mensen vaak meegefi nancierd. 
Stel dat je met het nieuwe sys-
teem je ontheffi  ng kwijtraakt, 
dan kun je een gigantische 
schuld overhouden. 
Voordat de BELP in beroep gaat 
bij de Raad van State, omdat de 
gemeente de woonarkbewo-
ners niet op de hoogte heeft  
gesteld, wil Van Waveren over-
leg met de gemeente. Daarbij 
vertelde hij ook dat Wijdeme-
ren jaren geleden de bewoners 
had gerustgesteld dat de rege-
ling gerepareerd kon worden. 
Wethouder De Kloet zei dat de 
ontheffi  ngen een zaak van het 
Plassenschap waren, maar hij 
was bereid om in een gesprek 
de zaken op een rijtje te zetten. 

WIJDEMEREN- Iedereen was 
blij met het plan om 23 tiny 
houses neer te zetten op het 
terrein aan de Dennenlaan te 
Loosdrecht. Wethouder Rosalie 
van Rijn kon bij haar eerste op-
treden bij de commissie Ruimte 
en Economie weinig concrete 
antwoorden geven.

Door: Herman Stuijver

Woningcorporatie Gooi en 
Omstreken krijgt gratis grond 
om voor 10 jaar 16 gestapelde 
en zeven losse kleine verplaats-
bare woningen van maximaal 
50 m2 te bouwen. Wijdemeren 
draagt ook 38.000 euro bij voor 
het in orde maken van het ge-
bied, een uitrit, voetpad, enz. 
Unaniem waren alle partijen 
tevreden over deze nieuwe ma-
nier van wonen. Alleen de VVD 
was bij monde van fractie-assis-
tent Niek Schut kritisch over de 
fi nanciële onderbouwing van 

het plan. Waarom 
zouden tiny hou-
ses onrendabel zijn 
voor de woning-
bouwvereniging, 
wilde hij weten. 
Hoeveel moet men 
erop toeleggen? 
Was het derhalve 
noodzakelijk om 
de grond om niet 
beschikbaar te stel-
len en zelfs 38.000 
te investeren in de 
buitenruimte? Dat 
de gemeente de grond gratis 
beschikbaar stelt, vond de wet-
houder nuttig. Hiermee zou je 
een deel van de grote vraag naar 
sociale woningbouw oplossen. 
Op veel andere vragen kon ze 
nog geen antwoord geven. De 
huurprijzen zijn nog onbekend 
en ook hoe de toewijzing zal 
verlopen. Waarschijnlijk zou-
den Wijdemeerders, net als bij 
andere nieuwbouwprojecten, 

voorrang krijgen. Welke huur-
rechten de huurders hebben na 
10 jaar, moet nog worden uit-
gezocht. Uiteraard hoopte Van 
Rijn dat er op diverse terreinen 
in Wijdemeren nog meer tiny 
houses kunnen worden neerge-
zet. Het is duidelijk dat dit plan 
nog in de verkennende fase zit. 

Veel open vragen voor wethouder Van Rijn

Het debuut van wethouder 
Rosalie van Rijn
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Onderzoek alcoholgebruik 
jongeren 
Ouders in de regio Gooi en 
Vechtstreek kunnen deel-
nemen aan een digitaal on-
derzoek over alcoholgebruik 
door jongeren. De vragenlijst 
is bestemd voor ouders van 
kinderen in de leeft ijd van 
12-18 jaar in onze regio. Het 
invullen duurt maximaal 10 
minuten.  
Het drankgebruik onder 
jongeren in de regio is hoog. 
GGD Gooi en Vechtstreek 
probeert hier samen met de 
gemeenten en samenwer-
kingspartners wat aan te 
doen Het ouderonderzoek is 
onderdeel van deze aanpak. 
Ouders kunnen een korte di-
gitale vragenlijst over dit on-
derwerp (anoniem) invullen 
via: www.ggdgv.nl/ouderon-
derzoek. 

NEDERHORST DEN BERG – On-
dernemersvereniging Onder-
nemend Wijdemeren borrelde 
na afl oop van hun Algemene 
Leden Vergadering van woens-
dag 16 mei in Het Boothuys. Op 
deze nieuwe horecagelegen-
heid aan het water was het on-
danks niet het allerbeste weer 
prima toeven en napraten.

Door: Niels van der Horst

Bij afwezigheid van vaste voor-
zitter Wim Lorjé had vicevoor-
zitter Jacob van der Meulen de 
vergadering geleid. Onderwer-
pen waren onder andere de 
verantwoording van de fi nan-
ciering en de verjonging van 
het bestuur. Over dat laatste gaf 
hij aan dat er in het najaar meer 
nieuws zou volgen. Ook ver-
telde hij dat op 22 mei a.s. een 
bestuursvergadering stond ge-
pland. Dan zal besproken gaan 

worden wat de meerwaarde is 
en kan zijn van Ondernemend 
Wijdemeren voor haar leden.
Kritische blik
Van der Meulen zei het zeer be-
langrijk te vinden kritisch naar 
jezelf te kijken. Hij wil actief op 
zoek naar de wensen van aan-
gesloten ondernemers. Dat is 
een van de mogelijkheden om 
de levendigheid van de vereni-
ging te voeden en een nuttige 
bijdrage te kunnen blijven leve-
ren. Ooit kende hij een bestuur 
van een vergelijkbare club die 
enquêtes hield onder de men-
sen om zo de tevredenheid te 
meten. De eerste keer rolde 
daar het cijfer 7,2 uit. “Daar 
was men blij mee en het vol-
gende jaar deden ze het weer en 
toen was de waardering een 6,8. 
Het jaar erop was het weer la-
ger. Weet je wat ze toen deden? 
Ze zijn met die vragenlijsten 
gestopt!” Jacob van der Meulen 

glimlacht en vertelt dat hij die 
houding ziet als het begin van 
het einde. “Je moet jezelf als 
bestuur kwetsbaar durven op-
stellen”.

Borrel
Arjanne Bosch van de evene-
mentencommissie van OW 
speldde bij binnenkomst een 
naambordje op. Dit is gebrui-
kelijk bij deze bijeenkomsten. 
Het heeft  het leuke eff ect dat 
je kan zien wie je tegenover je 

Ondernemers borrelen

WIJDEMEREN- Als voor drie 
wethouders en een gemeen-
tesecretaris een afscheidsre-
ceptie wordt georganiseerd, 
dan kun je rekenen op veel 
speeches, bloemen en andere 
geschenken. Daarnaast lange 
rijen om de vertrekkende be-
stuurders te bedanken voor 
hun werk.

Dat was ook het geval toen 
Betske van Henten (16 jaar), 
Th eo Reijn (bijna 12 jaar), San-
dra van Rijkom (4 jaar) en Jan 
Visser (12 jaar) vorige week 
dinsdag werden gefêteerd met 
een receptie in de raadzaal die 
voor deze gelegenheid was uit-
gebreid met een tent op de bin-
nenplaats. Voordat de schalen 
met hapjes en drankjes rond 
gingen, werd het geduld van de 
vele aanwezigen op de proef ge-
steld met een reeks toespraken. 
Uiteraard met veel loft uitingen.
Vertrekkend gemeentesecre-

taris Jan Visser die in 2006 het 
‘Sicilië aan de Eems’ (Delfzijl) 
verruilde voor de blauwgroene 
parel van het Gooi deed een 
uitspraak die de wenkbrauwen 
deed fronsen. Hij zei tegen de 
nieuwe leden ‘Gemeenteraad, 
let op uw zaak’. Daarbij ver-
wijzend naar de vraag wie nu 
werkelijk de macht heeft : de 
ambtenaren, het college van 
burgemeester en wethouders, 
of de raad. Visser werd echter 
niet concreet, waarmee hij de 
indruk wekte een beetje ge-
wichtig te willen overkomen. 
Burgemeester Ossel noemde 
hem ‘loyaal, rustig en benader-
baar’. 
Over Th eo Reijn zei CDA- frac-
tievoorzitter Jan Verbruggen 
dat Reijn wars was van teveel 
regels en dat hij regelmatig ‘op 
het randje wandelde’ waar het 
ging om het ontwijken van 
wetten en verordeningen. De 
kersverse pensionado reageer-

de met de opmerking dat hij 
hoopte dat de ‘methode-Th eo’ 
zou blijven bestaan. ‘Geniet van 
het leven, alleen is er geen er-
fenis’ was zijn lijfspreuk. Betske 
van Henten werd geroemd om 
haar dossierkennis en haar so-
ciale betrokkenheid. Bij haar 
staat de mens altijd centraal, 
aldus Verbruggen. Dat Sandra 
van Rijkom haar halve sala-
ris aan bloemen voor anderen 
heeft  besteed, is tekenend voor 
haar karakter, zei Stan Poels 
(PvdA/ GroenLinks). Een war-
me persoonlijkheid die tot haar 
verrassing plotseling vier jaar 
wethouder mocht spelen. Ze 
heeft  veel bereikt en was altijd 
een verbindende factor. In hun 
dankwoord pakte het drietal 
nog eenmaal het podium om 
hun prestaties van de afgelopen 
vier jaar te verkondigen. Betske 
had vaak gekibbeld met Th eo, 
maar de woningbouw was een 
succes. Sandra had de Haagse 

regels omgezet naar een werk-
bare lokale uitvoering en Th eo 
had veel langlopende dossiers 
voortvarend opgelost. Bij allen 
waren de persoonlijke ontmoe-
tingen hen het dierbaarst. 

Veel woorden op afscheidsreceptie

Hartverwarmend afscheid van 
Sandra van Rijkom die terug-
keert als raadslid (PvdA/GrL)

hebt maar ook dat je enigszins 
kan speuren als je naar iets of 
iemand op zoek bent. Beken-
den hebben dat onderling na-
tuurlijk niet nodig maar voor 
de nieuwe(re) leden (of jour-
nalisten van ons weekblad) is 
het zeker functioneel. Na een 
uurtje of anderhalf borrelen 
stond het diner gepland. Tegen 
half acht schoof een deel van de 
groep aan mooi gedekte tafels 
en de rest keerde huiswaarts. 
Het was wederom een geslaag-
de avond geweest.

Politiek kort
• Er is een bod gedaan op de 
burgemeesterswoning aan 
de Dammerweg in Neder-
horst den Berg. Hoger dan de 
vraagprijs van 975.000 euro, 
meldde wethouder De Kloet. 
Momenteel wordt de koper 
gecheckt;  
• Het ecotoilet aan de Zu-
westrandje komt eraan, doch 
na de zomervakantie, zei 
wethouder Boermans. 

Door: Josje Erkelens

In een feestelijke dienst in het 
gebouw van de Nederlands 
Gereformeerde Kerk vierden 
de leden van deze kerk samen 
met de leden van de Hervorm-
de Kerk in Oud-Loosdrecht 
het Pinksterfeest. Muziek en 
gezang omlijstten de preek van 
dominee Van Duinen over het 
vuur dat God ontsteekt in ons 
en dat we uit mogen dragen in 
de wereld om ons heen. Domi-
nee Siebenga leidde het mo-
ment in dat de aanwezige kerk-
leden hun lofprijzing of gebed 

op een vlam konden schrijven. 
Al die vlammen werden verza-

meld tot één vuur.

Gezamenlijke Pinksterviering



Donderdag  mei 4 NIEUWSSTER

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Aardbei schelpjes
3 + 1 gratis

Restaurant

Gespecialiseerd in elke 
“ feest ” gelegenheid

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

www.restaurantfloyds.nl

De afgelopen zes weken wer-
den in Wijdemeren en Gooise 
Meren twee boten en vijf bui-
tenboordmotoren gestolen. De 
politie houdt toezicht op jacht-
havens, neemt aangiftes op en 
spoort de criminelen op. U kunt 
ook helpen. 

Op het moment dat uw boot 
of buitenboordmotor gestolen 
wordt, is het handig als u een 
gedetailleerde omschrijving 
kan geven en een foto van de 
boot of motor. Het komt nog 
te vaak voor dat iemand aan-
gift e doet, maar niet voldoende 
informatie kan geven over de 
boot of de motor. In sommige 
gevallen vinden wij bij een aan-
gehouden verdachte meerdere 
buitenboordmotoren terug. 

Aangifte 
Op het moment dat u aangift e 
doet, wil de politie zoveel mo-
gelijk van de gestolen boot/ 
buitenboordmotor weten. 
Dat verhoogt de kans dat we 
de boot of buitenboordmotor 
kunnen terugvinden. Zorg dat 
u de volgende gegevens bij de 
hand heeft : Kopie registratiebe-
wijs Snelle Motorboot; foto van 
de boot; rompnummer en ove-

Diefstal van boten en motoren

Heel veel keuken inbouwapparaten
WESTBROEK – Wat moet u doen als er een inbouw-
apparaat in uw keuken defect is? Wie kunt u bellen voor 
reparatie of vervanging? Ruth en zijn medewerkers 
geven u daar  het antwoord op. Zij hebben een uitste-
kende servicedienst en zijn heel deskundig als het om 
vervanging gaat. In de winkel vindt u een grote collectie 
inbouwapparaten van diverse merken en prijzen, vol-
doende om u de meeste mogelijkheden te laten zien 
die in uw situatie passend kunnen zijn. Ruth houdt niet 
van opdringerigheid, maar wil onder het genot van een 

Uitgebreide service
Vink Witgoed heeft zich naast het leveren van was-
machines, koelkasten en vriezers de laatste jaren 
ontwikkeld tot een betrouwbare specialist op de ver-

vangingsmarkt van 
inbouwapparatuur. 
Ruth Nagel: ‘Je moet 
creatief zijn bij het 
vervangen van oude 
apparatuur en extra 
service kunnen bie-
den. Dat gaat voor 
internet winkels te 
ver en keukenzaken 
verkopen liever nieu-
we keuken’. Ruth 
gaat, indien nodig, 

eerst bij de klant thuis meten om te bepalen welke ap-
paraten geschikt zijn als vervanger van de oude. Als er 
aanpassingen gedaan moeten worden aan de water-
leiding, de elektra of de keukenkastjes dan doet onze 
vriendelijke en deskundige monteur dat graag tegen 
vooraf afgesproken kosten. Vervelende verrassingen 
daar houden onze klanten niet van, ontzorgen natuurlijk 
wel. 

Keukenrenovatie 
Het zou kunnen dat u niet tevreden bent met alleen 
nieuwe keukenapparatuur maar dat u vindt dat er meer 
moet gebeuren. Er zijn wat problemen met kastjes, het 
aanrechtblad is lelijk en eigenlijk zou u ook graag een 
vaatwasser willen hebben in uw keuken. Een nieuwe 
keuken is niet nodig, de indeling is goed, u bent voor 
duurzaamheid en mogelijk woont u niet zo veel jaren 
meer in dit huis. Ruth kan u helpen. Door samen te 
werken met een keukenvakman kan hij uw keuken voor 
een gedeelte of compleet renoveren. Bij Vink Witgoed 
regelen ze alles voor u van A tot Z, dat wil zeggen: de 
keukenvakman komt bij u thuis kijken, hij bespreekt met 
u de mogelijkheden en maakt een uitgebreide offerte. 
U bepaalt welke keuzes u maakt en als u de opdracht 
geeft wordt deze, hoe groot of klein hij ook is, perfect 
uitgevoerd. Vanzelfsprekend geeft Vink Witgoed ook 
nadat de renovatie is afgerond, u de service die u ook 
op witgoed van hen gewend bent. U kunt met veel ple-
zier weer jaren vooruit met uw vernieuwde keuken. 

Blijvende service en aandacht
Als u met een defect apparaat in uw keuken staat, wilt u 
snel vervanging. Vink Witgoed levert en plaatst de nieu-
we aankoop snel en op een tijd die u het beste schikt.
Kom eens langs in de showroom en laat u vakkundig 
voorlichten over witgoed of keukenrenovatie, onder 

thuis wil oriënteren kan alvast een kijkje nemen op onze 
website. Mocht u na de levering een vraag of storing 
hebben, dan geeft Vink Witgoed ook thuis. Ruth en zijn 
medewerkers helpen u van A tot Z om zo snel mogelijk 
weer geholpen te zijn. 
Verkoop en service met persoonlijke aandacht!

rige serienummers van de boot; 
naam en thuishaven alsmede 
de plek waar deze op de boot 
zijn aangebracht; bijzondere 
kenmerken; serienummer van 
de trailer (indien van toepas-
sing); RDW-gegevens van de 
trailer (indien van toepassing).

Hoe voorkom ik diefstal?
Leg de boot zo goed mogelijk 
vast aan een kabel of ketting 
met een goedgekeurd slot. Zorg 
voor goed hang- en sluitwerk. 
Zorg voor een alarmsysteem of 
een vaartuigvolgsysteem. Stal 
uw spullen in de winter in een 
veilige botenstalling. Zet op 
een goed zichtbare plaats van 
uw boot, binnenboordmotor of 

buitenboordmotor uw postco-
de en huisnummer. Beveilig de 
trailer ook met een goed slot. 
Haal uw motor van de boot of 
zorg anders dat er een goedge-
keurd buitenboordmotorslot 
op zit. Niets erin, niets eruit: 
neem waardevolle spullen mee 
bij het verlaten van de boot.

Verdachte situaties?
Waarschuw de politie altijd als 
u iets verdachts ziet om en rond 
jachthavens of aanmeerpunten 
door te bellen met 1-1-2. Ha-
venmeesters, booteigenaren en 
politie kunnen op die manier 
samenwerken om diefstal te 
voorkomen. Liever een keer te 
veel gebeld, dan te weinig.



Wijdemeren
informeren

Volg ons op
social media

Wist u dat de gemeente Wijdemeren 

actief is op Facebook, Twitter en 

Instagram. Volg ons en blijf op de 

hoogte van het laatste gemeentenieuws! 

  Mantelzorgwaardering 
  aanvragen 

Kort

>   Hey! Het is oké
Heeft u psychische problemen of kent 

u iemand die niet goed in zijn vel zit? 

Het kan echt iedereen overkomen. 

Bijvoorbeeld na het verlies van een fami-

lielid of een burn-out. Vooral jongeren en 

jonge vrouwen hebben het gevoel er niet 

over te kunnen praten. ‘Hey’ helpt. Het is 

letterlijk de start van een gesprek. De lan-

delijke campagne ‘Hey! Het is oké’ gaat 

24 mei van start en maakt psychische 

gezondheid bespreekbaar. Hoe kunt u 

anderen helpen, of uzelf? Kijk voor meer 

informatie op www.heyhelpt.nl.

>    Wie verdient een lintje?
Wie verdient er in 2019 een koninklijke 

onderscheiding? In onze dorpen zetten 

veel mensen zich belangeloos in voor 

verenigingen, de kerk of hun naasten. 

Wilt u iemand aandragen voor de lintjes-

regen van 2019? Dit kan nog tot en met 

31 mei! Kijk voor meer informatie op: 

www.wijdemeren.nl/lintje2019.

 

>    HET ICOON
Van torens en eilanden tot technische 

constructies en gezelschapsspellen. Er 

kwamen ontzettend veel inzendingen 

binnen voor het nieuwe icoon van het 

Oostelijk plassengebied. Nu is het woord 

aan u! Kom tussen 17 en 27 mei langs 

bij de tentoonstelling HET ICOON in de 

Porseleinhaven in Loosdrecht en breng 

uw stem uit!

 

>   Eikenprocessierups
Heeft u een eikenboom in uw tuin? 

Controleer dan regelmatig of er geen 

nest met processierupsen in zit. De 

processierupsen zijn te herkennen aan 

de grote, dichte nesten op de stam of 

de dikke takken van de boom. Ziet u een 

nest met rupsen? Meld dit dan bij de 

gemeente via telefoonnummer: 14 035. 

Het is hierbij belangrijk nauwkeurig de 

locatie van de boom door te geven. De 

gemeente behandelt de bomen in de 

openbare ruimte preventief. 

 

Offi  ciële
bekendmakingen

Naar schatting geven 750.000 
mensen in Nederland langdurig en 
intensief hulp aan familie, vrienden, 
buren of kennissen. Ook één op de 
vier jongeren is mantelzorger. 
Zij helpen bijvoorbeeld een zieke 
oma, broer met beperking of ver-
slaafde moeder. 

Jong of oud, veel mensen krijgen vroeg of 

laat te maken met zorg voor een naaste. 

Ook al vinden mantelzorgers die hulp vaak 

vanzelfsprekend en doen zij dit uit liefde, 

toch kan dit zwaar zijn. Zeker naast school, 

studie of werk.  

Bedanken
Krijgt u zorg en ondersteuning van een fa-

milielid, vriend, buur of kennis? Met de man-

telzorgwaardering van 200 euro kunt u hen 

bedanken. Dit extraatje kunnen zij naar eigen 

inzicht uitgeven. Bijvoorbeeld aan een ca-

deau voor zichzelf, iets dat zij nodig hebben, 

een avond uit of een weekend weg.

Aanvragen
U kunt de waardering aanvragen 

tot 30 november 2018 via 

www.wijdemeren.nl/mantelzorg. 

Daar leest u ook meer over de voor-

waarden. Wilt u de waardering telefonisch 

aanvragen? Neem dan contact op met 

Herma Kleve van Versa Welzijn, telefoon-

nummer (035) 62 31 100. Ook voor andere 

vragen of hulp bij het invullen van het 

formulier op de website kunt u contact 

met haar zoeken.

Samen leven,
wonen en werken

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

24 mei 2018

Op zaterdagmiddag 9 juni vindt 
in Theater Spant! in Bussum de 
regionale Veteranendag plaats. Op 
deze dag worden veteranen die in 
de Gooi en Vechtstreek wonen in 
het zonnetje gezet als dank voor 
hun inzet voor ons land en voor de 
internationale vrede. 

De bijeenkomst wordt georganiseerd door 

de gemeenten Gooise Meren, Hilversum, 

Weesp en Wijdemeren in samenwerking 

met de veteranen uit de vier gemeenten. 

Programma
Om 13.00 uur begint het programma, 

waarbij u als inwoner ook van harte welkom 

bent. Ook voor kinderen zijn er verschil-

lende activiteiten zoals een klimwand, een 

stormbaan én zij kunnen een kijkje nemen 

in historische militaire voertuigen. Binnen 

zijn er interviews met veteranen, is er een 

optreden van het Goois Jeugdorkest en 

een tentoonstelling met kunst van vetera-

nen. Bekijk het gehele programma op 

www.wijdemeren.nl/veteranendag. 

Eerbetoon
Veteranendagen zijn een eerbetoon aan 

alle Nederlandse militairen die sinds de 

Tweede Wereldoorlog in uiteenlopende de-

len van de wereld hun taak hebben vervuld. 

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn bij bijna 

honderd vredesmissies Nederlandse militai-

ren ingezet.

#mooiwijdemeren
@pierre_driessen
#mooiwijdemeren
@pierre_driessen

9 juni: Regionale Veteranendag



Samen LEVEN, WONEN 
Samen met organisaties, ondernemers, zorgprofessionals en inwoners is er een 

maatschappelijke agenda opgesteld voor 2018-2021. De agenda gaat over bijvoorbeeld 

Wmo, jeugdzorg, gezondheid, wonen, werk en inkomen: het sociaal domein. 

Waar zetten we de komende vier jaar op in?

WONEN
• GOEDE BASISVOORZIENINGEN

• MEER VRIJWILLIGERS

• ONDERSTEUNING MANTELZORGERS

LEVEN

• TOEGANKELIJKE GEBOUWEN

• BETAALBARE WONINGEN

• LEVENSLOOPBESTENDIGE WONINGEN

Woonruimte voor iedereen

Ouderen wonen langer zelfstandig thuis. Jongeren blijven in 

Wijdemeren wonen. Er zijn voldoende betaalbare woningen, 

passend bij iedere levensfase en bijbehorend inkomen. Jongeren

en ouderen spelen, bewegen en ontmoeten elkaar in de openbare

ruimte. Die goed toegankelijk is voor inwoners met een beperking. 

Iedereen draagt bij aan een veilige leefomgeving en onderneemt 

actie als zij zich zorgen maken om de ander.

Er zijn goede basisvoorzieningen waar inwoners terechtkunnen 

met vragen en waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Kinderen groeien 

op in een veilige en gezonde omgeving en kunnen hun talenten 

ontwikkelen. Er is laagdrempelige zorg en ondersteuning voor 

ouderen. We stimuleren, ondersteunen en waarderen onze vrijwil-

ligers en mantelzorgers. Iedereen kan - ongeacht leeftijd, achter-

grond, beperking, financiën – meedoen aan het dagelijks leven.

Gezonde sociale leefomgeving



en WERKEN

WERKEN

• MEEDOEN DOOR TEGENPRESTATIE

• MINDER MENSEN IN BIJSTAND

• MINDER ARMOEDE

Financiële zelfredzaamheid

Inwoners doen mee naar vermogen: via regulier werk, vrijwilligerswerk 

of een tegenprestatie. Er zijn voldoende voorzieningen voor inwoners 

met een afstand tot de arbeidsmarkt door de banenafspraak, beschut 

werk en arbeidsmatige dagbesteding. Er zijn goede afspraken met werk-

gevers, onderwijs, Werkgeversservicepunt, UWV, Tomin, re-integratie-

bureaus en maatschappelijke organisaties. Het doel is nog minder 

schoolverlaters en inzetten op mensen uit de bijstand.

Maatschappelijke Agenda 2018-2021

Wilt u meer weten over de 

maatschappelijke agenda? 

    Kijk op: www.wijdemeren.nl/mag>



>  Aangevraagde omgevingsver-

gunningen 
Ankeveen
-  Hollands End 8: plaatsen mast t.b.v. telecommunicatie 

(02.05.18)

’s-Graveland
-  De Boomgaard sectie C 2487: bouwen bedrijfsge-

bouw (03.05.18)

-  Noordereinde t.h.v. nummer 60: afwijken bestem-

mingsplan t.b.v. Wonderfeel (05.05.18)

- Noordereinde 293: plaatsen aanbouw (13.05.18)

Loosdrecht
-  Dirk Smorenberglaan 65: maken uitbouw en plaatsen 

dakkapellen (06.05.18)

- Nootweg 74: plaatsen dakkapel (14.05.18)

- van der Helstlaan 15: plaatsen dakkapel (14.05.18)

- Veendijk 3: uitbreiden steiger (02.05.18)

Nederhorst den Berg
- Hoepelbuigerslaan 3: plaatsen dakopbouw (15.05.18)

-  Middenweg 115: vervangen bestaande bedrijfsgebou-

wen (03.05.18)

- Vaartweg 3 - 4: wijzigen indeling voor woningen 

begane grond (08.05.18)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 

tel. 14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar maken 

tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-

ningen (reguliere procedure)
Kortenhoef
- Elbert Mooijlaan 103: maken nieuwe draagconstructie 

in woning (15.05.18)

- Koninginneweg 20: maken uitweg (15.05.18)

- Mr. Johannes Sandersonhof 2: maken gevelopening 

en muurdoorbraak (15.05.18)

Loosdrecht
- Beukenlaan 53: plaatsen dakkapel (15.05.18)

-  Industrieweg 22: bouwen brandwerend comparti-

ment (16.05.18)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 89a: plaatsen dakkapel 

(15.05.18)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 192: verbouwen woning 

(16.05.18)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 204g: vernieuwen beschoei-

ing (08.05.18)

-  Oud-Loosdrechtsedijk tussen de rotondes: herin-

richting Oud-Loosdrechtsedijk en aanleggen riool 

(08.05.18)

- Rading 10 26: plaatsen dakopbouw (04.05.18)

-  St. Annepad 40: plaatsen luifel boven voordeur 

(08.05.18)

-  Veendijk 15: restaureren en wijzigen rijksmonument 

(07.05.18)

Nederhorst den Berg
-  Overmeerseweg 20: herstellen fundering en vergro-

ten bestaande sparing (15.05.18)

-  Radioweg 3: verbreden sloten en aanleggen nieuw 

peilgebied (08.05.18)

-  Vaartweg 3 - 4: wijzigen indeling woningen op bega-

ne grond (16.05.18)

>  Verlenging beslistermijn 
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Ankeveen
- Herenweg 1: bouwen schuur

Breukeleveen
-  Herenweg 37: wijzigen gebruik pand van horeca naar 

wonen

Loosdrecht
- Bleekveld 36: plaatsen schutting

- Horndijk 28: plaatsen schuifpoort

- Nieuw-Loosdrechtsedijk sectie C 6713: bouwen villa

Nederhorst den Berg
- Johannes Vermeerhof 13: plaatsen deurluifel

- Slotlaan 21: verbouwen bungalow

>  Geweigerde omgevingsver-

gunning (reguliere procedure)
Ankeveen
- Wout Hilhorsthof 6: realiseren B & B

Loosdrecht
- Beukenlaan 29: maken inrit

>  Melding Activiteitenbesluit 

(Milieu)
Nederhorst den Berg
- Hoeve 113-115, Middenweg 115: veranderen bedrijf

Informatie
Tegen het indienen van een melding staat geen bezwa-

renprocedure open.

Informatie kan worden verkregen bij de Omgevings-

dienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek telefoon 

nummer (088) 63 33 000.

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Bestemmingsplan Industrie-

weg 3, Loosdrecht onherroe-

pelijk

Burgemeester en wethouders maken bekend dat 

tegen het door de gemeenteraad in zijn vergadering 

van 8 februari 2018 vastgestelde bestemmingsplan 

Industrieweg 3 te Loosdrecht geen beroep is ingesteld 

bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State. Hierdoor is het bestemmingsplan onherroepelijk 

geworden.

>  Verleende vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten
Kortenhoef
-  Gooise Wielerclub De Adelaar, Wielerronde van 

Kortenhoef op 27 mei 2018, met start en finish op de 

Kerklaan (16.05.18)

Nederhorst den Berg
-  IJsclub Nederhorst den Berg, Avondvierdaagse 

Nederhorst den Berg van 29 mei tot en met 1 juni 

2018 (18.05.18)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzend-

datum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij 

Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belang-

hebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die 

het besluit genomen heeft. 

>  Kennisgeving incidentele 

festiviteiten
Loosdrecht
- Bar Bistro ’t Bruggetje, Oud-Loosdrechtsedijk 52 op 

13 juni 2018

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Aangevraagde vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten
Loosdrecht
- HC&FC Victoria, ’t Jagerspaadje 26, 125-jarig jubileum 

op 6 oktober 2018

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken 

vanaf vandaag inzien in het gemeentehuis (bij Team 

Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belangheb-

benden kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk 

indienen. Wanneer u dat tijdig doet, kunnen uw beden-

kingen nog meegewogen worden in de besluitvorming.

>  Verkeersbesluiten 
Kortenhoef
- J.F. van Heumenhof t.h.v. huisnr. 4: aanleggen gere-

serveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met 

handicap belanghebbende (07.05.18) 

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

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
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Bouwen en wonen

Festiviteiten

Verkeer

Appelboom: Bernard van Beeklaan
De Bernard van Beeklaan in 
Kortenhoef is een bijzondere 
straat. Er bevinden zich maar liefst 
zeven Appelboom-projecten! 
Allemaal met de wens om de straat 
mooier en groener te maken. Het 
zijn de ‘appels van de maand’.

Er is sprake van een heus sneeuwbaleffect. 

Verschillende groepen bewoners onderhou-

den plantsoenen, er zijn hofjes met doorkijk-

jes naar weilanden, doodlopende straatjes 

met prachtige plantenbakken, een English 

Cottage Garden en zelfs een insectvriende-

lijke pluktuin.

Vrolijke groene straat
Veel initiatieven zijn gestart doordat bewo-

ners spontaan bloemen hebben gezaaid 

tussen het groen of omdat plantenbakken 

en struiken aan vervanging toe waren. 

Ook startte een initiatief door de wens van 

bewoners om een boom te laten kappen, 

waarna zij samen het plantsoen zijn gaan 

onderhouden. Door samen te werken met 

de gemeente is er nu één vrolijke groene 

straat ontstaan. 

Aan de slag
Geïnspireerd? Ga ook aan de slag! Dat kan 

door een stuk groen te onderhouden in de 

openbare ruimte, maar ook door het starten 

van een vrijwilligersproject op sociaal vlak. 

Zoekt u vrijwilligerswerk? Er zijn openstaan-

de vacatures, maar u  kunt zelf ook een op-

roep plaatsen op www.deappelboom.nl. 

Wijdemeren
informeren

24 mei 2018



NIEUWSSTER  9Donderdag  mei 

Tot half juli exposeert Liesbeth 
Gales schilderijen en sieraden 
in Bibliotheek Gooi en meer 
vestiging Loosdrecht. 

Met haar werk probeert Lies-
beth de werkelijkheid te ver-
anderen in persoonlijke, kleur-

rijke beelden. Ook maakt zij 
sieraden uit gerecycled mate-
riaal. Daarbij wordt onder an-
dere gebruik gemaakt van oude 
sieraden, zijde, oud kant, leer, 
glas, lak en rubber. Alle oude en 
gebruikte materialen vormen 
een inspiratiebron. Tjalk 41; 035- 582 54 88. 

Liesbeth Gales exposeert

BREUKELEVEEN- Als vierde in 
de rij hedendaagse kunste-
naars, de zogenoemde ‘Spe-
cials’, bij Galerie Wijdemeren, 
exposeert Valentina Cantor. 

Valentina staat bekend om haar 
bijzondere materiaalgebruik en 
symboliek in haar kunst. Heel 
uniek zijn de olieverfschilde-
rijen van Valentina gemaakt 
op Carrara marmer. Op een 
hele eigen  manier schildert zij 
o.a. vrouwengezichten geïn-
spireerd door de portretkunst 

van de Vlaamse Primitieven. 
De techniek van het werken op 
marmer heeft  ze eigenhandig 
ontwikkeld. De aderen die heel 
zacht door het marmer lopen 
fascineren haar en stimuleren 
haar om eindeloos te experi-
menteren. Op de expositie zijn 
ook fraaie aquarellen en sculp-
turen van haar te bewonderen. 
Het werk van Valentina Cantor 
is te zien van 17 mei t/m eind 
juni, iedere woensdag, donder-
dag en vrijdag van 11-17 uur en 
op afspraak. 

Holland Waterland
Naast de expositie van Va-
lentina Cantor, is bij Galerie 
Wijdemeren deze maand de 
traditionele thematentoonstel-
ling Holland Waterland te zien, 
waar de kijker zich tegoed kan 
doen aan waterlandschappen 
van de meest uiteenlopende 
aard. Van  karakteristieke Hol-
landse slootjes, grachten en 
plassen, tot indrukwekkende 
zeegezichten, rivieren en me-
ren. Natuurlijk ontbreken de 
waterlelies en Loosdrechtse 

Plassen van Art Deco schilder 
en autodidact Dirk Smoren-
berg uit Loosdrecht niet. 
U bent u van harte welkom aan 
de Herenweg 73 in Breukele-
veen. Reguliere openingstijden: 
iedere woensdag, donderdag en 
vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur. 
Daarnaast op afspraak. Meer 
info vindt u op de website: 
www.galeriewijdemeren.nl. 

Valentina Cantor bij Galerie Wijdemeren Breukeleveen

Een portret van 
Valentina Cantor

Wandel mee met
Parkinson Fonds 
De George In der Maur Be-
terlopenwinkel organiseert 
samen met Wandelsportver-
eniging Jong & Vrolijk voor 
de zesde maal de Beter Lo-
pen voor Parkinson Wandel-
tocht. Deze recreatieve wan-
deltocht gaat plaatsvinden 
op zaterdag 2 juni a.s. Je kunt 
die dag kiezen uit meerdere 
afstanden te weten: 3, 5, 10, 
15, 20, 25 of 30 km. De route 
voert langs fraaie plekjes in 
het Utrechtse Groenekan, het 
natuurgebied Ruygenhoek 
en langs de fraai gerestau-
reerde molen Geesina. De 
opbrengst komt ten goede 
van de Stichting Parkinson-
Fonds. Inschrijven: George 
In der Maur Beterlopenwin-
kel van 08.00 - 13.00 uur; 6 
euro; Kon. Wilhelminaweg 
47; 3737 BG Groenekan. 

KORTENHOEF- Kunst aan de 
Dijk Kortenhoef presenteert 
dit jaar werk van Janus de Win-
ter (1882-1951), de Utrecht-
se schilder die als een van de 
eersten in Nederland de stap 
van fi guratieve naar abstracte 
kunst zette. 

Janus de Winter was een im-

ponerende persoonlijkheid die 
met zijn wonderlijke denkbeel-
den veel tijdgenoten beïnvloed-
de en inspireerde. In de tijd 
waar spiritisme, theosofi e en 
oosterse wijsbegeerte het leven 
kleurde, zochten kunstenaars, 
musici, componisten en schrij-
vers vormen waarin zij hun 
bovenzintuiglijke ervaringen 

konden gieten. Janus de Win-
ter was een autodidact en koos 
een expressionistische stijl. Hij 
schilderde zowel landschappen 
als droomvisioenen. Bloemen, 
en met name orchideeën, wa-
ren in zijn fantasie symbolen 
van goed en kwaad en hij ver-
beeldde met energieke verfstre-
ken, symfonieën van Wagner 

26 mei t/m 17 juni Kunst aan de Dijk 

Janus de Winter ‘Verbeelde Streken’

KORTENHOEF- Op donderdag 
24 mei, de literaire avond van 
Kunst aan de Dijk, komt Adri-
aan van Dis op bezoek in het 
Oude Kerkje. 

Adriaan van Dis behoeft  nau-
welijks introductie. Niet alleen 
vanwege zijn rijke oeuvre, maar 
ook vanwege zijn scherpzinni-
ge en boeiende interviews met 
schrijvers op de televisie. Van 
Dis wordt geïnterviewd door 

Ivan Borghstijn, een van de 
beste boekverkopers van Ne-
derland. Twee heren die aan 
elkaar gewaagd zijn. Het zal 
een interessant gesprek opleve-
ren op het podium in het Oude 
Kerkje. Een kleine greep uit de 
boeken van Adriaan van Dis: 
Nathan Sid (1993), Indische 
Duinen (1994), De Zuid-Afri-
ka boeken (gebundeld in 2017), 
Familieziek (2002) en In het 
Buitengebied (2017).

Donderdag 24 mei; € 21,-; do-
nateurs: € 17,-; Kortenhoefse-
dijk 168; 20.15 uur; www.kun-
staandedijk.nl 

Adriaan van Dis in Oude Kerkje

Onze Chihuahua is sinds donderdag 10-05-2018 vermist.

Ze is weggelopen op Vliegveld Hilversum

Gegevens van Lulu

Chihuahua teef langhaar

Kleur; Black & Tan

Ze is gechipt, droeg op moment 

van verdwijning geen halsband

Lulu heeft al een hele grijze snoet 

en is een beetje onzeker dus zou 

zich niet zomaar op laten pakken.

Ik hoop dat iemand haar gezien 

heeft zodat we gerichter kunnen 

gaan zoeken en daar eten voor haar neer kunnen zetten.

Alvast bedankt M. de Kloet

Rading 152 1231 KE Loosdrecht 0640592182

en Beethoven maar ook visi-
oenen van oorlog, huisduivels 
en het verdriet van spinnen. 
Het felle kleurgebruik geven 
de werken van De Winter een 
mystieke sprookjesachtige sfeer 
waarin altijd een vleug onheil 
schuilt. Kunsthistorica Désirée 
Koninkx toont in de catalogus 
aan dat deze nu relatief onbe-
kende kunstenaar indertijd een 
intrigerende plaats innam in 
de culturele scene van Neder-
land. Tijdens de tentoonstelling 
wordt voornamelijk werk uit 
particuliere collecties getoond.  

Expositie
26 mei t/m 17 juni in de Oude 
School;  Kortenhoefsedijk 145 
Kortenhoef; dinsdag t/m zon-
dag: 11.00 – 17.00 uur; donder-
dag 11.00 – 21.00 uur; € 6,50; 
Met terras uitkijkend over het 
polderlandschap en heerlijk-
heden uit ons kunstcafé. Voor 
meer informatie en route: 
www.kunstaandedijk.nl

Wij gaan met VAKANTIE van

4 JUNI T/M 15 JUNI.
Deze periode is onze

WASSTRAAT GESLOTEN.
Laat uw auto dus nog even lekker
verwennen voor die tijd.
Lukt dit niet, dan staan wij zaterdag 
16 juni weer voor u klaar!

Nieuw Loosdrechtsedijk 76A
1231 LA Loosdrecht
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*Vraag naar de actievoorwaarden of kijk op electroworld.nl/samenuitweken

*

185 L

SAMEN UIT

 4 VOUCHERS

LIEBHERR
DIEPVRIESKAST KASTMODEL GNP2313

NU 599,-

150,-
KORTING

SMART TV

SAMEN UIT

 4 VOUCHERS

43 inch

97,1 cm

SONY
UHD TV KD43XE7096

VAN 699,-

VOOR 549,-

SAMSUNG
UHD TV UE55MU6120

VAN 749,-

VOOR 599,-BLACK & DECKER
EGBL108
Accuschroefboormachine t.w.v.

69,95

NU GRATIS

55 inch

124 cm

SMART TV

SAMEN UIT

 4 VOUCHERS

PHILIPS
STOOMSYSTEEM HI5916/20

NU 79,95

SAMEN UIT

 1 VOUCHERS

150,-
KORTING

ELECTRO WORLD VAN MELSEN 
Loosdrecht: Nootweg 20 

Telefoon: 035 5823711 

Kijk voor ons complete assortiment op electroworld.nlElectro World is onderdeel van

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

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!* 

 

In het Ontmoetingscentrum 
van Inovum aan de Eikenlaan 
51 in Loosdrecht is het sinds 
enige tijd mogelijk om deel te 
nemen aan Geheugenfi tness. 
Wegens het succes van de 
groep op donderdagochtend, 
is in april een 2e groep op de 
dinsdagochtend gestart.

Jacquie Matthews is trainer 
in het Ontmoetingscentrum. 
“Ouderen willen gezond leven. 
Daarbij gaan ze heel bewust 
om met voeding en beweging. 
Ook willen ze vaak iets met 
hun geheugen doen, want ze 
merken dat het geheugen en 
de concentratie met het ouder 
worden achteruit gaat. Dit 
kun je dus trainen in de vorm 
van Geheugenfi tness. Hierbij 
houden oefeningen en tips het 
geheugen in conditie.” 
Tegelijkertijd functioneert Ge-
heugenfi tness, net als de andere 
activiteiten in het Ontmoe-
tingscentrum, als ontmoetings-
plaats in de wijk. “Dat merk je 
als je naar de groep kijkt. De 
mensen kennen elkaar goed, 
maken een praatje en een grap-
je en schenken bij binnenkomst 
koffi  e in voor elkaar. De men-
sen vinden het leuk om te ko-
men, de sfeer is ongedwongen 

en het enthousiasme is groot. 
Laatst waren er 2 deelnemers 
die zelf een geheugenspel had-
den bedacht wat we konden 
gebruiken bij Geheugenfi tness.”
En de activiteiten binnen het 
Ontmoetingscentrum werken 
daarbuiten door. “Er worden 
nieuwe vriendschappen ge-
sloten, mensen gaan bij elkaar 
koffi  edrinken, doen samen 
boodschappen of spreken af 
om samen te gaan eten.” aldus 
een enthousiaste Jacquie.

Ook meedoen?
Wilt u ook eens een kijkje 
komen nemen bij Geheugen-
fi tness en ontdekken of het 
iets voor u is? Meld u dan aan 
voor een gratis proefochtend 
via ontmoetingscentrum@ino-
vum.nl of 035 - 58 88 230. Ge-
heugenfi tness wordt gegeven 
op dinsdagochtend (oneven 

weken) en donderdagochtend 
(even weken) van 10:30 uur tot 
12.30 uur. Na de gratis proe-
fochtend bedraagt de deelname 
€ 5,00 per ochtend inclusief 
koffi  e, thee en een sapje.

Doe mee met Geheugenfi tness

Knarrenhof in het Gooi
Wonen in een hof rondom 
een gezamenlijke binnentuin. 
Wel met privacy, gelijkvloers 
of met bovenverdieping, een 
gemeenschappelijke ruimte. 
Deze vorm van wonen is be-
doeld voor mensen die actief 
sociaal betrokken zijn. En-
thousiast geworden? Wil je 
hier meer over weten? Of wil 
je zelf de handen uit de mou-
wen steken en je toekomstige 
Knarrenhof mede vormge-
ven? Schrijf je in via www.
knarrenhof.nl . 
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'Voetbal'

Afgelopen donderdag 17 mei 
werd door 60+ Bowling het 
jaarlijkse Pinkstertoernooi ge-
speeld met als inzet de Paul 
Klomp Alberts wisselbeker. De 
senioren hadden er veel zin in 
een leuk toernooi te spelen. 

Na de ontvangst met koffi  e en 
koeken barstte de wedstrijd los. 

Met veel enthousiasme werden 
3 games gespeeld waarbij de 
krasse senioren als jonge hon-
den te keer gingen. Aan het 
eind van de wedstrijd werden 
de 2 beste games bij elkaar ge-
teld en met een persoonlijke 
handicap verhoogd. Op deze 
manier had iedereen evenveel 
kans de hoogste gamescore te 

behalen. En dat leverde de vol-
gende verrassende winnaars 
op:

Dames
1e prijs: Ineke van Raam, 182 
punten; 2e prijs: Marga Brug-
ge, 175 punten; 3e prijs: Ria 
Hamming, 172 punten. Win-
nares van de wisselbeker voor 

de hoogste serie: Joke Pouw 
met 353 punten.
Heren: 1e prijs: Fred Heimans, 
196 punten; 2e prijs: Peter Sin-
ke, 189 punten; 3e prijs: Frits 
Frijlink, 184 punten. Winnaar 
van de wisselbeker voor de 
hoogste serie: Jan Veldhuizen 
met 377 punten.

Na afl oop werden de bekers, 
medailles en bloemen uitge-
reikt onder het genot van een 
lekker drankje. Een geslaagd 
toernooi in gezellige sfeer. Ze-
ker voor herhaling vatbaar!

Succesvol Pinkstertoernooi 60+ bowling

Tot haar grote verrassing werd 
Cobie Vlug na het defi lé van de 
Avondvierdaagse even in het 
zonnetje gezet. En terecht, ten-
slotte is ze al 30 jaar een betrok-
ken vrijwilliger. 

Door: Herman Stuijver

“Het begon toen ik stopte met 
meelopen. Dat had ik zo’n 10 
jaar gedaan, met de kinderen, 
Martin en Jolanda. Ik werd 
een hulp bij oversteken” vertelt 

Cobie in haar kleurige oranje 
poloshirt. “Het is enorm ver-
anderd, vooral steeds groter ge-
worden. Ik weet nog dat we met 
alleen Loosdrechters liepen. 
Sinds de toeloop van de Hil-
versumse scholen zijn we fors 
gegroeid.” Cobie is niet alleen 
al heel lang actief voor de vei-
ligheid en goede doorstroming, 
ook beheerde ze jarenlang de 
fi nanciën, als penningmeester. 
Ze is blij dat hier in Loosdrecht 
veel werk wordt gemaakt van 

het defi lé: “Je moest eens weten 
hoeveel moeite en geld het kost 
om muziekkorpsen te krijgen.” 
Dat er vier muziekgroepen 
meelopen is dan ook heel bij-
zonder. Volgens de vrijwilligster 
die al jaren meedraait, is het nog 
steeds even leuk. “Misschien 
kun je zeggen dat de mensen 
iets ongeduldiger zijn gewor-
den, maar dat valt ook wel weer 
mee.” Haar favoriete plek is bij 
de Jan Steenlaan. Het schijnt dat 
er weinig verloop is onder de 

vrijwilligers bij 
de Loosdrecht-
se Vierdaagse. 
“Dat heeft  te 
maken met de 
goede onder-
linge sfeer. We 
vormen echt 
een hechte club 
en het heeft  
ook te maken, als ik het mag 
zeggen, met de goede organisa-
tie van m’n zoon Martin.” Wat 
Cobie betreft  blijft  ze nog jaren 

Cobie Vlug al 30 jaar Wandel-vrijwilliger

'Wandelen’

meedraaien. 

Cobie met Fred Faase die 
ook al 35 jaar meedoet

Op eigen veld heeft SV Loos-
drecht een pijnlijke 0-4 neder-
laag geleden tegen Roda ’46. 
De ploeg van Roy Versluis kon 
goede zaken doen voor de 
derde periode aangezien con-
current De Meern tegen Victo-
ria moest en naar verwachting 
daar punten zou verspelen. Dat 
gebeurde inderdaad, maar de 
oranjehemden lieten na hier-
van te profi teren. 

Door: Michel Kamer

Hoewel Loosdrecht als eerste 
dreigend was voor de goal van 
de bezoeker met een kopbal 
van Edwin Klok uit een vrije 

trap van Bram Sleven, was het 
daarna Roda’46 die het spel do-
mineerde. De lopende mensen 
van de bezoekers waren moei-
lijk te verdedigen en Loosdrecht 
miste duidelijk de rust en het 
vertrouwen waar het de afge-
lopen weken mee voor de dag 
was gekomen. Na 11 minuten 
was het al raak voor de ploeg 
uit Amersfoort. Met mooi com-
binatievoetbal sneed Roda ’46 
door de verdediging en scoor-
de de 0-1. Tien minuten later 
was het weer raak toen keeper 
Groeneveld mistastte bij een 
voorzet en van dichtbij de 0-2 
werd binnen geprikt. Toen cen-
trale verdediger Antony Albert 

niet veel later ook nog uitviel 
met een enkelblessure werd het 
duidelijk dat dit een hele lastige 
middag zou worden. Na een 
half uur spelen werd het zelfs 
0-3 na zwak optreden van de 
Loosdrechtse verdediging. We-
sley Dam en Jelmer Baas pro-
beerden nog wat terug te doen, 
maar schoten in de handen van 
de keeper en naast. 
In de 2e helft  gooide Roda ’46 
al snel de wedstrijd compleet 
in het slot door al snel de 0-4 
te maken. Daarna volgden nog 
wat kansen voor Loosdrecht, 
maar was het niet bij machte 
om te scoren. 
Loosdrecht moest zijn meerde-

re erkennen in een fel Roda ’46. 
Er is nog een klein kansje op de 
derde periode. Dan moet alles 
mee zitten en de ploeg een stuk 
beter voor de dag komen dan 
afgelopen  zaterdag.

Loosdrecht verliest van Roda ‘46

Jelmer Baas in strijd met 2 Ro-
da-verdedigers (foto: Piet van 

Bemmelen)

'Bowlen'

'Zeilen'

Elk jaar met Pinsteren kunnen 
op de Loosdrechtse Plassen 
de majestueuze Regenboog 
zeilschepen bewonderd wor-
den. De KWVL organiseert 
dan traditioneel op verzoek 
van de klassenorganisatie een 
wedstrijd over drie dagen, 
zaterdag 19, zondag 20 en 
maandag 21 mei. Op zaterdag 
kwamen 40 Regenbogen aan 
de start 

Dit jaar werd onder wel zeer 
verschillende omstandighe-
den gevaren. Zaterdag was 
het nog fl ink koud en daarbij 
vertoonde de steeds wisselen-

de wind kuren zodat er maar 
twee wedstrijden van de ge-
plande 4 gevaren konden wor-
den. Zondag begon zonnig en 
warm maar zonder wind. Het 
geduld van de deelnemers 
werd danig op de proef gesteld. 
Maar het wachten van de wed-
strijdleiding werd beloond, 
want tussen 15 uur en 18 uur 
konden met een mooi lopend 
windje nog twee wedstrijden 
afgewerkt worden. Zondag 
was  het schitterend weer: een 
steady wind van ongeveer 3 Bf 
met zon, zorgde voor ideale 
zeilomstandigheden. In totaal 
werden over het weekend 7 

wedstrijden geva-
ren. En gevaren 
werd er, op het 
scherpst van de 
snede. Het was tot 
op het laatst on-
zeker wie met de 
winst ging strij-
ken. Over de 7 
wedstrijden kon-
den 6 verschillen-
de eerste plaatsen genoteerd 
worden. Het bleef tot het laat-
ste moment spannend.  Uit-
eindelijke trok Peter Peer met 
zijn bemanning aan het langste 
eind. De wedstrijden op zater-
dag en zondag hadden alle on-

gemakken van kou en gebrek 
aan wind doen vergeten. De 
Regenboogzeilers keken terug 
op een prachtig weekend met 
zeer spannende wedstrijden.
De top drie bestond uit: 1. Pe-
ter Peer, Matthieu Moerman, 

Ted Duijvestein; 2. Harry Am-
sterdam, Steyn van Driessel, 
Roelof de Vries; 3. Henk Bergs-
ma, Willem Polman, Bart La 
Grau, Gerben van der Werff .
Complete uitslagen vindt u op 
www.kwvl.nl/ zeilen/ uitslagen 

Wachten op wind werd beloond 
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Handig met auto’s?
Kom werken bij 

Vakgarage Richtlijn.
Bel 0294-252325 of

kom langs in Nederhorst. 

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

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

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. 

Gratis rollator APK,
Check, omgang, valprevent
de Dobber,woensdag 30 mei

van 14.00 tot 15.00 
Ergotherapeut T. v/d Meij
Oefentherapeut A. Krijnen

Inspiratieweekend 29,30 
juni en 1 juli 2018

1. Ademworkshop in de zee
zoutgrot in Almere 

13.45 uur -16.15 uur 
€ 70,--pp incl. entree

2. Ontspanningsworkshop
14.00 uur - 16.30 uur 

€ 45,00 pp
3. Stiltedag 

incl. veg.lunch
11.30 - 16.30

€ 60,-- pp
Meer info: 

www.santosavitaal.nl of
06-31572566

Stage plek of vakantiebaan? 
Kom werken bij 

Vakgarage Richtlijn. 
Bel 0294-252325 of 

kom langs in Nederhorst. 

 

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

Zo. 27 mei: 11.00 uur:  Diaken R. Simileer,

Hervormde Gemeente (Sijpekerk)

Zo 27 mei: 10.00 uur: Ds. A. Jonkman, Veenendaal

 18.30 uur: Ds. M. Roelofse.

Gereformeerde kerk

Zo. 27 mei: 10.00 uur: Ds. A. van Nijen.

Beukenhof

Zo. 27 mei: Geen dienst.

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente

Zo. 27 mei: 09.30 uur: Ds. A. van Duinen,

 18.30 uur: Gezamelijke dienst in de Sijpekerk. 

Nederlands Gereformeerde kerk

Zo. 27 mei: 09.30 uur: Leesdienst.

STERRETJES

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 23 mei 20.00 u. Extra commissieverg. (Kadernota) Gemeentehuis, Rading 1 Ldr.
wo. 23 mei 18.00 u. Info Zonnepark Wijdemeren De Molen, Loodijk, Ankeveen
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
zo. 03 juni 12.30 u. Drie Dorpen Loop De Fuik, Kortenhoef
zo. 03 juni 16.00 u. Bultpop met ‘No Sweat’ De Dillewijn, Ankeveen
vr.15 juni        16.00 u.   Jeugdvolley, badminton Beachtoernooi Ln van Eikenrode, Loosdrecht
za 16 juni 09.00 u. De Schakel Beachvolleybaltoernooi       Ln van Eikenrode, Loosdrecht

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

 

Activiteiten agenda

Gespot in de Lindevijver

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

✓ 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




