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Huis verkopen? 
Er komt toch méér 

bij kijken dan u 
denkt! 

Snowe, het ‘Beste Koor van 
Noord-Holland’, nam het zater-
dag jl. op het Nederlands Koor-
festival in Hengelo op tegen de 
14 beste koren van Nederland. 
De Loosdrechters onder leiding 
van Jacqui Southam eindigden 
op een (voorlopige) 4e plek. 

Door: Esmée Uneputty

Snowe kwam de voorronde 
door als het ’Beste koor van 
Noord-Holland’ en ze namen 
bovendien de Publieksprijs in 
ontvangst. Met een score van 
245 punten ontving Snowe het 
predicaat ‘Kwaliteitskoor’ en 
plaatsten zij zich direct voor 

de Landelijke Finale van het 
NKF. Ze kwamen daar het 
Limburgse Giocoso tegen dat 
zij verleden jaar ontmoetten in 
Riga tijdens de European Choir 
Games. De fi nale stond in het 
teken van muzikale ontwikke-
ling, hoge zangkwaliteit en en-
tertainment. 
’s Ochtends vertrokken de 
meiden en jongens al om 8:00 
uur richting Hengelo. Rond 
elven begon het koor voor een 
vierkoppige jury. Net als bij de 
provinciale competitie start-
te Snowe met het Swahilische 
nummer Baba Yetu dat werd 
ingezet met een ei shaker. De 
combinatie met de djembe 

Snowe weer een 
ervaring rijker

VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | ADVIES | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG
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Snowe weer een 
ervaring rijker

zorgde voor een mooie Afri-
kaanse sound die door het pu-
bliek zeer gewaardeerd werd. 
Na Baba Yetu zongen ze het 
Latijnse Northern Lights dat 
werd gevolgd door het Zweedse 
Eatnemen Vuelie. Snowe sloot 
het optreden af met het don-
kere nummer Street Spirit van 
Radiohead, uitgevoerd met een 
gevoels uitdrukkende choreo-
grafi e. 
De landelijke NKF Finale ging 
samen met het Amusing Hen-
gelo festival waar ruim 100 ko-
ren aan mee deden en werd zeer 
druk bezocht. Na de inspan-
ningen heeft  Snowe zich zeer 
goed vermaakt in het centrum 
van Hengelo. Het competitie-
gevoel werd omgezet naar een 
dagje uit, samen met vrienden 
en familie die aanwezig waren. 

Uitslag
Rond 18:00 uur verzamelden 
alle deelnemende fi nalisten 
zich weer in de grote zaal voor 
de uitslag.  De verdiende prijs 
van ‘Beste koor van Nederland 

2018’ ging uit naar Maze uit 
Rotterdam o.l.v. Merel Mar-
tens, zij won tevens de titel ‘Di-
rigent van het Jaar 2018’. Een 
koor waar zangtechniek, on-
afh ankelijkheid, verschillende 
kleurklanken, entertainment 
en strakheid uitmuntend ver-
weven waren. Giocoso werd 
tweede en de 3e plek werd door 
Fusion ingenomen. Voorzitter 
John Damsma deelde mee dat 
de andere koren voorlopig een 
gedeelde 4e plaats hebben (de 

uitslag komt binnenkort op de 
website van het NKF). Snowe 
neemt leerzame lessen mee 
naar huis en mag trots terugkij-
ken op een mooie ervaring  die 
ze ook weer een stukje dichter 
bij elkaar heeft  gebracht. 
Het was een enorme eer om op 
dit podium te mogen staan en 
om onszelf naast de beste koren 
van Nederland te mogen zet-
ten. We pakken weer door met 
ze allen om onszelf nog beter te 
maken.  
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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

Verzamel ervaringen, geen dingen

Lindelaan 102 Loosdrecht     tel. 035-5823223     www.slagerijgerarddenooij.nl

 Openingstijden: maandag en dinsdag 8.30 tot 17.30 uur, woensdag gesloten
donderdag en vrijdag 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag 8.00 tot 15.00 uur.

5,5050

5,9595 

Baconsteak
Gemarineerde varkensbiefstuk
met bacon

Vleeswarentrio
100 gram gebraden rosbief
100 gram bourgondische ham
Bakje hammousse

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke

slagerij

2 stuks

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

De provincie Noord-Holland 
investeert ruim € 14 miljoen in 
lokale verkeersprojecten die de 
verkeersveiligheid verbeteren. 
Van de Kop van Noord-Holland 
tot ‘t Gooi wordt geïnvesteerd 
in wegen, kruisingen en fi ets-
paden. Op het prioriteitenlijst-
je ontbreken Wijdemeerse ver-
keersprojecten. 

Dit jaar hebben Gedeputeerde 
Staten vooral subsidie beschik-
baar gesteld voor het herken-
baar maken van schoolzones, 
het aanleggen van vrijliggende 

fi etspaden, rotondes en ver-
hoogde plateaus bij kruisingen. 
Van de € 14 miljoen wordt ruim 
€ 2 miljoen toegekend aan 11 
projecten in de regio Gooi- en 
Vechtstreek. Zo is er onder an-
dere een subsidiebedrag van 
€65.000 toegekend voor de 
aanleg van een fi etsverbinding 
tussen Landweg en Gooierserf 
te Huizen. Ook is de subsidie-
aanvraag voor het verbeteren 
van de verkeersveiligheid en 
de aanleg van een herkenbare 
schoolzone te Blaricum toege-
kend en krijgt de Hoofdweg in 

Huizen een Duurzaam Veilige 
30km/u inrichting met kruis-
puntplateaus en inritten. 
Echter, geen projecten voor 
de vijf dorpen. Er is voor € 
2.237.987 aangevraagd en ge-
waardeerd. Het provinciale 
subsidieplafond voor de re-
gio Gooi en Vechtstreek is € 
3.405.000. Blijft  nog € 1.167.013 
over. Wellicht kan de nieuwe 
verkeerswethouder Boermans 
nog een graantje meepikken 
voor een van de vele Wijde-
meerse knelpunten. 
 

Geen cent voor Wijdemeren 

In een uiterst plezierig en con-
structief overleg hebben de 
BELP en wethouder De Kloet 
van gedachten gewisseld over 
de zorgen bij de woonarkbe-
woners over hun toekomstige 
rechtszekerheid. 

Na een uitvoerige toelichting 
van de heren Van Waveren en 
Van der Meulen toonde de wet-
houder begrip voor de in zijn 
ogen gerechtvaardigde onrust 
en mogelijke fi nanciële con-
sequenties. Er werd tevens stil 

gestaan bij de op stapel staande 
wetgeving die mogelijk dit jaar 
in de Tweede Kamer behandeld 
zal worden aangaande huurbe-
scherming voor woonarkbewo-
ners. Daar dit wellicht nog wel 
enkele jaren zal duren toonde 
de wethouder zich bereid om 
in overleg met het Plassenschap 
een oplossing te vinden om de 
rechtszekerheid van woonark-
bewoners te waarborgen tot de 
wet van kracht zal zijn. Daarbij 
werd afgesproken dat er op dat 
tijdstip overleg zal plaatsvinden 

om te beoordelen of de wet de 
zelfde rechtszekerheid biedt als 
het huidige ontheffi  ngssysteem 
en zo niet hoe daar een oplos-
sing voor gevonden kan wor-
den. Tevens werd afgesproken 
dat het beroep bij de Raad van 
State door de BELP, inzake de 
omissie in het bestemmings-
plan, doorgezet zal worden. De 
oplossing die de wethouder in 
overleg met de BELP voor ogen 
heeft  zal in de dagelijks be-
stuursvergadering medio juni 
worden besproken.

Constructief overleg over woonarken

St. Annepad 12 • 1231 AT Loosdrecht 
06-15119493 • info@christelclaires.nl • www.christelclaires.nl    

Pedicure Praktijk  
Nagelstudio                                                        

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

De Emtinckhof aan de Eiken-
laan 51 in Loosdrecht biedt een 
ontmoetingsplek waar u buurt-
genoten ontmoet en nieuwe 
vrienden kunt maken. In het 
Ontmoetingscentrum worden 
diverse activiteiten georgani-
seerd die daar op zijn gericht. 
Op woensdag 20 juni kunt u 

samen met uw buurtgenoten 
deelnemen aan een burenmaal-
tijd. Jong en oud zijn van 12:00 
uur tot 14:00 uur welkom in het 
Grand Café. Het menu bestaat 
uit Hollandse asperges met 
beenham, ei en botersaus. We 
serveren daar heerlijke gekook-
te krieltjes bij. Een toetje mag 

natuurlijk niet ontbreken: een 
verfrissend ijs-dessert! Kosten 
voor deze gezellige burenmaal-
tijd bedragen slechts € 10,00. 
Graag uiterlijk 13 juni aan-
melden via 035-5888229 of via 
grandcafe@inovum.nl. We zien 
u en uw buurtgenoten graag de 
20e! 

Burenmaaltijd in Ontmoetingscentrum
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Parkinson Café Laren
Op donderdag 21 juni wordt 
er een multidisciplinaire 
bijeenkomst gehouden in 
samenwerking met Parkin-
sonNet. Er wordt vooral 
aandacht besteed aan de er-
gotherapie. Hierna kunt u 
uw vragen stellen. Ook hier 
sluiten we weer af met de 
mogelijkheid elkaar te spre-
ken onder het genot van een 
drankje.
Adres: Amaris Th eodotion, 
Werkdroger 1, 1251CM La-
ren (Ridderzaal); toegang: 
gratis. Zaal open om 14.00 
uur, waar u de informatieta-
fel van de Parkinson Vereni-
ging kunt bezoeken. Koffi  e 
en thee staan voor u klaar. 
Website: www.parkinsonca-
felaren.nl

De reconstructie van de Noot-
weg is niet alleen een verbe-
tering voor de gebruikers van 
deze drukke weg naar het win-
kelcentrum, voor de kinderen 
was het op de warme dagen een 
fi jne speelplek. Helaas tijdelijk. 

Reconstructie Nootweg

WIJDEMEREN- De gemeente-
raad van Wijdemeren toonde 
zich kritisch over de fi nanci-
en van de Veiligheidsregio 
(o.a. brandweer). Zowel op de 
jaarstukken 2017 als op de 
begroting 2019 heeft de raad 
een zienswijze ingediend. Met 
dank aan Gert Zagt van De Lo-
kale Partij die de tekst had ge-
schreven.

Burgemeester Ossel zei dat het 
college het niet nodig vond 
een bezwaar in te dienen op 
de jaarcijfers 2017. Hij herken-
de weliswaar de kritiek, maar 
wees erop dat het fi nanciële 
vermogen bij tegenvallers was 
gesteld op 100%, dat wil zeg-

gen dat alle risico’s op hetzelfde 
moment kwamen. Nu dat was 
terug geschroefd naar 30% was 
het zgn. ‘weerstandsvermogen’ 
op peil. Gert Zagt wilde echter 
de kritiek ‘handen en voeten’ 
geven. De accountantsverkla-
ring was onderweg, maar niet 
formeel bij de stukken. Dat kon 
ook absoluut niet, meende hij. 
Daarin gesteund door VVD 
‘er Michiel van Balen. De raad 
ondersteunde Zagts zienswij-
ze unaniem, want men maakt 
zich zorgen over toekomstige 
fi nanciële scenario’s waarbij de 
gemeente mogelijk fors extra 
moet meebetalen aan de Veilig-
heidsregio. V.w.b. de begroting 
2019 meent Wijdemeren dat 

de gemeentelijke bijdrage aan 
de Veiligheidsregio niet verder 
mag stijgen, met uitzondering 
van loon- en prijscompensatie 
en dat de uitwerking van de 
thema’s niet mag leiden tot een 
verhoging van de bijdrage van 
2019.

Gemeenteraad bedankt Gert Zagt

DLP-fractie: Alette Zandbergen, Gert Zagt, Renée Wijnen 
en Olivier Goetheer (foto: Douwe van Essen) 

•  Dik van Enk (CDA) zal na-
mens Wijdemeren plaatsne-
men in de Plassenraad die 
over het beheer van de Loos-
drechtse plassen gaat. Breu-
kelevener Michiel van Balen 
(VVD) wordt zijn vervanger. 
In het bestuur zal wethouder 
De Kloet zitting nemen, en 
dan zal Joost Boermans zijn 
plaatsvervanger worden;

•  Binnenkort komen de data 
naar buiten wanneer on-
derzoeksbureau Beren-
schot dat voor de provincie 
Noord-Holland de fusie met 
Hilversum begeleidt, de in-
woners en ondernemers zal 
raadplegen. Op dinsdag 19 
juni staat vooralsnog het 
overleg met de raad op de 
agenda;

•  Op Koningsdag en Bevrij-
dingsdag mag de geluidsca-
paciteit niet hoger zijn dan 60 
DB. Dat komt in de APV te 
staan. Het gemeentebestuur 
wilde een verhoging naar 80 
DB toestaan, maar Olivier 
Goetheer van De Lokale Par-
tij had gedegen onderzoek 
gedaan en vond  de argu-
mentatie niet sterk. Hij werd 
daarin gesteund door VVD, 

D66 en PvdA/ GrL. Overi-
gens hoeven de Loosdrechtse 
Feestweek, de SFG Feesttent 
en het Zomerspektakel zich 
geen zorgen te maken over 
deze regels en ook niet over 
de sluitingstijd. Dat blijft  ge-
woon 01.00 uur; 

•  De hele raad steunde het 
amendement waarbij het 
verboden is ballonnen op te 
laten stijgen, althans de on-
bemande waarbij de richting 
en/ of hoogte niet door men-
selijk ingrijpen wordt be-
paald. De gevolgen van deze 
plastic soep zijn te ernstig om 
deze traditie te handhaven; 

•  B&W ontvingen de opdracht 
om te onderzoeken of ver-
plichte ruiterpaden en hon-
denuitlaatgebieden mogelijk 
zijn. Dit in het kader van de 
enorme overlast met ont-
lasting. De vervuiler betaalt 
moet het principe worden;

•  Burgemeester Ossel erkende 
dat Wijdemeren moeite heeft  
met handhaven. “We zitten 
op de rand” zei hij. Met die 
opmerking wilde hij geen sig-
naal uitzenden om toch extra 
geld te reserveren om nog 
een BOA aan te stellen; 

•  Financieel wethouder Jan 
Klink stelde dat het ‘weer-
standsvermogen’ op peil is. 
Wijdemeren kan onverwach-
te tegenvallers opvangen. Er 
komen op termijn grote uit-
gaven aan die de capaciteit 
zullen doen slinken. Klink 
antwoordde echter ferm, dat 
hij maatregelen zou treff en 
om toch boven de weerstand-
snorm te blijven; 

•  De raad bleef enthousiast 
over de 23 tiny houses op de 
Dennenlaan in Loosdrecht. 
Wethouder Van Rijn schat-
te dat de huur tussen 500 en 
550 euro zou bedragen. Meer 
hoogbouw wilde ze niet i.v.m. 
de omwonenden. “Ik kan niet 
wachten op meer locaties” 
zei ze als reactie op een vraag 
daarover. Overigens matigde 
mevrouw Van Rijn de blijd-
schap, want woningbouwver-
eniging Gooi en Omstreken 
moet nog een haalbaarheids-
onderzoek afronden;

•  Aan het eind van de gemeen-
teraad was de maximale 
spreektijd (15 minuten) van 
De Lokale Partij overschre-
den, maar had D66 nog 14,30 
minuten over, PvdA/ Groen-

Gemeenteraad in het kort

links had nog 4.42 minuten 
in reserve;

•  Door het staken der stemmen 
worden de vragen van Alette 
Zandbergen (DLP) over een 
bestemmingsplanwijziging 
Nieuw Loosdrechtsedijk 198 
verschoven naar de volgende 
gemeenteraad. Vooral CDA 
en Dorpsbelangen hebben 
geen zin om alles naar boven 
te halen in dit langlopende 
dossier. Het zou gaan om 
zaken van ongeveer 12 jaar 
geleden. 

Uit recente cijfers op de AD 
Misdaadmeter 2017 blijkt Wij-
demeren een van de lichtgroe-
ne plekken op de kaart van 
Nederland. 

Onze gemeente staat op plaats 
285, nog lager dan in 2016 
(281). Er waren in 2017 in 
Nederland 388 gemeenten. 
Het kan nog veiliger, zo staat 
Woudrichem op 384 en Tub-
bergen op 383. Hilversum is 
rood op de 34e plek, Gooise 
Meren (Bussum e.a.) scoort 
77, het kleine Weesp is ook 

Delict  2017  2016  verschil (%)
Woninginbraak  44  52  -15,4
Inbraak schuur  17  12  41,7
Autokraak  61  63  -3,2
Autodiefstal  15  5  200,0
Bedreiging  12  25  -52,0
Mishandeling  29  30  -3,3
Vernielingen  87  113  -23,0
Straatroof  1  1  0,0
Overvallen  0  0  0,0
Zakkenrollen  1  6  -83,3

Weinig criminaliteit in Wijdemeren

veel crimineler met een 103e 
positie en dorpen als Loenen, 
Vreeland horen bij Maarssen en 
staan daardoor op de nr. 144. 

De procenten in de laatste ko-
lom zijn uiteraard vanwege de 
lage aantallen weinig zeggend.
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Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

1/2 Rozijnen of
Krentenbrood

Nu € 2,00

Restaurant

Gespecialiseerd in elke 
“ feest ” gelegenheid

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

www.restaurantfloyds.nl

Na bijna een jaar aan voorbe-
reidingen, zijn de werkzaam-
heden aan het appartemen-
tengebouw ‘Emtinckstaete’, op 
de hoek van de Eikenlaan en St. 
Annepad in Loosdrecht gestart. 
Het pand staat er nu 25 jaar en 
enig groot onderhoud was aan 
de orde.

Door: Liduine Biemans

Reden om zich te beraden op 
de mogelijkheden om hierbij 
eens te kijken of het zinvol was  
energiebesparende maatrege-
len te treff en. Ook werd beke-
ken of hiervoor subsidie te ver-
krijgen was.
Het bestuur kreeg van de be-
woners de opdracht hun licht 
hierover eens op te steken. 
Met alle energie heeft  een van 
de bestuursleden zich op deze 
taak gestort. Dit leverde veel 
waardevolle informatie op en 
in diverse vergaderingen met 
de eigenaars kwam een con-
creet plan steeds beter in beeld. 
Er werd een plan van aanpak 
gemaakt en de ingewonnen 
informatie met de eigenaars 
gedeeld. Dit resulteerde in fe-
bruari jl.  met een unanieme 
stemming vóór een grote re-
novatie en energiebesparende 
maatregelen. 

Kostenplaatje
Aan dit alles hangt wel een kos-
tenplaatje. De VVE Emtinck-
staete is fi nancieel gezond maar 
deze verbouwing is wel een 
beetje méér dan op de reserve-
rekening staat. Omdat de VVE 
investeert in het duurzaam 
maken van het pand komt de 
VVE in aanmerking voor over-
heidssubsidie en een energie 
spaarlening op zeer voordelige 
condities. De aanvraag hier-
voor en het verzamelen van alle 
hiervoor benodigde informatie 

is door het bestuur zelf uitge-
voerd. Er is door de VVE een 
hypothecaire lening afgesloten 
en dit bedrag wordt als bouw-
depot beheerd door het Ener-
giebespaarfonds. 

Wat gaat er allemaal 
gebeuren?
Het dak is aan vernieuwing toe 
en gelijk een goede reden om 
extra isolatie aan te brengen om 
aan de huidige eisen te voldoen 
en over te gaan tot het plaatsen 
van bijna 100 zonnepanelen. 
(waarvan iedere bewoner 5 
zonnepanelen à 1500 kw krijgt 
en de rest is voor de openbare 
ruimtes). Nu er toch op het dak 
gewerkt wordt, is besloten de 
schoorstenen te vervangen en 
tevens de CV-kanalen voor de 
HR- ketels. De thans aanwezige 
VR-ketels (Verbeterd Rende-
ment) mogen in de toekomst 
niet meer. In alle appartemen-
ten zal een nieuwe HR CV ketel 
geplaatst moeten worden. Voor 
de plannen van de regering 
om alle CV-ketels te vervan-

gen door warmtepompen is bij 
ons gebouw helaas niet genoeg 
ruimte. Diverse ramen in de 
appartementen zijn lek en veel 
ruiten zullen, gezien de leeft ijd 
van het gebouw, volgen. Daar-
om is besloten alle ruiten nu te 
vervangen voor HR++ ruiten.  
Van het een komt het ander en 
alle ramen moeten wel ‘even’ 
voorzien worden van zwaar-
dere scharnieren en ach, ook 
gelijk maar inbraakbestendige 
driepunt sluitingen. Ook de 
schuifpuien worden vervangen 
door kunststofexemplaren. Tot 
half september zullen de eige-
naren enige overlast ondervin-
den. Wie mooi wil zijn…..

Het resultaat is wel dat de ener-
giekosten per appartement en 
voor de gezamenlijke ruimten 
en lift  fors zullen dalen en het 
comfort van de appartementen 
aanmerkelijk zal toenemen. De 
verwachting is dat de Emtinck-
staete hiermee de komende 15 
à 20 jaar geen grote renovaties 
meer heeft  te verwachten.

Emtinckstaete energiezuiniger

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!* 

 

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

www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

A.s. zaterdag 9 juni staat ‘Ja 
Zuster Nee Zuster’ op het pro-
gramma in Spant! 

Muziektheater Spotlight is een 
Loosdrechtse vereniging die 
kort na haar oprichting in 2016 
al succes had met ‘Joseph and 
the Amazing Technicolour 

Dreamcoat’ in een uitverkocht 
Spant!, vorig jaar gevolgd door 
de musical West Side Story 
in hetzelfde theater. Spotlight 
is een professioneel werkend 
amateur gezelschap dat uit alle 
spelers het beste probeert te 
halen op het gebied van zang, 
dans en toneel. 

Met een cast van twintig per-
sonen en een acht koppige live 
band, wordt ‘Ja Zuster Nee 
Zuster’ wederom in de grote 
zaal van SPANT! in Bussum 
neergezet. Aanvang 20.15 uur.                                 
Kaarten: https://www.spant.
org/ja-zuster-nee-zuster

Nog kaarten voor Ja Zuster Nee Zuster

NEDERHORST DEN BERG- 
Graag willen we u uitnodigen 
voor een nieuwe presentatie 
bij kasteel Nederhorst. 

De titel van de tentoonstelling 
is ‘Heather’. We willen het werk 
van Herman van der Heide, 

Valentijn van der Heide, van 
Th ea Tolsma-van der Heide en 
werk uit de collectie van Hoog-
terp-van der Heide combine-
ren en samen brengen in de 
tentoonstelling. De periode is 
9 en 10 en 16 en 17 juni. Deze 
twee weekenden zullen we u 

graag ontvangen in de grotere 
ruimtes op het terrein van het 
kasteel tussen 12 - 18 uur. Het 
adres: Slotlaan 3, Nederhorst 
den Berg; tel. 06 53614954. 

Presentatie Galerie Eewal   



Wijdemeren
informeren

Digitale nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de gebiedsont-

wikkeling in de Oostelijke Vechtplassen? 

Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief 

met updates over lopende projecten. 

Aanmelden: www.vechtplassen.nl.  

  College Wijdemeren: 
  één gemeente Gooi en Vecht 

Kort

>   Erfgoedfestival
Het eerste erfgoedfestival, Groen in 

Gooi en Vecht, is gestart. Liefhebbers 

van cultuur en natuur kunnen ruim 

drie maanden genieten van meer dan 

100 activiteiten en tentoonstellin-

gen. Onder andere het Singer Laren, 

Kasteel-Museum Sypesteyn en het 

Vechtstreekmuseum organiseren spe-

ciale groene tentoonstellingen. Het 

festival duurt van 31 mei tot en met 9 

september. Bekijk het programma op 

www.groeningooivecht.nl. 

>    AVG voor verenigingen
Op 25 mei 2018 is de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) van kracht gegaan. In deze nieuwe 

privacywet staat dat bedrijven, overhe-

den maar ook vrijwilligersorganisaties 

precies moeten bijhouden welke ge-

gevens ze verzamelen, waarom en hoe 

lang. Is uw sportvereniging nog niet 

AVG-proof? Kom dan naar de cursus 

voor verenigingen op 19 juni en 10 juli 

van 19.30-21.30 uur in het gemeente-

huis, Rading 1, Loosdrecht. Meer info: 

www.teamsportservice.nl. 

>    Geldige reisdocumenten
Heeft u voor de zomervakantie nog 

een nieuw reisdocument of rijbewijs 

nodig? Maak dan op tijd een afspraak. 

De wachttijd voor het maken van een 

afspraak is momenteel één week. 

Na de aanvraag duurt het een week 

voor uw nieuwe document klaar is. 

Maak per persoon en per product dat 

u wilt aanvragen een aparte afspraak 

via www.wijdemeren.nl/afspraak of 

via telefoonnummer 14 035. 

>   Veilig zwemmen
Warm is het hè? Zoekt u regelmatig 

verkoeling in een van de plassen? 

Raadpleeg altijd eerst de (gratis) zwem-

water-app om te zien waar u veilig kunt 

zwemmen. De kwaliteit van het water 

kan in warme periodes snel veranderen. 

In de app staan actuele gegevens over 

800 zwemlocaties in Nederland. U kunt 

de kwaliteit van het water ook bekijken 

via www.zwemwater.nl. 

 

Offi  ciële
bekendmakingen

Het nieuwe college van 

Wijdemeren werkt aan de vorming 

van één gemeente Gooi en Vecht 

binnen tien jaar. Alle tussenvor-

men van fusie sluiten zij uit. Ook 

is het college geen voorstander 

van de wens van de provincie voor 

een fusie tussen Hilversum en 

Wijdemeren.

Het college werkt momenteel aan een 

voorstel voor de gemeenteraad waarin 

het streven naar één gemeente Gooi en 

Vecht, binnen tien jaar en zonder tussen-

stap, wordt bekrachtigd. Op dinsdag 19 juni 

bespreekt het college haar plannen met de 

gemeenteraad.

Herindelingsontwerp 
Berenschot

Eind vorig jaar heeft organisatieadviesbu-

reau Berenschot van de provincie de op-

dracht gekregen om een concept herinde-

lingsontwerp te maken voor een fusie tus-

sen Wijdemeren en Hilversum. Berenschot 

spreekt daarover in de komende periode 

met de gemeente, inwoners, maatschappe-

lijke organisaties en ondernemers. 

Deze bijeenkomsten vinden plaats onder 

verantwoordelijkheid van de provincie. 

Zodra Berenschot de data van de bijeen-

komsten bekendmaakt, plaatsen wij dit 

op www.wijdemeren.nl/toekomst. 

Twee processen, één doel

Wethouder Joost Boermans: “Er lopen 

momenteel twee processen. Het proces 

van de provincie om op korte termijn te 

komen tot een fusie tussen Wijdemeren en 

Hilversum én het proces van de gemeente 

om binnen tien jaar te komen tot één ge-

meente Gooi en Vecht. Wij geloven dat één 

gemeente Gooi en Vecht de beste optie is 

om een krachtige regio te vormen, betere 

kwaliteit te leveren en een snellere dienst-

verlening te realiseren. De vorming van één 

grote gemeente in de Gooi en Vechtstreek 

is ook het einddoel van de provincie 

Noord-Holland. We trekken daarom graag 

met de provincie en de gemeenten in de 

regio op om dit doel te realiseren.”

Dorpsgesprek
energiecoöperatie

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren (06) 12 79 45 41 www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:
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Overdag op kantoor, ’s avonds in 

een band of op de planken? Bijna 

de helft van de Nederlanders doet 

aan een vorm van amateurkunst. 

Tijdens het landelijke festival 

Iktoon laten honderden amateurs 

hun kunsten zien. 

Juni is de maand van Iktoon. U kunt dan 

met eigen ogen én oren ervaren hoe leuk 

en mooi amateurkunst is. Er zijn muzie-

koptredens van bands, koren en DJ’s. Er is 

zang, theater, dans en er zijn workshops.

Spotlight
Vanuit Wijdemeren doet muziektheater 

Spotlight mee aan Iktoon. Op zaterdag 

9 juni staan zij vanaf 20.15 uur met de 

musical Ja Zuster, Nee Zuster in het Spant! 

in Bussum. Ook doen ze mee aan de fees-

telijke afsluiting van de Iktoon-maand op 

vrijdag 29 juni in het Spant! in Bussum.

Programma
Bekijk het hele programma op 

www.iktoongooivecht.nl. 

#mooiwijdemeren
@bertmelief
#mooiwijdemeren
@bertmelief

Iktoon: amateurkunst in de regio



>  Aangevraagde omgevingsver-

gunningen 

Breukeleveen
- Herenweg 66: vernieuwen toegangspoort (30.05.18)

Kortenhoef
- Bruinjoost 5: dichtmaken balkon (22.05.18)

-  Kortenhoefsedijk 153: plaatsen zonnepanelen 

(24.05.18)

- Moleneind 33: plaatsen carport (28.05.18)

-  Moleneind 46: slopen woning en bouwen nieuwe 

woning (30.05.18)

- Zwanenbloem 20: plaatsen dakkapel (30.05.18)

Loosdrecht
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 278: vernieuwen beschoeiing 

(29.05.18)

-  Nootweg 15: verbouwen kantoor tot woningen en 

nieuwe garageboxen (17.05.18)

- Oud-Loosdrechtsedijk: aanpassen oeverlijn (18.05.18)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 237: vervangen woonark 

(31.05.18)

-  Rading project Knorr: plaatsen dakkapellen op zestien 

woningen (30.05.18) 

Nederhorst den Berg
-  Overmeerseweg 33: verbouwen en vergroten woning 

(22.05.18)

- Sectie C 5142 kavel 17: bouwen woning (31.05.18)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 

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

tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-

ningen (reguliere procedure)

’s-Graveland
-  Leeuwenlaan 12: slopen bouwdelen en aanbouwen 

in beschermd dorpsgezicht Landhuis Oostereinde 

(17.05.18)

-  Noordereinde 60: afwijken van bestemmingsplan 

t.b.v. Wonderfeel

-  Zuidereinde 109: bouwen vier woningen, uitweg, een 

dam met duiker met beschoeiing (25.05.18

Loosdrecht
- Dennenlaan 14: plaatsen dakkapel  (22.05.18)

-  Muyeveldse Wetering sectie E 1437: vervangen 

beschoeiing  (28.05.18)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 252 en 254: vernieuwen 

beschoeiing (18.05.18)

- Veendijk 3: uitbreiden steiger (25.05.18)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 173: vervangen rieten dak  (31.05.18)

Nederhorst den Berg
- Jozef Israëlslaan 2: aanbouwen serre (18.05.18)

- Middenweg 53: bouwen woning (23.05.18)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

-  Middenweg 159: renoveren bedrijfsgebouw, bouwen 

werkplaats lavafilter en duiker 

-  Voorstraat 35: bouwen vijf woningen behorende bij 

herontwikkeling Voorstraat

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.

>  Bekendmaking ter inzage-

legging Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

ingevolge artikel 7.27 van de Wet milieubeheer bekend 

dat het concept van de Notitie Reikwijdte en Detail-

niveau (NRD), voor het realiseren van een vaarverbin-

ding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums 

Kanaal, ter inzage wordt gelegd. Eenieder kan een 

zienswijze indienen op deze notitie.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Het project betreft de aanleg van een vaarverbinding 

tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums 

Kanaal. Hiervoor zijn een aantal varianten geselec-

teerd die in de milieueffectrapportage zullen worden 

onderzocht.

De eerste stap in de milieueffectrapportage is het afba-

kenen van de onderzoekskaders. Dit gebeurt nu in de 

ter inzage gelegde Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In 

deze notitie wordt onder meer de voorgenomen acti-

viteit (vaarverbinding Loosdrechtse Plassen-Hilversums 

Kanaal) beschreven. Vervolgens wordt beschreven 

welke varianten worden onderzocht én op welke wijze 

deze varianten en de milieueffecten zullen worden 

beoordeeld. De commissie m.e.r. zal advies uitbrengen 

over de NRD. 

Ter inzage
De “Notitie Reikwijdte en Detailniveau” ligt vanaf 6 juni 

gedurende zes weken ter inzage. Op afspraak kunt 

u deze inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC), 

Rading 1 in Loosdrecht.

Inspraak en overleg
Binnen de termijn van zes weken kan eenieder schrif-

telijk of mondeling een zienswijze(n) over de notitie 

kenbaar maken bij het college van burgemeester en 

wethouders. Zienswijzen kunt u sturen aan college 

van burgemeester en wethouders van Wijdemeren, 

postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Het indienen van 

een zienswijze is vereist om later beroep te kunnen in-

stellen. Op basis van de ingebrachte zienswijzen wordt 

de definitieve versie van de NRD vastgesteld door het 

college. Daarbij wordt een zienswijzenota opgesteld, 

waarin wordt aangegeven of, en zo ja op welke manier, 

de definitieve NRD is aangepast naar aanleiding van de 

verschillende zienswijzen.

>  Verleende vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten

’s-Graveland
-  Maarssen’s Bouwbedrijf B.V., wijziging data ontheffing 

bouwplaatsinrichting bouwplan Buitenlust, Zuiderein-

de 250-252 (22.05.18)

Kortenhoef
-  Winkeliersvereniging De Meenthof, Braderie Meenthof 

in het winkelcentrum op 16 juni 2018 (25.05.18)

-  Sportvereniging ’s-Graveland, parkeerterrein Sporthal 

De Fuik, Zuidsingel 54, Wijdemeren Beach Event op 

22, 23 en 24 juni 2018 (30.05.18)

-  Spakenburgse Vishandel Van Kooij, vaste standplaats 

vis op donderdag op De Meenthof/Curtevenneweg 

(31.05.18)

Loosdrecht
-  D. Manten, Accacialaan tussen Laan van Eikenrode 

en Meidoornlaan, Straatbarbecue op 7 juli 2018 

(30.05.18)

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. 

>  Meldingen APV en Bijzondere 

Wetten

Kortenhoef
- T. Stam, Kalkakker 2-12, Straatbarbecue op 14 juli 2018

Op een melding is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

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

Dorpsgesprek enegiecoöperatie
Kent u de Wijdemeerse energieco-

operatie al? De energiecoöperatie 

richt zich op energiebewustzijn, 

energiebesparing en energieop-

wekking. Op dinsdag 12 juni is 

het eerste dorpsgesprek in 

Nederhorst den Berg. 

Tijdens het dorpsgesprek vertellen de vrij-

willigers van de energiecoöperatie over 

de mogelijkheden van energiebesparing 

in de eigen woning. Ze informeren u over 

de mogelijkheden voor vloer-, muur- en 

dakisolatie, over warmtenetten, warmte-

bronnen en collectieve energieopwekking. 

De bijeenkomst vindt plaats in de kantine 

van VV Nederhorst en duurt van 19.30 tot 

22.00 uur.

Energiecoach
Tijdens de avond kunt u zich ook inschrij-

ven voor een (gratis) gesprek met een ener-

giecoach. Dit is een betrokken bewoner, er-

varingsdeskundige of vrijwillige professional 

die samen met u in uw woning kijkt naar de 

mogelijkheden voor energiebesparing. De 

energiecoach neemt na drie maanden nog-

maals contact met u op om te vragen of 

het is gelukt om een vervolgstap te zetten. 

Aanmelden
Aanmelden voor het dorpsgesprek kan via 

info@energiecooperatiewijdemeren.nl. 

Er volgen nog dorpsgesprekken in de 

andere kernen.

Wijdemeren
informeren

6 juni 2018
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Op zaterdag 9 juni a.s. organi-
seert ‘Dag met een Lach’ in sa-
menwerking met het Zeldzame 
Ziekten Fonds, Metakids en 
Bartimeus een geweldige dag 
waarbij 62 zieke en gehandi-
capte kinderen samen met hun 
broers of zussen mogen mee-
rijden in supercars en mogen 
varen op enorme gave sloepen 
en boten.

Het gaat om een kleine or-
ganisatie die bestaat uit bijna 
300 eigenaren van bijzondere 
auto’s die geheel kosteloos en 
belangeloos hun auto een dag 
ter beschikking stellen. De lo-
catie is Beachclub Loosdrecht 
aan de Nieuw Loosdrechtse-
dijk 218. We starten rond 11.30 
uur met een mooie rit rond de 
Loosdrechtse Plassen in ruim 
60 supercars (Porsche, Lam-
borghini, Ferrari, McLaren, 
Rolls Royce, Bentley, Corvette, 
enz.) en bieden de kinderen en 
het hele gezin vervolgens een 
lunch aan op de Beachclub. ’s 

Middags gaat iedereen vervol-
gens aan boord van de boten 
en sloepen die klaarliggen in 
de haven en gaan we met ruim 
200 man de plassen op voor 
een mooie tocht met fantasti-
sche boten Meer details: htt-
ps://www.facebook.com/even-
ts/1243078785708292/

Revoce zingt
Kamerkoor Revoce heeft  
samen met Belle Voci uit 
Den Haag een concert op 
zondagmiddag 10 juni om 
15.00 uur in het Hilversumse 
Raadhuis. Gezongen worden 
werken van Rachmaninov 
en Tschaikovski maar ook 
Nederlandse componisten 
als Andriessen, Sweelinck en 
Bremer komen aan bod. De 
muzikale leiding is in handen 
van Nedyalka Todorova. De 
entree is gratis, wel kunt u 
uw bijdrage leveren aan een 
collecte na afl oop.

LOOSDRECHT – Buitenge-
woon Opsporingsambtenaren 
(BOA’s) van Recreatie Mid-
den-Nederland hebben vorige 
week extra controles uitge-
voerd bij watersporters op de 
Loosdrechtse Plassen. Recre-
atie Midden-Nederland is de 
uitvoeringsorganisatie voor 
Plassenschap Loosdrecht e.o. 

Er werd onder andere gecon-
troleerd op vaarsnelheid, snel-
vaarontheffi  ngen, vaarbewijzen 
en registratiebewijzen van mo-
torvaartuigen. Bij slechts een 
kwart van de gecontroleerde 
vaartuigen bleek alles helemaal 

in orde en volgens de regels. Er 
werden meer dan twintig waar-
schuwingen uitgedeeld en één 
proces verbaal uitgeschreven. 
Met name jeugdige waterspor-
ters werden regelmatig betrapt 
op te snel varen en het veroor-
zaken van overlast voor andere 
recreanten. 

Zonder overlast
De Loosdrechtse Plassen zijn 
een populair watersportgebied. 
Voor de veiligheid van recrean-
ten op en aan het water, heeft  
Plassenschap Loosdrecht e.o. 
een verordening opgesteld met 
regels, die gelden voor dit ge-

bied. Daarnaast gelden ook de 
regels en voorschrift en voor de 
watersport, vanuit de landelijke 
wetgeving, zoals registratiever-
plichting voor bepaalde motor-
vaartuigen.
Niet alle watersporters zijn op 
de hoogte van de regels of hou-
den zich daar aan. Bij gemeente 
en recreatieschap komen re-
gelmatig klachten binnen over 
te snel varende motorboten, 
luidruchtige jongeren en onvei-
lige situaties, veroorzaakt door 
watersporters. BOA’s en poli-
tie voeren dan ook regelmatig 
controles uit en spreken over-
treders aan op hun vaargedrag. 

Jeugdige watersporters, die in 
de fout gaan, krijgen in eerste 
instantie een waarschuwings-

brief mee voor hun ouders. 
Eventuele overtredingen daar-
na worden direct beboet.

Vooral jeugdige watersporters niet bewust van veilig varen

HILVERSUM – In een brief aan 
de nieuwe gemeenteraadsle-
den en de collegeformateurs in 
de Gooi en Vechtstreek vragen 
de gezamenlijke woningcorpo-
raties aandacht voor twee be-
langrijke maatschappelijke op-
gaven. Voor bouwlocaties om 
sociale huurwoningen te bou-
wen en voor samenwerking op 
het gebied van verduurzaming. 

De vraag naar betaalbare wo-
ningen is vele malen groter 
dan het aanbod in de Gooi en 
Vechtstreek. Ook moet een 
deel van de voorraad worden 
vervangen omdat de doelgroep 

verandert: minder gezinnen 
en meer eenpersoonshuishou-
dens. In de regionale Woonvi-
sie is afgesproken om 1/3 van 
alle nieuwbouwwoningen in de 
sociale huur te realiseren. Dat 
is wat de corporaties betreft  het 
minimum. Door het toevoegen 
van het typen woningen waar-
van er nu onvoldoende zijn, 
door het stimuleren van door-
stroming en door een optimale 
woonruimteverdeling (passend 
bij het inkomen en de gezins-
samenstelling) door te voeren, 
kunnen wij meer huishoudens 
voorzien in hun woonbehoeft e. 
De corporaties gaan graag in 

gesprek met de nieuwe colleges 
en raadsleden om alle kansen te 
onderzoeken.  
 
Verduurzaming 
De corporaties nemen hun 
verantwoordelijkheid voor het 
maken van grote stappen op 
het gebied van verduurzaming. 
Zij werken de komende jaren in 
een hoger tempo aan het ener-
giezuiniger maken van de wo-
ningen. Belangrijk hierbij is te 
weten welke duurzame warmte 
en andere energiebronnen de 
gemeenten in de wijken gaat 
ontwikkelen. De kansen voor 
energietransitie liggen groten-

Aandacht voor duurzaamheid en bouwlocaties 

NEDERHORST DEN BERG- Een 
beschuldigende vinger naar 
Wijdemeren of ingaan op de 
feiten? De Gooi en Eemland 
kiest voor het eerste. 

Door: Mark Hilberts 

‘Wijdemeren zou bij de provin-
cie Noord-Holland niet gemeld 
hebben dat er plannen zijn om 
pal ten noorden van Neder-
horst den Berg 175 woningen 
te bouwen’, schrijft  de Gooi en 
Eemlander- journalist Ronald 
Frisart. Daardoor zou volgens 
hem de weg vrij zijn geweest 
voor provinciale staten om per 
ingang van 1 mei het gebied te 
verklaren als beschermd weide-
vogelgebied. De werkelijkheid 
geeft  een ander relaas. De eer-
ste verkenningen van het PARK 
advies (Provinciaal Adviseur 
Ruimtelijke Kwaliteit) dateren 
al uit 2016. Wijdemeren heeft  
toen de gelegenheid gehad zijn 
zienswijze over het polderge-
bied aan te geven. Dat zij de 
beoogde bouwlocatie destijds 

niet hebben genoemd is niet 
verwonderlijk.
De grootste onzorgvuldigheid 
lijkt bij exploitant Kennemer-
land (zelf) te liggen. Zij had-
den eveneens melding kunnen 
maken van een voorliggend 
plan. Dat de interesse van Ken-
nemerland in 2016/2017 niet 
heel groot was, wordt nog eens 
bevestigd door het niet acteren 
tijdens het destijds “te koop” 
staan van een aanzienlijk deel 
van het gebied. 
De exploitant koos voor een 
andere route. Via besloten 
bijeenkomsten werden de lo-
kale politieke partijen geïnfor-
meerd over de bouwplannen 
in Nederhorst Noord hetgeen 
uiteindelijk resulteerde in een 
beginselakkoord in maart 2018 
van het nieuwe college(s) over 
de bouwpannen. Dat het Colle-
ge het plan Nederhorst Noord 
niet eerder bekend maakte is 
niet verwonderlijk omdat het 
(democratische) proces van 
formele besluitvorming nog 
moest plaatsvinden. 

Of een zienswijze ingebracht 
in het PARK, of later bij het tot 
stand komen van de PRV door 
de provincie gehonoreerd kon 
worden valt overigens te be-
zien. Naast weidevogelgebied 
maakt de Horn & Kuijerpolder 
al langer deel uit van het gebied 
van de stelling van Amsterdam 
en de Nieuwe Hollandse water-
linie (UNESCO).  
De krant meldt ook niet dat de 
status ‘vogelweidegebied’ wordt 
verkregen door zorgvuldige tel-
lingen en in samenhang wordt 
bekeken door de provincie. 
Ook worden er aan de agrariërs 
in het gebied eisen gesteld aan 
het maaien van grasland met 
vogelnesten.
In het nieuwe provinciaal be-
leid ten aanzien van infrastruc-
tuur en bouwen krijgt het be-
houd van het open landschap 
een steeds prominentere rol. 
Inbreien in plaats van inbreken 
zal, in het belang van de waarde 
van het open landschap, het ad-
vies worden aan Wijdemeren. 

Inbreien in plaats van inbreken

G & E bericht selectief over 
bouwplan Nederhorst Noord 

Dag met een Lach

deels op wijkniveau. Ook hier-
over willen de corporaties idee-
en uitwisselen met de nieuwe 
gemeentebestuurders. 

Kennismaking 
De brief, voorzien van facts-
heets per corporatie, aan de 

raadsleden is tevens een uitno-
diging voor een bijeenkomst 
om kennis te maken met als 
doel inzicht te krijgen in wat 
zij belangrijk vinden, waar zij 
kansen zien en welke zorgen er 
leven. 
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Van maandag 11 juni tot en 
met zaterdag 16 juni gaan 
duizenden vrijwilligers van Na-
tuurmonumenten collecteren. 
De collecte staat dit jaar in het 
teken van insecten. 

Het aantal insecten neemt 
dramatisch af. En dat is erg, 
want insecten zijn cruciaal in 
haast ieder ecosysteem. Na-
tuurmonumenten roept heel 
Nederland op om de strijd aan 
te gaan voor de insecten. Ook 
Natuurmonumenten neemt 
extra maatregelen om de leef-
wereld van insecten te verbe-
teren. Denk aan een grotere 
bloemenrijkdom in natuurge-
bieden, meer afwisseling in het 
landschap en insectvriendelijk 
maaibeheer. Wil jij helpen Ne-
derland insectvriendelijker te 
maken, dan is het nu het mo-
ment om te geven.
 
10.000 insectenredders
In ruim 300 gemeenten gaan 

ongeveer 10.000 vrijwilligers 
van deur tot deur met een col-
lectebus. Houd jij ook van de 
natuur in Nederland? Geef dan 
tijdens de collecteweek van Na-
tuurmonumenten.’
Natuurmonumenten is een ver-
eniging met ruim 700.000 leden 
en donateurs en 200.000 kinde-
ren die lid zijn van OERRR. Zij 
hebben een gezamenlijk doel: 

opkomen voor natuur in Ne-
derland. Daarom verwerft  en 
beheert Natuurmonumenten 
natuurgebieden. De natuurge-
bieden zijn bijna allemaal toe-
gankelijk voor publiek. 
Meer informatie op: www.na-
tuurmonumenten.nl/insect. U 
kunt ook contact opnemen met 
Clara Meltzer (035- 582 5820) 
of clarameltzer@ziggo.nl 

Collecteren om insecten te redden

VRIJSTAANDE WONING MET PRACHTIG

UITZICHT OP DE HORSTERMEERPOLDER
Zeer geschikt voor aan huis gebonden beroepen.

Kenmerken: In goede staat van onderhoud. Heel veel privacy. 

Tuin/terras aan zuidzijde. Kantoor/atelierruimte 80m2 met aparte 

ingang/toilet. Garage van ca 30 m2 met overheaddeur. 

Paardenstal met rijbak (30 x 15 m) en weidegang

Woningopp. 170 m2 + vliering 60 m2 (beperkte hoogte)

Totaal perceel opp.  10.000 m2

Indeling woning begane grond: 2 woonkamers en keuken 

en grote bijkeuken met aanrecht

Verdieping: 1 ruime slaapkamer met balkon en 

3 kleine slaapkamers en badkamer.

Adres: Middenweg 74-A Nederhorst den Berg     Info: 06-46 39 66 55

TE KOOP

Praise Loosdrecht zorgde zon-
dagmorgen 3 juni voor een 
pittige muzikale bijdrage aan 

de kerkdienst in de Nederlands 
Gereformeerde kerk aan de 
Oud-Loosdrechtsedijk.

PraiseBuitenplaats Overweer  (te Breukelen)  zoekt

HUISMEESTER 
Functie-omschrijving
-  Zorgdragen voor de veiligheid van de eigenaren op de buitenplaats;
-  Reiniging gemeenschappelijke ruimten(trappenhuizen, liften, steigers e.d.);
-  Onderhoud tuin (maaien, sproeien, wieden) jaarlijks ondersteund door een hovenier 
 voor het groot onderhoud;
-  Signalering groot en klein onderhoud en in overleg met de bestuurder/beheerder 
 verhelpen of laten verhelpen;

Functie-eisen
-  Buiten werktijden bereikbaar zijn voor calamiteiten;
-  Zelfstandige pro-actieve werkwijze ;
-  Goede communicatieve vaardigheden met de eigenaren/gebruikers en leveranciers;
-  Kennis van facilitaire en technische zaken;
-  Op gepaste wijze kunnen omgaan met verzoeken buiten de opdrachtsfeer;

Sollicitaties met CV binnen 14 dagen na verschijning van het nieuwsblad, uitsluitend 
per email naar de secretaris: overweer.sollicitatie@gmail.com
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Wandeltochten
Een uurtje wandelen langs 
de Vecht, of in stevig tempo 
van Loenen via Vreeland en 
Nederhorst den Berg naar 
Ankeveen en via Korten-
hoef weer terug naar Loenen: 
dat zijn de twee uitersten 
van op de beide dagen van 
deze wandeltocht ‘Stichtse 
Vecht en plassen’, een klas-
sieke wandeltocht van WSC 
De Verbinding. Op 9 en 10 
juni a.s. De afstanden zijn 6, 
10, 15, 25, 34, 40 en 50 km. 
Starten kan vanaf 7.00 uur. 
Startlocatie: Loenense Mixed 
Hockey Club, Rijksstraatweg 
182, 3632 AJ Loenen aan de 
Vecht. Voor deze wandel-
tocht kunt u zich inschrijven 
via onze website. Zie voor 
tarieven www.wscdeverbin-
ding.nl. Ook op de dagen zelf 
kunt u zich aanmelden. 

Ga mee varen op de Loosdrechtse plassen
Wie er zelfstandig niet meer op 
uit kan vanwege rollator of rol-
stoel kan nu mee uit varen op 
de Loosdrechtse plassen. Dit is 
een initiatief van Vrijwilligers 
Beukenhof, Cliëntenraad en 
Partnergroep. 

Het sluit aan bij het jarenlan-
ge succes van varen voor be-
woners van het verpleeghuis. 
Dankzij sponsors en jachtha-
ven Wetterwille zijn de afgelo-
pen jaren tientallen vaartocht-
jes gemaakt en honderden 
mensen uit varen geweest. Er 
wordt een bijdrage van 5 euro 
gevraagd. “Met alle bijdragen 

worden extra  leuke dingen 
voor bewoners en bezoekers 
van de Beukenhof mogelijk”, 
onderstreept Ron van Aalst van 
de Cliëntenraad. “De Beuken-
hof staat middenin de samenle-
ving. Wie er nauwelijks op uit 
gaat en vereenzaamt willen we 
nu ook meenemen. Ons motto 
is: Samen staan we sterk.”
Wilt u mee of weet u iemand 
die ervoor in aanmerking 
komt: meld je aan met vermel-
ding NAW, telefoonnummer of 
emailgegevens bij de receptie 
van de Beukenhof of bij Ron@
ronvanaalst.nl, 06-21255944.

De eerste Skûtjes zijn al op de plassen. Kom a.s. woensdag genieten van een mooi watersportevenement bij Finley Het Witte Huis. 

Woensdag 6 juni Skûtjesilen Witte Huis

KORTENHOEF- Er werden geen 
records geboekt in aantallen 
en temperatuur, maar de 30e 
editie van de Rabobank Drie 
Dorpenloop werd druk be-
zocht, ondanks de warmte. 
Gelukkig was er een uitgebreid 
peloton plaatselijke EHBO’ers 
dat op uitstekende wijze on-
dersteunde met natte hand-
doeken en scherpe controle op 
uitvalverschijnselen.

Door: Herman Stuijver

De oproep van de kersverse 
voorzitter Willem de Leeuw 
om veel kinderen te laten be-
wegen had blijkbaar uitwer-
king, er verschenen bijna 140 
kinderen aan de start. Van wie 
zeer waarschijnlijk kinderop-
vang Th uizBij het hoogste op-
komstpercentage had, dus die 
organisatie wordt verblijd met 
een omroepinstallatie.

Bij de KidsRun lijkt de jonge 
Tijs Hollander onverslaanbaar, 
hij won soeverein binnen 5 mi-
nuten op de 1,5 km. De gezus-
ters Fleur en Marit Agterberg 
werden eerste en tweede bij 
de meisjes, op slechts vier se-
conden verschil. Tot hun grote 
vreugde kregen de Antonius-
leerlingen Siem Fecken en Sara 
Ruwers ook een beker voor de 
eerste plaats, bij de kinderen 
tot 9 jaar. Ex- voorzitter André 
Janmaat mocht ook bij de grote 
loopwedstrijd van de senioren 
het startschot verrichten. Dat 
deed hij met verve zodat de 
massa van 460 lopers zich op de 
Zuidsingel in beweging zette. 
Binnen de kortste keren snelde 
Max Hildebrand over de fi nish 
van de 4 km, speakers Menno 
van den Brand en Willem De-
gekamp schrokken wakker in 
het weelderige zonnetje. Max 
liet nr.2, Simon Polman, bijna 2 

minuten achter zich. Maar ook 
de winnaar van de 7 km. had 
er de gang in. Amsterdammer 
David Vonk vloog met onge-
veer 18 km/u. over het straten-
circuit. Knap dat de junior Lars 
van Huisstede nu derde werd 
binnen 25 minuten. Er is altijd 
grote waardering voor Rendolf 
van Hoof die met zijn loophan-
dicap nu voor de 30e keer de fi -
nish haalde, ook met dank aan 
zijn begeleiders. 

Training
De meeste lopers (175) doen 
de 12 km. wat een pittige uit-
daging was onder deze om-
standigheden. Veel bekende 
namen uit de dorpen werden 
door de speakers aangekon-
digd, veteraan Raimon Knip 
die knap vijfde werd of onder-
wijzeres Sandra Moen die de 
bronzen plak veroverde. De 
Drie Dorpenloop staat bekend 

als een recreatieloop, zonder 
uitgesproken topatleten. Re-
ken maar dat deze vrouwen 
en mannen ook menig uurtje 
training door bos en hei achter 
de rug hebben. Het gaat vooral 
om het meedoen wat Menno 
van den Brand de opmerking 
ontlokte bij een zeer langzame 
binnenkomer dat de man ‘ge-
noten had van de omgeving’. 

Warme en drukke Drie Dorpenloop

Of dat een loper in ‘Het Wapen 
van Ankeveen was blijven han-
gen’, toen iemand aanmerkelijk 
minder snel was dan Willem 
Degekamp verwachtte.

Halve marathon
Goed presteren gold zeker 
voor de deelnemers aan de 
halve marathon die 21,1 km. 
afl egden, een beestachtige af-
stand onder deze omstandig-
heden. Winnaar Jan Berkhout 
uit Rijnsburg liep ruim 16 km. 
per uur wat hem een eindtijd 
van 1.18.27 uur opleverde. De 
nummer twee kwam acht mi-
nuten later over de eindstreep. 
Ook petje af voor veteraan Rob 
Fecken die in ruim anderhalf 
uur de drie dorpen doorkruis-
te. Leuk om te zien dat raadslid 
Olivier Goetheer van De Loka-
le Partij ook een doordouwer is, 
hij deed bijna 2,5 uur over zijn 
halve marathon. Met de vrolij-
ke klanken van Bloaskapel De 
Fluutjes werd op het terras van 
Dirks Sportcafé nog lang nage-
kaart over deze drukke en war-
me Drie Dorpenloop. 

Olivier Goetheer vlak 
voor de fi nish
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Vijf NILO- turnsters hadden 
zich geplaatst voor de District 
Finale op zaterdag 2 juni. Bij 
deze fi nale komen ook de top-
verenigingen van Noord-Hol-
land, dus het niveau ligt erg 
hoog. Het is dus al een feestje 
om hier te mogen staan als 
turnster.

Door: Linda Spil

Doha Yakhlaf en Amber Steutel 
waren de eerste turnsters voor 
NILO. Ze draaiden een mooie 
wedstrijd en behaalden op de 
toestellen apart hele mooie re-
sultaten. Doha werd eerste op 
sprong, 5e op vloer en Amber 
3e op de brug. In het eindklas-
sement eindigden ze respectie-
velijk op een 24e en 25e plaats.
Hierna was het de beurt aan 
Vera Steutel, de enige turnster 
van NILO in de D1-klasse. Ook 
Vera behaalde een persoonlijk 
succes, ze scoorde 14.00 punten 
met een prachtige brugoefe-

ning. Maar ook de andere toe-
stellen turnde ze strak en naar 
eigen kunnen. We waren dan 
ook heel blij met een 11e plaats 
in dit sterke deelnemersveld.
In de laatste ronde kwamen 
Ahlam Yakhlaf en Carlijn van 
der Vegt in actie. Ze begonnen 
beide sterk op de brug, maar 
op het toestel balk sloeg Carlijn 
haar slag met 14.033 punten 
voor een super strakke oefe-
ning. Ze stond eerste in de tus-
senstand en heeft  deze plek niet 

meer afgestaan, ofwel Carlijn is 
de nieuwe District Kampioen 
van de Jeugd 1 op D2- niveau. 
Heel trots op dit mooie resul-
taat, maar ook op alle andere 
turnsters, die stuk voor stuk 
persoonlijke successen hebben 
behaald en hebben laten zien 
dat ze bij de beste turnsters van 
het District behoren. 

Carlijn van der Vegt districtskampioen

'Turnen’

Carlijn van der Vegt gefl ankeerd 
door Ahlam en Vera

s tand & in te r ieur  concepten

Frans Hals laan 23  F
Loosdrecht

035 -  720  02  01
 in fo@dekoteam.nl

Zoekt collega’s voor...

Sales  Ondersteuning
Commerc ië le  B innendienst

Te lefon ische  Aquis i t ie
(Een goede beheers ing  van  de  Neder landse  &  Enge lse  t aa l  i s  gewens t)

W i j  b ieden...
Een a f w isse lende,  ze l f s t and ige  f unc t ie  b innen  een  jong  en  enthous ias t  team;

Een open en  ambi t i euze  wer ks feer ; 
Goede a r be idsvoor waarden;

F lex ibe le  wer k t i j den  (Uren  z i jn  in  over leg  in  te  vu l len).

Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfs-
leven (SBB) heeft afgelopen 
week een pluim uitgereikt aan 
Eigen&Wijzer. Tijdens de ‘SBB 
on tour 2018’ - actie ontvan-
gen organisaties die zich extra 
inzetten voor het opleiden van 
mensen binnen hun branche 
een pluim. 

Kinderopvang Eigen&Wijzer 
heeft  de pluim ontvangen voor 
het innovatieve BBL niveau 
4 opleidingstraject ‘Expert 
in de praktijk door theorie’ - 
Gespecialiseerd Pedagogisch 
Medewerker, dat in januari is 
gestart in samenwerking met 
MBORijnland. Kernwaarde 
van de opleiding is dat theorie 
en praktijk beter op elkaar aan-
sluiten waardoor een student 

direct van toegevoegde waarde 
is op de werkvloer en de hele 
organisatie een kwaliteitsslag 
maakt. Een win-win situatie 
wat Eigen&Wijzer van het 
begin heeft  doen besluiten de 
opleiding volledig voor hun 
studenten te bekostigen en hen 
optimaal te begeleiden tijdens 
de studie. SBB complimenteert 
Eigen&Wijzer met de innova-
tieve aanpak: ‘Jullie halen met 
recht de toekomst in huis en 
investeren in jullie mensen en 
daarmee in de kwaliteit van de 
gehele branche’. Eigen&Wijzer 
reageert trots: ‘Kinderen zijn de 
toekomst en onze medewerkers 
begeleiden daarin. Wij dagen 
hen dan ook graag uit om zich-
zelf te ontwikkelen en bieden 
hen daarin alle mogelijkheden’. 

Pluim voor Eigen&Wijzer
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KORTENHOEF – Zaterdag 2 juni 
konden donateurs van DSO een 
kijkje nemen in het Cultureel 
Centrum Kortenhoef (CCK) aan 
de Parklaan. De toneelvereni-
ging had hen uitgenodigd voor 
een exclusieve sneak preview 
van het nieuwe theater.

“We willen zichtbaar zijn voor 
onze donateurs, ook nu we 
even geen toneel spelen. Laten 
zien dat we heel actief zijn en 
zin hebben om hier te starten” 
motiveert bestuurslid Kai Spall 
de open middag. Als gastheer 
ontvangt hij de bezoekers in 
het oude klaslokaal van basis-
school de Regenboog dat wordt 
omgebouwd tot foyer. De bar 
staat al in de hoek en bij de 
muur liggen stapels tapijttegels 

die nog op de vloer moeten 
komen. Eén van de vele werk-
zaamheden die de DSO-leden 
zelf oppakken. “We zijn nu een 
soort bouwvereniging” grapt 
Yolentha Nickolson. “Ja, er zijn 
naast de toneelavond ook veel 
klusavonden gepland” vult Kai 
aan. “Maar iedereen is bereid 
om wat te doen, om mee te 
helpen en mee te denken. Met 
wat je kunt en leuk vindt, bij-
voorbeeld met de inrichting, de 
techniek of het beheer. Dat ver-
broedert en verbindt. Je leert 
elkaar zo ook op een andere 
manier kennen.”

Meer dan toneel
De ruime, lichte hal, waar veel 
glas in is verwerkt, vormt een 
mooie entree naar de theater-

zaal. Daar zijn de muren juist 
zwart geverfd om een intieme 
sfeer te creëren. Ook hier wordt 
nog hard gewerkt. Aan een vlie-
ring voor de opslag van spullen 
uit het huidige clubgebouw de 
Spel-Onk, aan het ophangen 
van podiumverlichting en aan 
het inrichten van de zaal met 
een deel van de tribune uit De 
Dobber. Als minitheater biedt 
het CCK straks plaats aan 70 
bezoekers. Waarbij Spall bena-
drukt dat DSO weliswaar de 
hoofdhuurder is, maar dat het 
geen DSO-gebouw wordt. Het 
is een multifunctionele ruimte 
dat zich leent voor meer dingen 
dan toneel en dus ook door an-
dere verenigingen te gebruiken 
is. 

Kijkje in Cultureel Centrum Kortenhoef

Voorstelling in oktober
Als eerste voorstelling zal DSO 
van 17 t/ 20 oktober het stuk 
‘Sophie’ van Roos Ouwenhand 
ten tonele brengen. Dat vergt 
een strakke klus- en repeteer-
planning, maar de leden rich-
ten zich vol enthousiasme op 

de laatste loodjes. “We hebben 
zin om aan de bak te gaan, om-
dat je steeds beter beeld krijgt 
van wat het gaat worden” licht 
Yolentha toe. “Je ziet waar je 
naar toe gaat. Het begin is in 
zicht. Niet het einde.”

NEDERHORST DEN BERG- Vrij-
dagavond 15 juni ontvangt Het 
Jagthuis het Van Baerle Trio en 
zondagmiddag 17 juni komt 
pianist Hannes Minnaar. 

Het Van Baerle Trio zit momen-
teel tot over z’n oren in Beetho-
ven en zal een paar juweeltjes 
uit de Beethoven-triovoorraad 
spelen: het Geister (op 70/1), het 
Barlaeus (op 70/2), de Variaties 
op “Ich bin der Schneider Kaka-
du” (op 121a) en het WoO 38. 
Gezien de aanmeldingen die er 
voor dit concert al binnen zijn, 
verheugt een groot aantal men-
sen zich op dit concert. Met het 
Van Baerle Trio krijgt u dan ook 
een topconcert. Violiste Maria 
Milstein, cellist Gideon de Her-
der en pianist Hannes Minnaar 

spelen sinds 2004 samen en 
wonnen inmiddels vele prijzen. 
Hun cd’s kregen naast lovende 
recensies ook een Edison.
Op zondagmiddag speelt Han-
nes de Goldbergvariaties van 
Bach. Ook voor dit concert stro-
men de reserveringen binnen. 
Maar u kunt er nog bij! Voor-
afgaand aan het concert kunt u 
om 15 uur gratis een inleiding 
bijwonen waarin musicoloog 
Pieter Kuipers enige geheimen 
van de Goldbergvariaties uit de 
doeken doet. 
Hannes Minnaar studeerde pia-
no bij Jan Wijn aan het Conser-
vatorium van Amsterdam, waar 
hij in 2009 met hoogste onder-
scheiding afstudeerde. Violiste 
Maria Milstein werd geboren 
in Moskou, maar groeide op in 

Frankrijk. Ze studeerde bij Ilya 
Grubert in Amsterdam en Da-
vid Takeno in Londen. Zowel 
haar bachelor- als haar mas-
terdiploma behaalde ze met de 
hoogst mogelijke onderschei-
ding. Inmiddels geeft  ze zelf les 
op het Amsterdamse Conserva-
torium. Gideon den Herder stu-
deerde cello bij Monique Bar-
tels in Amsterdam en Clemens 
Hagen in Salzburg, waar hij zijn 
masterdiploma met de hoogste 
onderscheiding behaalde. 
Na het weekend met Beethoven 
en Bach kunt u met een voldaan 
gevoel de zomer tegemoet. Het 
nieuwe Jagthuisseizoen gaat be-
gin september weer van start.
Van Baerle Trio: vrijdag 15 juni, 
aanvang 20.15 uur; Hannes 
Minnaar: zondag 17 juni, aan-

Van Baerle Trio en Hannes Minnaar in Jagthuis

vang 15.30 uur, inleiding om 15 
uur; Entree 17,50 euro (tot 25 
jaar 10 euro). Reserveren: www.
jagthuis.nl, per e-mail via stal@
jagthuis.nl of telefonisch 0294-

252609. De locatie van het con-
cert is Het Jagthuis, Middenweg 
88, Nederhorst den Berg (Hor-
stermeer).

NEDERHORST DEN BERG- Na 
het succesvol verlopen Len-
tespektakel is stichting Ne-
derhorst den Berg Actief klaar 
voor de tweede uitdaging van 
het jaar: de organisatie van het 
Zomerspektakel. 

Op zaterdagmorgen 16 juni 
start het Bergse Zomerfeest 
met de traditionele braderie. 
Een gezellige markt die dit jaar 
wordt opgebouwd in de Voor-
straat, Brug- en Kerkstraat.  
Op zaterdagmiddag is de om-

geving rond het Willie Dasplein 
het centrum van spectaculaire 
demonstraties en activiteiten. 
Spanning en spektakel wordt 
verwacht bij de adembenemen-
de Fietstrialshow. Welke voet-
baller uit de regio Wijdemeren 
zal zijn zenuwen het beste in 
bedwang kunnen houden in 
het ‘Panna Knock Out’ toer-
nooi? 
Genieten van activiteiten voor 
jong en oud in een gezellige 
ambiance onder het genot van 
een hapje en een drankje. Dat 
is het Zomerspektakel! Na de 
kinderdisco en kinderbingo 
luidt Dansstudio Van Harten 
het avondprogramma in met 
een swingende demonstratie. 
Om 21.00 uur wordt de win-
naar bekend gemaakt van de 
Spektakelloterij. Op 11 en 12 
juni houden de vrijwilligers 
van Stichting Nederhorst Ac-

Uitdagend programma Zomerspektakel   

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

BEZORGERS GEZOCHT!

tief daarvoor een laatste loten-
verkoopactie. De prijzenpot is 
gevuld met aantrekkelijke prij-
zen! Het slotstuk van de avond 
wordt verzorgd door een spet-
terend optreden van de Gooi-
sche Zangers. 

Zwemmen, fi etsen, rennen
Zondag 17 juni staat in teken 
van de A&S Sprintriathlon. Om 
13.00 uur start de eerste serie 
op het strand achter Sporthal 
de Blijk. Rondom de start en 
fi nishlocatie op de Overmeer-

seweg zal het publiek kunnen 
genieten van de sportieve inzet 
van meer dan 300 triatleten. 
Het doorgaande verkeer in het 
dorp zal tijdens de triathlon 
rekening moeten houden met 
enige omleidingen en tijdelijke 
afsluitingen van wegen. 
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Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Handig met auto’s?
Kom werken bij 

Vakgarage Richtlijn.
Bel 0294-252325 of

kom langs in Nederhorst. 

B.M.L. is op zoek naar 
school verlaters die in 

de watersport wil komen
werken op Futters 65 + 

zijn welkom.
035-5828485

Toekomst in de autotechniek? 
Kom werken bij

Vakgarage Richtlijn.
Bel 0294-252325 of

kom langs in Nederhorst. 

Stage plek of vakantiebaan? 
Kom werken bij 

Vakgarage Richtlijn. 
Bel 0294-252325 of 

kom langs in Nederhorst. 

 

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  

Frans Halslaan 7   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 Thuiszorg en Wonen     085 - 621 40 40

Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht 

(met of zonder indicatie), klantcentrum@amaris.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. 10 juni: 11.00 uur:  geen opgave ontvangen

Hervormde Gemeente (Sijpekerk)

Zo 10 juni: 10.00 uur: Jeugddienst: Ds. H.E. Danker, De Bilt.  

 18.30 uur: Ds. A. van Duinen.

Gereformeerde kerk

Zo. 10 juni: 10.00 uur: Ds. H.M. Ploeger.

Beukenhof

Zo. 10 juni: 11.15 uur: Ds. H.M. Ploeger en Mw. L. Visscher.

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente

Zo. 10 juni: 09.30 uur: Ds. G.J. van Meijeren, ‘s-Graveland,

 18.30 uur: Gezamelijke dienst in de Sijpekerk. 

Nederlands Gereformeerde kerk

Zo. 10 juni: 09.30 uur: mevr. J. Gerkema-Mudde.

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
26/05- 17/06 11.00 u. Expositie Janus de Winter Oude School, Kortenhoef
wo. 06 juni 13.00 u. Skûtsjesilen  Finley Het Witte Huis
do. 07 juni 20.00 u. Commissie over Kernenbeleid Rading 1, Loosdrecht
za. 09 juni 11.00 u. Open Dag zeilschool De Vuntus Horndijk
za. 09 juni 11.30 u. Dag met een Lach   Porseleinhaven 
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
za. 16 juni 22.15 u. Midzomernachtloop (meer starts) NM Bez. Centr, ‘s- Graveland
di. 19 juni 20.00 u. Gemeenteraad Rading 1, Loosdrecht

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

 

Activiteiten agenda

Programma GooiTV
Vanaf 6 juni zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
-  TV Magazine met onder andere een voorbeschouwing op de we-

reldbarbecue, informatie over de AED, een reisje met de Zonne-
bloem en Kort Nieuws. 

-  In Gesprek met de Burgemeesters van Hilversum en Gooise Me-
ren.

-  RegioHub gaat over projecten in Kortenhoef die opgezet zijn 
door de Stichting De Appelboom.

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

(1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.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
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Van Riebeeckweg 45
1212 EH  Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

BOSMAN-BOUW
AANNEMINGSBEDRIJF        06 55 89 40 69   (LOOSDRECHT)

Nieuwbouw, verbouw, renova�e, onderhoud, kozijnen, dakkapellen, veranda's….  

WWW.BOSMAN-BOUW.NL

Personeel gezocht
Interieur verzorgers 

boten 

Loosdrecht

vr, za, ma - 9u tot 14u

Bel Bert Kers 0620445948

Bert.Kers@LOCABOAT.com

Benefi etconcert
KORTENHOEF- Op zondag 24 
juni organiseert Stichting Tara 
Bodong (Nederland) om 15.00 
uur een benefi etconcert in het 
muziekgebouw ‘t Akkoord in 
Kortenhoef.

Alle opbrengsten van het con-
cert gaan rechtstreeks naar 
een kleinschalig hulpproject 
in Aarunachal Pradesh, een 
afgelegen gebied van noord-
oost India waar de Stichting 
Tara Bodong (Nederland) een 
school/nonnenklooster voor 
meisjes heeft  opgericht. Het 
programma ‘Van Beethoven 
tot pop’ wordt verzorgd door 
de Japanse pianiste Yoshimi 
Kawai (onder anderen bekend 
uit concerten in de Amstelkerk 
en het Concertgebouw Am-
sterdam) en het Nederlandse 
Röntgen Trio (fl uit, hobo en 
fagot). Naast Beethovens ‘Vari-

ations aria Mozart’ staat ook de 
hit ‘Dromen’ van Jan Smit op 
het programma. De stichting 
Tara Bodong wil een bijdrage 
leveren aan een dringende uit-
breiding van de keermuur. Die 
hard nodig is i.v.m. het moes-
sonseizoen, die vaak leidt tot 
aardverschuivingen. Omdat 
de school op een helling is ge-
bouwd, wordt het gebouw be-
dreigd. Help ons alstublieft  de 
veiligheid van de meisjes en de 
school te waarborgen




