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Kaj Moorman
wereldkampioen zeilen
Door: Herman Stuijver
Op 14 juli werd Loosdrechter Kaj Moorman wereldkampioen zeilen in de Yngling-klasse. Samen met z’n maten Jasper Schuddeboom en Sam Peeks leverde de 23-jarige stuurman
een unieke prestatie in het Italiaanse Riva aan het Gardameer. Niet alleen versloegen ze diverse geroutineerde tegenstanders uit een veld van 46 teams, ook werden ze Jeugd
Wereldkampioen en ontvingen ze een speciale beker omdat ze naast totaalwinnaar ook de 1e race van 10 wedstrijden wonnen. Dat was nog nooit eerder gebeurd in deze klasse.

Uw makelaar sinds 1979 !

“Het moment dat we wisten dat
we zouden winnen, lag een meter of honderd voor de finish bij
de laatste race. Dat is een onbe-

JA

schrijflijk gevoel. We gaven elkaar
direct een groepsknuffel” opent
Kaj Moorman. Die vertelt dat
zaterdag de 14e juli enorm span-

ik wil...

(VER)KOPEN

nend was. Het trio stond toen op
een gedeelde 2e plaats. “We hadden van tevoren een strategie dat
we konden winnen. Je moet daar
enorm rekening houden met de
wind uit de bergen. Doordat wij
bij de onderboei als binnenste
boot wilden aankomen, zijn wij
meteen gegijpt en hebben we
het hele voordewindse rak naast
onze concurrenten gevaren. We
hebben op een halve bootlengte
die race gewonnen.
Lees verder op pagina 2

Bij ons bent u aan het juiste adres !

makelaars

T 035 582 53 33
veermanmakelaars.nl

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

Moeite uw
droomwoning te
vinden? Wij
helpen u verder!

Lindelaan 101
1231 CK Loosdrecht
T 035 – 582 42 81
E info@vuister.com
I www.vuister.com

2

NIEUWSSTER

Woensdag 1 augustus 2018

passen onze baan aan op wat de
anderen doen.”
NIEUWSSTER
Dit was een erg belangrijk punt, Erkenning
omdat de NED336 die eerste Kaj kent z’n mede-wereldkamLoosdrecht
Stomerij
& Schoenmakerij
stond
in het klassement
een 9 pioenen vanuit
de Splash-klasse
vaarde.” In de 10e slotrace ein- waar ze elkaar vaak bestreden.
digde de NED335 als vierde, wat Hij leerde zeilen bij zeilschool
klaar terwijl De
u wacht
voldoende was om wereldkamVuurtoren, maar zeilt sinds
pioen
te
worden.
Volgens
Kaj
is
zijn
15e bij vanaf
GWC€De
VrijbuiKOSTUUM € 15,00 - DEKBED
17.00
eenStoomgoed
optimale
samenwerking
het
ter.
“Ik
ben
al
vanaf
ongeveer
kan eventueel in 24 uur klaar zijn. Bij ons kunnen gordijnen ook worden gereinigd.
Ook wasgoed, lakenpakketten
en dekbedovertrekken
wordenactief
gedaan.in de wedstrijdsport.
allerbelangrijkste.
“Terwijl
ik op 2012
deKledingreparatie:
snelheid let, kijken Jasper en We hebbenAdres:
voor Rading
deze WK
146 niet
Broek
korternaar
maken
maar € 8,50
Boni Supermarkt)
Sam
vooral
devoor
concurrenspeciaal (Naast
getraind,
wel hebben
035-5828684
OOK
UW
ten.
WeREPARATIE
overleggenVOOR
heel AL
veel
enSCHOENEN
we dit jaar Tel:
meegedaan
aan vier
Vervolg van voorpagina.

2

Sleutel-service

Openingstijden: s’maandags gesloten, dinsdag t/m vrijdag 09:00 tot 18:00, zaterdag 09:00 tot 16:00
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Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH Hilversum
035 - 62 52 484
www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl
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Nieuw-Loosdrecht
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Kom
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blieksprijs uitgereikt voor het
Alle vormen zijn toegestaan: werk met de meeste stemmen.
schilderijen, tekeningen, gra- Inschrijven kan tot 5 oktober
fiek, ruimtelijke beelden, tex- via: www.zilverenkei.nl.

Taxateur Arie Molendijk naar Fletcher hotel

Loosdrecht
StomerijSchoenmakerij
& Schoenmakerij
Loosdrecht

Sleutel-service
Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

klaar terwijl u wacht

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

Kledingreparatie:

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

€ 8,50

Openingstijden: s’maandags gesloten, dinsdag t/m vrijdag 09:00 tot 18:00, zaterdag 09:00 tot 16:00

Een gedachte kan niet ontwaken

ADVERTEREN?
WWW.NIEUWSSTER.NL
zonder andere te wekken
Het hoeft niet perfect te zijn,
om prachtig te zijn

STER.NL

Schroom niet langs te komen
voor een taxatie bij de in den
lande bekende taxateur van
oude boeken Arie Molendijk

uit Rotterdam. U bent van
harte welkom in hotel Fletcher,
Oud Loosdrechtsedijk 253 op
donderdag 12 juli van 13.00 tot
16.00 uur in het restaurant.
Meer dan 1700 taxaties heeft
Molendijk inmiddels op zijn
naam staan. Kosten voor een
taxatie zijn 5 euro per 5 tot ca.
10 boeken. Waaronder ook series als 1 item bedoeld wordt.

De kosten van taxatie van grotere partijen/bibliotheken, die
meer tijd in beslag nemen,
variëren van 25 tot 50 euro. U
krijgt altijd alle aandacht en uitleg. Een taxatierapport voor de
verzekering is mogelijk, maar
alleen voor waardevolle boeken met een individuele waarde
vanaf 75 euro.
Zie ook: www.molendijkboeken.nl.

ambachtelijke
slagerij
ambachtelijke
Aanbieding
slagerij van deze week:

Diverse
soorten
barbecue
Aanbieding
van deze
week: spiezen
Runder-, varkenshaas en kipspiezen
4e
Gyrosvink

4

gratis
,75

ma- t/m vrij- dag 06.30 - 23.00 uur
zaterdag 06.30 - 20.30 uur
zondag 11.30 - 20.30 uur
ma- t/m vrij- dag 06.30 - 23.00 uur
Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77
zaterdag 06.30 - 20.30 uur
zondag 11.30 - 20.30 uur

Gyros gekruid gehakt omwikkeld
met katenspek
2 stuks
Wegens vakantie zijn wij gesloten van
Vleeswarentrio
maandag 6 augustus t/m maandag 27 augustus.
100 gram
gebraden
rosbief
Dinsdag,
voor de
jaarmarkt zijn we weer open!
100 gram boterhamworst
aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag
Samen
Bakje
rundvleessalade
Lindelaan 102 Loosdrecht tel. 035-5823223 www.slagerijgerarddenooij.nl

5,95

Openingstijden: maandag en dinsdag 8.30 tot 17.30 uur, woensdag gesloten
geldig
van donderdag
t/m zaterdag
donderdagaanbiedingen
en vrijdag 8.30
tot 18.00
uur, zaterdag
8.00 tot 15.00 uur.
Lindelaan 102 Loosdrecht tel. 035-5823223 www.slagerijgerarddenooij.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 8.30 tot 17.30 uur, woensdag gesloten
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€ 50.000 extra om fusie
te bestrijden

KOPIJ
AANLEVEREN:

Wethouders
CDA ‘er Rosalie van Rijn krijgt
de volgende portefeuilles: sociaal domein, volkshuisvesting,
kernenbeleid, cultuur en sport.

REDACTIE@
DUNNEBIER.NL

de Begroting 2019, meer diepgang en transparantie bij de Kapitaalgoederen. Het onderdeel
dat gaat over de bijdragen aan
gemeenschappelijke regelingen
(regio, brandweer, veiligheid
e.d.) zal verbeterd moeten worden.
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Te vaak verkoop van
alcohol aan 18-minners
Door: Saskia Luijer
In de eerste helft van 2018
werd een aantal 17-jarigen op
pad gestuurd om een poging
te doen om in Wijdemeren
alcohol te kopen. Alcoholverstrekkers weigerden hen dat in
52,5% van de gevallen. Daarmee scoort onze gemeente
het laagste in de regio Gooi en
Vechtstreek, waar de naleving
van de leeftijdsgrens gemiddeld 66% was.

GRATIS BEZORGSERVICE
IN NIEUW LOOSDRECHT!*
Kleuren:

PMS: Reflex Blue / 123 C
CMYK:
:

dichterbij dan u denkt...
Logo kleur

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

Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur

* levering op dinsdag en vrijdag
Logo kleur diap

Tussen maart en mei werden
twintig
alcoholverstrekkers
in onze gemeente bezocht op
twee onverwachte momenten.
Horecabedrijven, winkeliers en
sportkantines werden verrast
met een bezoekje. Een aantal
17-jarige jongeren probeerde,
onder begeleiding van onderzoeksbureau Nuchter, alcohol
te kopen. Deze mysteryshopactie is onderdeel van de aanpak
van GGD en gemeenten om in
de regio het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen.

Slechtste in regio
Burgemeester Freek Ossel is
niet tevreden met het resultaat.
Hoewel hij verduidelijkt dat de
cijfers fluctueren, moet de naleving echt beter. “Wijdemeren
scoort als gemeente het slechtste in de Gooi en Vechtstreek en
dat doen we al een tijdje” meldt
hij. In de regio is de naleving
door supermarkten verslechterd naar 66% en dat vraagt dus
extra aandacht. Ook de horeca
doet het relatief slecht, zij zijn
gedaald naar 64%. De slijterijen
hebben zichzelf daarentegen dit
jaar verbeterd (89%). En hoewel sportkantines overall het
laagste scoren, is daar wel een
stijgende lijn te zien; van 45%
in 2015 naar 57% dit jaar.
Extra acties
Voor de gemeente zijn de resultaten een aansporing om
extra acties te ondernemen.
Zo krijgen alle bezochte zaken
een brief met de bevindingen
van de mysteryshopactie. Al-

coholverstrekkers waar geen
overtredingen zijn geconstateerd, ontvangen de deursticker ‘Wij doen NIX18 goed’. De
verkooppunten waar het niet
goed ging, krijgen een waarschuwingsbrief uit naam van
burgemeester Ossel en wethouder Van Rijn. Om de naleving
onder sportkantines verder te
verbeteren, bezoekt Sportservice in de komende periode
diverse verenigingen om hen
te ondersteunen. Daarnaast
worden ‘rekenhulpen’ uitgegeven die het makkelijker maken
om te checken of een jongere
al 18 jaar is. Verder wordt met
nieuwe handhavingsmethodes
geëxperimenteerd om de effectiviteit van de controles te verhogen. Een voorbeeld hiervan
is een pilot die binnenkort in
Hilversum start, waarbij minderjarige testkoper samen met
een BOA de horeca gelegenheden bezoeken. Tenslotte worden de ‘hotspots’ in kaart gebracht, de locaties waar de kans
het grootste is dat een jongere
er alcohol kan kopen. Op die
plekken wordt de inzet van toezichthouders geconcentreerd.

Monique van Benschop lanceert
zomers kinderboek

nog veel meer. Zijn de kinderen
er nog niet klaar mee? Op de
website vind je nog veel meer
(kleur)boeken. Kijk er gerust
eens rond, want ook op de site
zelf zijn verschillende spelletjes
en kleurplaten te vinden.

Restaurant
Gespecialiseerd in elke
“ feest ” gelegenheid
Voor meer informatie of uw reservering
Noodweg 35 • 1213 PW Hilversum • tel. 035-5771267
www.restaurantfloyds.nl

Weekendaanbieding
(don,vrij,zat)

Muffins

3 + 1 gratis

NEDERHORST DEN BERG- Het vierde kinderboek van Monique van
Benschop ligt in de winkels. Een zomers boek over Spanje, cultuurverschillen, pestkoppen in de klas, paella en flamencodansers. Het
perfecte cadeau voor achter in de auto.
Ieder boek van Monique van Benschop bevat een doeboekje aan
het einde. Kinderen kunnen lekker kleuren, spelletjes spelen en er
nog wat van opsteken ook. Het is een ideaal formaat om mee te nemen op vakantie of in de auto.
Lily en Lars krijgen een nieuw
meisje in de klas. Ze heet Catalina en komt uit Spanje. Het
meisje wordt al snel gepest en

om te laten zien dat Spanje superleuk is, organiseren ze een
echte Spaanse dag op school
met tapas, flamencodansers en

Leerzaam
Monique van Benschop (1964)
heeft lang met een idee voor een
kinderboek in haar hoofd gelopen. In 2015 is zij langsgegaan
bij heel veel boekhandels en bibliotheken om te zien wat er is.
Ze praatte met kinderen en keek
zo waar zij behoefte aan hadden.
Als kinderen op vakantie gaan,
weten ze vaak maar weinig van
het land. Daarin wilde zij haar
steentje bijdragen. In 2016 is de
droom van Monique werkelijkheid geworden. Monique heeft
zelf een Surinaams-Aziatische
achtergrond en merkte dat veel
kinderen die in Nederland geboren zijn weinig over andere
culturen weten en dat er veel
verschillen zijn. Niet alleen in de
cultuur zelf, maar ook in het begrip er van. Dat is de reden dat
Monique aan de slag is gegaan
met leerzame boekjes over verschillende culturen. Dit doet ze
op een enthousiaste en speelse
wijze. Naast de verhalen in de
boeken, zit er altijd een doeboek
bij met kleurplaten, leerzame
spelletjes en nog veel meer.
Neem ook eens een kijkje op de
website: www.lilylarsenlola.nl

Wijdemeren
informeren

1 augustus 2018

Werk Kerklaan

Aanpak Cabomba

Van 13 t/m 17 augustus wordt een
deel van het riool in de Kerklaan
gerenoveerd. De Meenthof en de
parkeerplaats blijven bereikbaar.
Voor automobilisten staat een
omleidingsroute aangegeven.
www.wijdemeren.nl/wegafsluitingen

Gaat u met dit mooie weer regelmatig
met een boot de plassen op? Dan bent
u vast bekend met Cabomba.
Dit aquariumplantje is een probleem
voor de waterrecreatie. Help mee om
verdere verspreiding te voorkomen!
www.wijdemeren.nl/aanpakcabomba

Volg ons ook op:

#mooiWijdemeren
@gemeentewijdemeren

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

(06) 12 79 45 41

Nederhorst den Berg

Bouwen en wonen
Aangevraagde
omgevingsvergunningen
>

Ankeveen

- Stichts End 50: aanbrengen brand scheidende
muur (11.07.18)

’s-Graveland

- Cannenburgerweg: 12-14: wijzigen
brandcompartimentering (18.07.18)
- Noordereinde 111 t/m 119: aanpassen balkons aan
achterzijde woningen (16.07.18)
- Noordereinde 141: plaatsen dakkapel aan voor- en
achterzijde woning (17.07.18)
- Noordereinde 293: verbouwen woning (20.07.18)
- Zuidereinde 78: vernieuwen kozijnen (18.07.18)

Kortenhoef

- Emmaweg 37: tijdelijk plaatsen stacaravan
(25.07.18)
- Huijbert van Schadijcklaan 16: bouwen erker
(17.07.18)

Loosdrecht

- Dennenlaan 13: plaatsen dakkapel aan voorzijde
woning (21.07.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 113: uitbreiden woning
(11.07.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a: plaatsen woonboot
(18.07.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 304a: bouwen woning
(16.07.18)
- Nootweg 24a: plaatsen dakkapel (23.07.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 158a: vergroten en verhogen
woning (13.07.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 204a: verhogen bestaande
botenloods (24.07.18)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.
> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Breukeleveen

- ’t BreukeleveenseMeentje 7: bouwen woning
(09.07.18)
- Herenweg 63 en 65: oprichten dubbele woning
(17.07.18)
- Herenweg 66: vernieuwen toegangspoort (17.07.18)

Kortenhoef

- Emmaweg 37: vergroten woning (20.07.18)

Loosdrecht

- Hallincklaan 3: maken uitbouw (19.07.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 208b: bouwen steigers
(25.07.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 52e: bouwen bedrijfspand
(24.07.18)
- Rading 10 35: bouwen woning (25.07.18)
- Rading 16 16: uitbreiden woning (20.07.18)

COLOFON

- Voor Vreelandseweg 53: plaatsen schuifhek (bij ‘t
Hemeltje) (18.07.18)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
>

Verlenging beslistermijn

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

Loosdrecht

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 285: aanbrengen
beschoeiing
- Oud-Loosdrechtsedijk 238: verbouwen
gemeentelijk monument ‘De Dunne Dirk’

Melding Activiteitenbesluit
(Milieu)
>

- Stichting Monumenten Bezit, Zuidereinde 43,
’s-Graveland: Verhuur voor kleinschalige
evenementen, zoals recepties, diners en
vergaderingen

Informatie

Tegen het indienen van een melding staat geen
bezwarenprocedure open.
Informatie kan worden verkregen bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek telefoon
nummer 088-633 3000.

Ontwerpbesluit Weigering
verklaring van geen
bedenkingen aanvraag
omgevingsvergunning
Moleneind 65 in Kortenhoef

Verkeer
>

Verkeersbesluiten

Kortenhoef

- Hoflaan tegenover huisnr. 42/44: aanleggen
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in
verband met handicap belanghebbende (17.07.18)
- Oranjeweg t.h.v. huisnr. 118: opheffen
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in
verband met omstandigheden belanghebbende.

Loosdrecht

- Oud-Loosdrechtsedijk t.h.v. huisnr. 241: opheffen
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in
verband met omstandigheden belanghebbende.
- Hoek Ruysdaellaan/St. Annepad: realiseren twee
parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische
auto’s (25.07.18)
- Vrijheid t.h.v. huisnr. 23: opheffen van
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in
verband met omstandigheden belanghebbende.
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Persoonsregistratie

www.wijdemeren.nl

> Beschikking ambtshalve
uitschrijving uit de BRP

Het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Wijdemeren maakt bekend dat op
grond van artikel 2.21 en 2.22 van de Wet
Basisregistratie Personen besloten is de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande personen
definitief op te schorten:
- Sonet, Océane P.C.H., geboren 5 oktober 1996,
uit te schrijven Land Onbekend per 8 juni 2018
- Couperus, John R.M. , geboren 18 december 1968,
uit te schrijven Land Onbekend per 5 juni 2018
- A.J. Koridon, geboren 11 april 1970, uit te schrijven
Land Onbekend per 14 juni 2018
- L. Franco Sanchez, geboren 4 september 1990 uit
te schrijven naar Colombia per 2 juli 2018
- S. Keler, geboren 24 juli 1963, uit te schrijven Land
Onbekend per 5 juni 2018		
- V. Popa, geboren 7 augustus 1984, uit te schrijven
Land Onbekend per 7 juni 2018
- A. Thiangsungnoen, geboren 18 juli 1976, uit te
schrijven Land Onbekend per 8 juni 2018
Staat uw naam hierboven of weet u waar
bovenstaande personen verblijven, neem dan
contact op de gemeente Wijdemeren via 14035 of
mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl.

>

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
gemeenteraad op 19 juli 2018 heeft besloten, gelet
op artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht en artikel 6.5 van het Besluit
omgevingsrecht, de Verklaring van geen
bedenkingen voor de aanvraag om
omgevingsvergunning voor bouwwerken ten
behoeve van extensieve natuurgerichte recreatie op
het perceel Moleneind 65 te Kortenhoef in ontwerp
te weigeren en de ontwerp-weigering ter inzage te
leggen.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken
liggen vanaf 27 juli 2018 gedurende zes weken ter
inzage in het gemeentehuis van Wijdemeren, Rading
1 in Loosdrecht bij het secretariaat van de afdeling
Fysiek Domein, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur
(op afspraak).

Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder een
zienswijze naar voren brengen tegen de ontwerp-weigering. Deze zienswijze dient te worden
gericht aan de raad van de gemeente Wijdemeren,
Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

> Voornemen ambtshalve
uitschrijving uit de BRP

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de
wet Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners
verplicht hun verhuizing door te geven en
inlichtingen te verstrekken. Van onderstaand(e)
perso(o)n(e)n hebben wij geen aangifte van
verhuizing ontvangen. Op grond van artikel 2.22
van de wet BRP heeft het college van burgemeester
en wethouders het voornemen het adres ambtshalve
te wijzigen in de Basisregistratie.
Het betreft de volgende personen:
- A.J. Koridon, geboren 11 april 1970, uit te schrijven
Land Onbekend per 14 juni 2018
- L. Franco Sanchez, geboren 4 september 1990, uit
te schrijven naar Colombia per 2 juli 2018
- R.A. von Grumbkow, geboren 12 mei 1961, uit te
schrijven Land Onbekend per 26 juli 2018
- C.A. van der Kamp, geboren 2 februari 1966, uit te
schrijven Land Onbekend per 26 juli 2018
- M. Kerkhof, geboren 23 oktober 1970, uit te
schrijven Land Onbekend per 26 juli 2018
- F.F.N. Rojer, geboren 20 november 1992, uit te
schrijven Land Onbekend per 26 juli 2018
- W. Rokebrand, geboren 15 augustus 1970, uit te
schrijven Land Onbekend per 26 juli 2018

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

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 MiddenNederland, 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 verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht,
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).
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Olivier Goetheers passie voor de politiek
LOOSDRECHT- Sinds de gemeenteraadsverkiezingen is
de vierpersoonsfractie van De
Lokale Partij versterkt met Olivier Goetheer. Een jonge ICTprofessional uit Loosdrecht die
leeft voor de lokale politiek.
“Ik heb een drukke baan en
train bovendien veel voor de
halve triathlon begin september in Nice. Maar ik stem mijn
privéleven af op de politieke
agenda. Het bepaalt momenteel een groot deel van mijn
leven. En dan ben ik nog single, ik heb respect voor collega-raadsleden met een gezin.
Hoe spelen die dat klaar.”
Olivier Goetheer heeft in korte tijd de reputatie opgebouwd
dat hij met passie en volharding
zijn werk doet. Hij is een dossiervreter. “Als ik iets doe, dan
wil ik het ook voor 100% doen.
Ik wil zoveel mogelijk doen om
de inwoners van dienst te zijn.
Dus als ik iets ontdek wat beter
kan, dan ga ik er ook voor.” Hij
erkent dat de plaatselijke politiek een goede leerschool voor
hem is. Want soms lopen voorstellen totaal anders dan dat hij
zich had voorgesteld. Zo struikelde zijn initiatiefvoorstel om
een raadgevend referendum
in te voeren. Alleen zijn eigen
partij stemde voor. “Ik ben niet
teleurgesteld, ik wist dat de
kans dat men mij zou steunen
klein was. Maar het vuur is zeker niet gedoofd. Ik ben ervan
overtuigd dat jonge mensen
zullen herkennen dat een referendum een goede bijdrage is
om inwoners een stem te geven

Door: Herman Stuijver

bij politieke besluiten.”
Voorafgaand aan z’n betoog
om te pleiten voor een raadgevend referendum constateerde
hij al ‘dat politieke belangen
vóór gaan op idealen’. Immers
Dorpsbelangen en D66 zijn
beide voor het referendum,
maar hebben blijkbaar bij coalitiepartners CDA en VVD toegegeven dat zij hier geen breekpunt van wilden maken. Dus
trokken DB en D66 hun handen af van Goetheers voorstel,
evenals CDA, VVD en PvdA/
GrL die altijd al tegen een referendum waren.
Referendum
Olivier Goetheer ziet veel voordelen in een referendum. In een
tijd waarin zoveel verandert in
de vier jaar tussen de verkiezingen, is het noodzakelijk dat
inwoners tussentijds betrokken
worden bij besluiten. Hij noemt
de kennisrevolutie en een online maatschappij die ertoe leiden dat mensen steeds meer en
sneller informatie verwerven.
Dan is met een rood potlood
je keuze maken een verouderd
fenomeen. Bovendien is het
de vraag of verkiezingen wel
gaan over een pure keuze op
inhoud. Door marketing is de
beïnvloeding op kiesgedrag
enorm gegroeid. Dus vindt de
jonge democraat het referendum een goed middel. “Uiteraard naast andere vormen
van inspraak. Mensen moeten
de kans hebben om op lokaal
niveau te zeggen wat ze ergens
van vinden.” In zijn voorstel
zou je 1800 handtekeningen

(10% kiesgerechtigden) nodig
hebben om een raadpleging
te laten plaatsvinden. Uit onderzoek bij andere gemeenten
blijkt dat 99,5% van de uitslagen van plaatselijke referenda
wordt opgevolgd door gemeenteraden. Het idee dat bepaalde
kwesties tot een simpel ‘Ja/ Nee’
worden teruggebracht, weerlegt hij met het argument dat
ook bij andere besluiten er uiteindelijk een keuze voor of tegen is. Om zoveel mogelijk zijn
collega-raadsleden te overtuigen, had Goetheer alle andere
discussies in het verleden hierover bestudeerd. Zo stelde hij
een lijstje op van onderwerpen

op die niet thuishoren bij een
referendum, onder andere bestemmingsplannen, belastingverordeningen en voorstellen
van hogere bestuursorganen.
Tevergeefs, het onderzoekswerk, het zorgvuldig op papier
zetten van de verordening, het
vlammende betoog, het mocht
niet baten, de Wijdemeerse
gemeenteraad stemde met 15
stemmen tegen.
Leerproces
“Ik heb er veel van geleerd.
Zo moet ik bijvoorbeeld leren
om beknopter te formuleren.
Ik wil teveel alles wat bij een
onderwerp hoort naar voren

brengen. Dat is niet nodig.
Ook moet ik veel meer mijn
politieke voelhoorns trainen.
Ik heb echt even gedacht dat
iedereen dit wel een goed voorstel zou vinden” vertelt Olivier
Goetheer eerlijk. Maar zijn idealen, die wil hij niet verkwanselen. “Zo wil ik niet worden, ik
moet de politieke realiteit beter
leren kennen. Maar altijd in het
licht van wat het beste is voor
de inwoners. En niet te vergeten, met plezier, want dat is
even belangrijk.”

Kunst ‘Week van het Lichaam’
Door: Herman Stuijver
KORTENHOEF- De warmte tijdens de Zomeracademie weerhield de deelnemers er niet van om gemotiveerd aan de slag te gaan in de ‘Week van het Lichaam’. Samen met kunsthistoricus Aldwin Kroeze
organiseerde kunstenares Ingrid Jansen van atelier Art to Join een vijfdaagse cursus om het lichaam
in al zijn facetten op het doek vast te leggen.
’s Ochtends werden de circa
twaalf deelnemers met talloze oefeningen getraind in het
observeren van beelden die ze
daarna op talloze manieren op
papier zetten. Ze gebruikten
potloden, stiften, houtskool,
krijt en wat dies meer zij. ’s
Middags was er een model van
wie de cursisten een schildering maakten. Het grote atelier
staat vol met de portretten in
verf van verschillend niveau.
Aan tafel werken de voornamelijk vrouwelijke deelnemers
geconcentreerd aan de opdrachten. Nu gaat het om de
beweging vast te leggen. Steeds
benadrukt Aldwin hetzelfde
patroon, eerst vlot schetsen
en daarna uitwerken met een

zwart pennetje. Bij beweging
gaat het om de elementen: houding, herhaling, vervorming
en vervaging. De beelden die
men moet natekenen worden
steeds moeilijker, te beginnen
met een statische hardloper tot
echt bewegende beelden van
een schaatser. Onverbiddelijk
houdt Ingrid de stopwatch in
de hand, alles moet binnen
een bepaalde tijdslimiet. Het
moet wel spannend blijven. Ingrid Jansen legt uit dat mensen
schilderen niet alleen technisch
lastig is, maar dat je ook hebt te
maken met het beeld dat mensen van de persoon hebben.
“Het valt niet altijd mee om de
emotie van iemands verschijning los te zien van de fysieke

vormen.”
Op de eerste cursusdag begonnen de kunstenaars in spe met
de lijnen, op dinsdag het vlak,
woensdag het volume en op
donderdag dus de beweging.
De laatste dag is bestemd voor
een terugblik op de cursus.
Aan de hand van hun map met
werkstukken vertellen ze elkaar
hoe het ging en wat de ontwikkeling is geweest. Feedback
van de cursusleiders en andere
cursisten kan je een stuk verder
helpen. Op de vrijdagochtend
is er trouwens nog een grappige Japanse tekentechniek:
Hirameki. Je probeert van een
nietszeggende kleurige vlek iets
te maken, een hoofd, een kledingstuk of een lichaam.

Zelfs bij een hittegolf is het
fijn om je gevoel voor schilderen bij te schaven. Niet voor
niets hangt deze spreuk van
Erich Fromm prominent in

het atelier ‘Creativiteit vereist
de moed om zekerheden los te
laten’. Voor meer boeiende cursussen na de zomer. Zie: www.
ingridjansen.nl
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Fietsbrug Nigtevecht klaar voor gebruik
REGIO - De nieuwe fietsbrug
bij Nigtevegt over het Amsterdam Rijnkanaal is vanaf 3
augustus te gebruiken door
fietsers en voetgangers. Door
deze fietsburg zijn inwoners
sneller in Abcoude en biedt de
ontstane verbinding meer mogelijkheden voor recreanten.
Bij de fietsbrug is ook een natuurverbinding aangelegd om
dieren makkelijker tussen natuurgebieden te laten trekken.
De feestelijke opening is op 7
september.
Dankzij de nieuwe fietsbrug
kunnen inwoners van Nigtevegt vanaf 3 augustus vanuit
Nigtevecht in 10 minuten naar
station Abcoude om daar de
trein richting Utrecht, Gouda

of Rotterdam te nemen. Recreanten kunnen dan op de fiets
genieten van de natuur van het
Gein en de Gooi- en Vechtstreek. Ook de forten van de
Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam zijn makkelijker per fiets te bereiken.
Natuurverbinding
Het aanbrengen van een natuurverbinding maakt uitwisseling van fauna tussen natuurgebieden mogelijk en dat
versterkt de natuur. Vooral de
ree, ringslag en otter kunnen,
dankzij natuurlijke oevers,
eenvoudiger het kanaal oversteken. De laatste werkzaamheden aan de natuurverbinding
vinden plaats in het najaar.

Feestelijke opening
Op vrijdag 7 september worden
de fietsbrug en de natuurverbinding officieel geopend. Alle
inwoners van Nigtevecht en
Abcoude worden daarvoor uitgenodigd. Leerlingen van verschillende basisscholen krijgen
een rol bij de feestelijkheden.

Reeën kijken in het Corversbos
’s-GRAVELAND - Ga in juli of augustus in de avondschemering
op pad met de boswachter en
ontdek reeën in het Corversbos, vlak bij Hilversum. Deze
wandeling is voor volwassenen
en duurt ongeveer 1,5 uur.
Veel mensen hebben weleens
een ree gezien. Je hoort gekraak
in de bosjes, je kijkt en ziet nog
net iets bruins in de verte verdwijnen. Reeën komen veel
voor in Nederland, maar ze
zijn schuw. Onze boswachter
weet waar ze zich ophouden
en dat vergroot de kans op een
ontmoeting met deze prachtige
dieren.
Handig om te weten
Let op: deze excursie vertrekt
vanaf Corversbos, parkeerplaats Algemene begraafplaats
Berestein. Trek donkere, niet

ritselende kleding en stevige
schoenen of laarzen aan. Graag
een kwartier voor aanvang aanwezig zijn. Neem een verrekijker mee. Voor alle activiteiten
geldt deelname uitsluitend na
aanmelding en betaling vooraf
via de website.
Zaterdag 4 augustus 20:00 uur
tot 21:30 uur; vrijdag 10 augustus 19:30 uur tot 21:00 uur;
zaterdag 18 augustus 19:30 uur
tot 21:00 uur
Leden
Natuurmonumenten
€ 7,00, niet leden € 10,00; Zie
ook: www.natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek

Laatste werkzaamheden
De komende weken voert aannemer Ballast Nedam de laatste
werkzaamheden uit. Zo leggen
ze de laatste hand aan de trappen voor de voetgangers. In
het najaar brengen ze de laatste
beplanting aan aan de Abcoudekant van het kanaal. De fiets-

brug en de natuurverbinding
zijn projecten van de provincies Utrecht en Noord-Holland, Rijkswaterstaat en de gemeenten Stichtse Vecht en De
Ronde Venen. De gemeente
Amsterdam is medefinancier.

Parkinson Café
Laren
Op donderdag 16 augustus is
er weer een Parkinson Café.
Nu in het teken van ‘Klachten
in het denken bij de ziekte
van Parkinson’. Deze zijn vaak
in meer of mindere mate aanwezig. De heer Chris Vriend
van het VUmc zal over het
zgn. cogtips onderzoek vertellen. Hierna kunt u uw vragen stellen. Ook hier sluiten
we weer af met de mogelijkheid elkaar te spreken onder
het genot van een drankje.
Zaal open om 14.00 uur, toegang
gratis.

Foto: © Natuurmonumenten – Angelique Otten-

Amaris Theodotion, Werkdroger
1, 1251CM Laren (Ridderzaal).
www.parkinsoncafelaren.nl

‘Wandelen’

Bjorn en Stijn hebben het gehaald
Meer dan veertigduizend
mensen liepen de Nijmeegse
Vierdaagse. Bjorn en Stijn (15)
uit Loosdrecht liepen mee van
het begin tot het eind.
Bjorn en Stijn hebben vier dagen lang 30 kilometer per dag
gelopen. Het ging goed, maar
ze hadden wel last van hun voeten, Stijn heeft de derde dag zijn
blaren moeten laten behandelen bij een militaire post, maar
daarna liep hij weer als een
kievit. Overal was muziek en
stonden mensen langs de kant

om aan te moedigen. “Het was
vooral leuk dat ik alle mensen
langs de weg een high five gaf ”,
zegt Stijn. Bjorn vond het erg
leuk om de mensen die langs de
kant stonden te verrassen met
een straaltje water uit zijn waterpistool.
Vroeg naar bed
Dat was nog wel een dingetje, want je gaat als jongen van
15 toch niet om 21 uur naar je
bed… Maar na de eerste dag lopen waren ze ’s avonds zo moe
dat ze om half 10 al lekker lagen

te slapen en dat moest ook wel
want om 3.30 uur werden ze
elke dag weer wakker gemaakt.
Met z’n allen
Bjorn en Stijn vonden het erg
leuk om mee te doen, helemaal omdat ze samen met hun
moeder, opa en oma de tocht
hebben gelopen, soms vielen er
wel wat meters tussen maar het
was net alsof er een magneetje
in ons zat en trokken we weer
naar elkaar toe.
Foto: Bjorn en Stijn met opa links

12
NIEUWSSTER
8 NIEUWSSTER
12
NIEUWSSTER

BOSMAN-BOUW
BOSMAN-BOUW
AANNEMINGSBEDRIJF
06 55 89 40 69 (LOOSDRECHT)
AANNEMINGSBEDRIJF
06 55 89kozijnen,
40 69dakkapellen,
(LOOSDRECHT)
Nieuwbouw,
verbouw, renova�e, onderhoud,
veranda's….
Nieuwbouw, verbouw, renova�e, onderhoud, kozijnen, dakkapellen, veranda's….

Aart Broekhoff
Aart
Broekhoff
uitvaartbegeleider
uitvaartbegeleider

Van Riebeeckweg 45
Van Riebeeckweg
45
1212
EH Hilversum
1212
EH683
Hilversum
Tel. 035
55 23
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl
info@dekker-uitvaart.nl

MEDISCHE DIENSTEN

Branchevereniging
Branchevereniging
Gecertificeerde
Gecertificeerde
Nederlandse
Nederlandse
Uitvaartondernemingen
Uitvaartondernemingen

WWW.BOSMAN-BOUW.NL
WWW.BOSMAN-BOUW.NL

Woensdag  juli 
Woensdag
1 augustus
2018
Woensdag
 juli 

STERRETJES
STERRETJES

Gevraagd Oud ijzer
YOGA
MAR
hele
zomer
Gevraagd
Oud
ijzeropen
en
andere
metalen
Doe mee!
www.yogamar.eu
en 06-25514689
andere
metalen
? 0615579525
Marie-José
06-25514689
*Retro * Vintage * Brocante*
*Retro
Vintage
Brocante*
*Retro
Vintage**v/d
Brocante*
elke 1e**zaterdag
maand
elke
v/d
maand
elke1e
1ezaterdag
zaterdag
v/d
maand
loodsverkoop
van
11-17
uur
loodsverkoop
van
loodsverkoop
van11-17
11-17uur
uur
tevens woningontruiming.
tevens
woningontruiming.
tevens
woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
www.inboedelsenzo.nl
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg
66, K’hoef.
Koninginneweg
Koninginneweg66,
66,K’hoef.
K’hoef.
YOGA MAR hele zomer open
Hebmee!
je
passie
voor
auto’s
YOGA
MAR
hele
zomer
open
Doe
www.yogamar.eu
ben
je www.yogamar.eu
toe een
nieuwe
Doe
mee!
?en0615579525
Marie-José
baan?
Loop binnen
bij Vak? 0615579525
Marie-José
garage
Richtlijn
of bel
0294Ik zoek
een lieve
dame
252325
Ik
zoek
een
lieve
dame
die af en toe licht huisdie af en toe
licht
houdelijk
werk
wilhuisdoen.
Gevraagd
Oud
ijzer
houdelijk
werk
wil
doen.
0653430500
en andere
metalen
0653430500
06-25514689

Ed
Sheeran
koop:
Beneteau 1978
EdTekajuitzb
Sheeran
MKII Forban
bij
Vlaar
Nanni
2 cyl diesel 1997
bijVraagprijs
Vlaar
€ 3500,-

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
infoVlaar
Jachthaven
www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl
Arlo
wist nietHet
watAnker
‘m overArlo
Vlaar
wist
niet
overDe spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
kwam. Wereldster wat
Ed ‘m
Sheeran
Automonteur,
Apk
keurmeeskwam.
Wereldster
Ed
Sheeran
Afspraken maken
8-17 uur
588 90 60
kwam bij restaurant Vlaar in
Huisbezoek aanvragen
8-11 uur
588 90 60
ter of bij
Technisch
Specialist?
kwam
restaurant
Vlaar
in
‘s-Graveland
lunchen.
Na
2 uur
Receptenlijn
24 uur
588 90 60
Solliciteerlunchen.
bij Vakgarage
‘s-Graveland
2 uur
ontspannen
aan
de Na
vaartkant
Spoedlijn
8-17 uur
588 90 60 toets 1
Loop
binnen
of bel
ontspannen
aan
de terug
vaartkant
fiRichtlijn.
etste Ed met
gevolg
naar
Uitslagen opvragen
8-17 uur
588 90 60
0294-252325
fi
etste
Ed
met
gevolg
terug
de Arena voor zijn optreden.naar
Telefonisch advies
8-17 uur
588 90 60
de Arena voor zijn optreden.
Buiten de openingstijden is de dienstdoende huisarts te bereiken via de huisartsenpost te
Te koop: scootmobiel
NieuwsSter
bezorgers
om op
Blaricum. Dit kan alleen door eerst te bellen naar 088 130 96 00.		
vier
wielen,
merk
Shoprider
woensdag
ons om op
NieuwsSter
bezorgers
Versa Welzijn
Vraagprijs
€in400,-.
bezorgteam
Loosdrecht
woensdag
onsInfo: te
komentel.
versterken
Lindelaan 98, 1231 CN Loosdrecht		
035 - 623 11 00
bezorgteam
in Loosdrecht
te
Mw.
Brouwer,
035-8870674.
Ben jekomen
geïnteresseerd
om bij ons
versterken
Apotheek
komen bezorgen
Ben je te
geïnteresseerd
om bij ons
Frans Halslaan 7 		
582 65 50.
dan contact
op per
te komen
bezorgen
Lastneem
van
spinnen?
Anti
spin
telefoon:
22 800
neem
dan06contact
op777
per
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur, zaterdag, zon- en feestdagen gesloten.
behandeling
voor
huis/
of per e-mail
telefoon:
06- 22 naar;
800 777
Apotheek spoedtelefoon tel. 		
035 - 533 06 07
p.j.masmeijer@online.nl
of per e-mail
woonboot/boot
12naar;
maanden
Thuiszorg Inovum		
035 - 588 82 00
p.j.masmeijer@online.nl
spin
vrij! Wij verzorgen
Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:
ook houtwerkreiniging,
Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten,
algenbestrijding tuin,
fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl
onkruid
verwijdering en
Pedicure
Praktijk
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek
035 -692 49 24
Pedicure
Praktijk
hoge druk
werkzaamheden
Eén
telefoonnr.
voor
alle
diensten,
7
dagen
per
week.
Ook
bij
spoed
buiten
kantooruren!
Uitgave/administratie
Nagelstudio
Bel voor gratis offerte
Uitgave/administratie
Kraamzorg:
		
035
692
49
22
Nagelstudio
Dunnebier Print & Marketing B.V.
en advies tel: 06-25592378
Dunnebier
Print
B.V.		
Thuiszorgwinkel
Ziekenhuis
Hilversum:
035 - 692 46 92
Nieuw
Walden
6& Marketing
St. Annepad 12 • 1231 AT Loosdrecht
NieuwPB
Walden
6 9-21,den
(ma-vr:
9-18
uur, do.
za. 13.30-16.30
uur).
1394
Nederhorst
Berg
12 • 1231 AT •Loosdrecht
06-15119493St.•Annepad
info@christelclaires.nl
www.christelclaires.nl
1394 PBZorggroep
Nederhorst den Berg
Vivium
035 - 692 49 24
06-15119493
• info@christelclaires.nl • www.christelclaires.nl
Aanlevering
Kopij:
Voor
al uw zorgdiensten,
Aanlevering
Kopij: Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden,
redactie@dunnebier.nl
Seniorenreizen
en
aanvullende diensten aan huis.
redactie@dunnebier.nl
Aanlevering Advertenties:
Diëtisten
Aanlevering
advertentie@dunnebier.nl
DPS
Dieetkunde,Advertenties:
		
085-210 05de
75 volgende
Vanaf 4 juli zendt GooiTV
programma’s
uit: Steeds
De digitale
wereld groeit.
advertentie@dunnebier.nl
Vanaf www.dieetkunde.nl
4 juli zendt GooiTV de volgende
Eikenlaan
49a, 1231
AT &
Loosdrecht,
meer programma’s
zaken wordenuit:
via internet
Advertenties
Info
prijzen,info@dieetkunde.nl,
- TV Magazine met085
diverse
onderwerpen,
waaronder aandacht
Advertenties
Info
Amaris
Thuiszorg
Wonen
621
40
40
Tel.
0294
25 62
00,&enprijzen,
geregeld.
Winkelen,
informatie
- TV
Magazine
met diverse
aandacht
voor
het beachvoetbal
in onderwerpen,
Kortenhoef en waaronder
Kort Nieuws.
Tel.
25 62 00,
Voor
al0294
uw thuiszorg
in de regio Hilversum en Loosdrecht
advertentie@dunnebier.nl
verkrijgen,
een
vakantie
boeken
voor het beachvoetbal
Kortenhoef
Kort Nieuws.
- RegioHub
gaat over hetinIcoon
van de en
Oostelijke
Vechtplassen.
advertentie@dunnebier.nl
(met
of zonderHerman
indicatie),Stuijver
klantcentrum@amaris.nl
Redactie:
of
bankzaken
regelen:
tegen-- RegioHub
gaat
over
het
Icoon
van
de
Oostelijke
Vechtplassen.
Ingmar Meijer is in06-23670078
Gesprek Met de burgemeester van Hilversum,
Redactie: Herman
Stuijver
Buurtzorg
Loosdrecht
		
h.stuijver@hetnet.nl
woordig
doe
je
dit
allemaal
onli- Ingmar
Meijer
is
in
Gesprek
Met
de
burgemeester
van
Hilversum,
Pieterbegeleiding
Broertjes.
h.stuijver@hetnet.nl
thuiszorg
voor
verpleging,
verzorging
ne. Internet
is45)
vanen
alle
gemakken
Pieter Broertjes.
Kijk voor
meer
informatie
op:en ondersteunende
GooiTV
is
te
zien
bij
o.a.
Ziggo
(kanalen
41
en
KPN
in
Loosdrecht
e.o. loosdrechteo@buurtzorgnederland.com
Kijk
voor meer
informatie op:
GooiTVKijk
is tevoor
zien alle
bij o.a.
Ziggoop
(kanalen
41 én
en 45)
en KPN voor ievoorzien
bereikbaar
www.denieuwsster.nl
(1432).
kanalen
gooitv.nl
Tandartsen
Buiten praktijkuren, 		
- 15 15 op gooitv.nl
www.denieuwsster.nl
(1432). Kijk voor alle0900
kanalen
dereen. Toch is dit niet altijd vanZiekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212,
088 753 17 53
zelfsprekend.
Spoedeisende Hulp (EHBO): 24 uur per dag/7 dagen per week.
Heb jij moeite met de computer
Dierenarts Acacialaan 2a, 		
035 - 582 44 93

COLOFON
COLOFON

MEDISCHE DIENSTEN
MEDISCHE DIENSTEN

123inkt.nl zoekt
magazijnmedewerkers!

Huisartsen
Huisartsen
De huisartsenpraktijk Loosdrecht is gevestigd op Eikenlaan 49 A
035-5889060
De
huisartsenpraktijk
is gevestigd
035-5889060
De praktijk
is geopendLoosdrecht
op werkdagen
van 8.00optotEikenlaan
17.00 uur49 A
De
praktijk
is
geopend
op
werkdagen
van
8.00
tot
17.00
uur
www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl
Steek je handen uit de mouwen in het magazijn van 123inkt.nl. Hier kun
www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl
De je
spreekuren
zijn alleen
op afspraak
te bezoeken.
aan de slag
als bijvuller,
inpakker
of order picker. Je kunt lekker fysiek
De aan
spreekuren
zijnenalleen
te bezoeken.
Afspraken
8-17 uur
588 je
90 60
demaken
slag
hoeftopjeafspraak
geen moment
te vervelen. In het magazijn kun
Afspraken
maken
8-17
uur Mogelijkheden genoeg!588
ook 's avonds
of op zondag komen
werken.
Huisbezoek
aanvragen
8-11
uur
588 90
90 60
60
Huisbezoek
aanvragen
8-11
uur
588
90
60
Receptenlijn
24
uur
588
90
60
Wat
maakt
123inkt.nl
zo
leuk?
Wat vragen wij?
Receptenlijn
24
uur
588
90
•
Kantine
met
versbereide
maaltijden
Spoedlijn
8-17 uur
588 90 60 toets601
• Je kunt fysiek zwaar werk
•8-17
Elkeuur
goedopvragen
aan
Spoedlijn
588 90 588
60 toets
Uitslagen
8-17
uur2 weken een stoelmassage
90 601
• Veel doorgroeimogelijkheden
• Je bent stressbestendig
Uitslagen
opvragen
8-17
uur
588
Telefonisch
uur
588 90
90 60
60
•8-17
Legendarische
borrels, feestjes en uitjes
• Je bentadvies
nauwkeurig
Telefonisch
advies
8-17
uur
588
90te60
•
Meer
dan
300
gezellige
en
leuke
collega’s
Buiten de openingstijden is de dienstdoende huisarts te bereiken via de huisartsenpost
Buiten
de Dit
openingstijden
is deeerst
dienstdoende
huisarts
te bereiken
Blaricum.
kan alleen door
te bellen naar
088 130
96 00. via de huisartsenpost te
Blaricum.
Dit
kan
alleen
door
eerst
te
bellen
naar
088
130
96 00.
Versa Welzijn
Magazijnmedewerker
zondag 035 - 623 11 00
Versa
Welzijn
Lindelaan
98, 1231 CN Loosdrecht
Lindelaan
1231 CN (en
Loosdrecht
035 - 623 11 00
Elke98,zondag
eventueel in de avonduren)
Apotheek
aan
de
slag
in
het
magazijn.
Apotheek
Frans Halslaan 7
582 65 50.
Frans Halslaan 7 08.00 - 17.30 uur, zaterdag, zon- en feestdagen gesloten. 582 65 50.
Openingstijden:
Wat ga jij08.00
doen?
Openingstijden:
- 17.30
Apotheek
spoedtelefoon
tel. uur, zaterdag, zon- en feestdagen gesloten.035 - 533!06! 07
• goederen
uitpakken
n! 82
Apotheek
spoedtelefoon
tel.
035a-- 588
533
06 00
07
Thuiszorg
Inovum
035
• orders picken
a
b
j
i
Thuiszorg
Inovum
035
588
82
00
Voor alle
zorgdienstenverzendklaar
thuis in heel Wijdemeren
• pakketten
makenen Hilversum: e b
Voor
alle zorgdiensten
in heel Wijdemeren
en Hilversum:
Verzorging,
verpleging,thuis
begeleiding,
huishoudelijke
hulp,
dagactiviteiten,
eal
d
I
Verzorging, verpleging,
huishoudelijke
hulp, dagactiviteiten,
fysiotherapie
en andere begeleiding,
behandeldiensten.
www.inovum.nl
fysiotherapie
andere
Thuiszorgen
Gooi
enbehandeldiensten.
Vechtstreek www.inovum.nl
035 -692 49 24
Thuiszorg
en Vechtstreek
-692 49 24
Eén telefoonnr.Gooi
voor alle
diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten035
kantooruren!
Magazijnmedewerker
bijvulploeg
Eén
telefoonnr.
voor
alle
diensten,
7
dagen
per
week.
Ook
bij
spoed
buiten
kantooruren!
Kraamzorg:
035 - 692 49 22
(ft, 40 uur)
Kraamzorg:
035 -- 692
692 46
49 92
22
Thuiszorgwinkel
Ziekenhuis Hilversum:
035
Thuiszorgwinkel
Hilversum:
- 692 46 92
Fulltime
aan
de za.
slag
in een uur).
gezellig, hardwerkend035
team.
(ma-vr:
9-18 uur,Ziekenhuis
do. 9-21,
13.30-16.30
(ma-vr:
uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur).
Vivium9-18
Zorggroep
035 - 692 49 24
WatZorggroep
ga jij doen?
Vivium
Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden, 035 - 692 49 24
het
inpakmagazijn
bijvullen
vanuit
verschillende
Voor al• uw
zorgdiensten,
Woonzorg,
Thuiszorg
Hulp bij het
huishouden,
Seniorenreizen
en aanvullende
diensten
aan huis.
voorraadmagazijnen
Seniorenreizen
en
aanvullende
diensten
aan
huis.
Diëtisten
• goederen ontvangen en inboeken
Diëtisten
DPS Dieetkunde,
085-210 05 75
DPS
Dieetkunde,
085-210 05 75
Eikenlaan
49a, 1231 AT Loosdrecht, info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl
Eikenlaan Thuiszorg
49a, 1231 AT Loosdrecht,
info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl
Amaris
en Wonen
085 - 621 40 40
Amaris
Wonen
085 - 621 40 40
Voor al uwThuiszorg
thuiszorg in deenregio
Hilversum en Loosdrecht
Magazijnmedewerker
Voor
al
uw
thuiszorg
in
de
regio
Hilversum
en
Loosdrecht
(met of(ft,zonder
indicatie), klantcentrum@amaris.nl
40 uur)
(met
of zonderLoosdrecht
indicatie), klantcentrum@amaris.nl
Buurtzorg
06-23670078
Wisselende
werktijden,
ene week werk
je de dagdienst
Buurtzorg
06-23670078
thuiszorg
voor Loosdrecht
verpleging,
verzorgingde
en ondersteunende
begeleiding
en voor
de andere
week
de avonddienst.
thuiszorg
verpleging,
verzorging
en ondersteunende begeleiding
in Loosdrecht
e.o.
loosdrechteo@buurtzorgnederland.com
in
Loosdrecht e.o.Buiten
loosdrechteo@buurtzorgnederland.com
Tandartsen
praktijkuren,
0900 - 15 15
Wat ga jij doen?
Tandartsen
Buiten
praktijkuren,
0900
15 53
15
Ziekenhuis
Hilversum
Van Riebeeckweg 212,
088
753- 17
• goederen
uitpakken
Ziekenhuis
Hilversum
212,per week.
088 753 17 53
Spoedeisende
Hulp
(EHBO): 24Van
uurRiebeeckweg
per dag/7 dagen
• orders
picken
Spoedeisende
Hulp
(EHBO):
dagen per week.
• pakketten
verzendklaar
maken
Dierenarts
Acacialaan
2a,24 uur per dag/7
035 - 582 44 93
Dierenarts Acacialaan 2a,
035 - 582 44 93

KERKDIENSTEN
KERKDIENSTEN

Meer weten of direct solliciteren? Ga naar 123inkt.nl/vacatures
Daar vind je ook al onze vacatures van andere afdelingen.

Nieuw-Loosdrecht
Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel

RK
Pauluskapel
Nieuw
Walden, Nederhorst den Berg
Zo.
8 juli:
11.00 uur: Pater P. de Klerk.
Zo. 8 juli: 11.00 uur: Pater P. de Klerk.
Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
Hervormde
Zo. 8 juli: Gemeente
9.30 uur: Ds.(Sijpekerk)
T. Cammeraat.
Zo. 8 juli: 18.30
9.30 uur:
T. Cammeraat.
uur:Ds.
Gezamenlijke
dienst.
18.30 uur: Gezamenlijke dienst.
Gereformeerde kerk
Gereformeerde
zomervakantie
naarkerk
de cursus
Zo. 8 juli: 10.00
uur:
Ds. H.M. vragen,
Ploeger.e-mailen en downloaden.
Zo.&8 juli:
10.00
uur: Ds. H.M. Ploeger.
Klik
Tik.
Op
Beukenhof vier ochtenden De kosten zijn slechts € 15,- Geef
Beukenhof
achter
Bibliotheek
Busje snel, maar
Zo. 8elkaar
juli: in 11.15
uur: Ds.
H. Ploeger/mw.
L. uiterlijk
Visscher.1 augustus,
sum
je bij!
op via 035-6973000,
info@biblioZo.spijkeren
8 juli: we
11.15
uur:Tijdens
Ds. H. Ploeger/mw.
L. Visscher.
Oud-Loosdrecht
bijeenkomsten
op
maandag,
theekgooienmeer
of
loop even
Oud-Loosdrecht
Hervormde
Gemeente
dinsdag,
woensdag
en donder- binnen een geef je op aan de balie.
Hervormde
Gemeente
Zo.van
8 juli:
Ds. G.
Urk.
dag
10.30 tot10.00
12.30uur:
uur leer
je Oberink,
Er is een
beperkt aantal plaatsen
Zo.
8
juli:
10.00
uur:
Ds. Je
G.H.Z.
Oberink,
Urk.
Drs.
Klink, Ouddorp.
omgaan met de 18.30
digitaleuur:
wereld.
beschikbaar.
18.30
uur:
Drs. H.Z. Ook
Klink, Ouddorp.
gaat
aan de slagGereformeerde
met de
volgende
Nederlands
kerk als je niet in Bussum woont
Nederlands
Gereformeerde
kerk
onderwerpen:
internet
op,
webben
Zo. 8 juli: 09.30 uur: Leesdienst. je van harte welkom.
Zo.bezoeken,
8 juli: 09.30
uur:
sites
zoeken
metLeesdienst.
een
zoekmachine, invullen en aan-

Zomercursus Klik & Tik Bibliotheek Gooi en meer
Programma
GooiTV
Programma GooiTV

Activiteiten
Activiteiten agenda
agenda
WANNEER TIJD
WAT
WANNEER
TIJD agenda
WAT
Activiteiten
wo. 04 juli
20.00 u. Commissie Ruimte en Economie

of internet? Kom dan tijdens de
WAAR
WAAR
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
wo.
04juli
juli
20.00 u. Commissie
Ruimte en Economie
Gemeentehuis,
07/08
Vrijbuiters weekend
Oud
Ldr. dijk 137Rading 1, Ldr.
WANNEER
TIJD
WAT
WAAR
07/08
juli
Vrijbuiters
weekend
Oud
Ldr. dijk 86A,
137 Kortenhoef
za. 07
u. Place
du Tertre, kunstmarkt
K’hoefsedijk
do.
02 juli
aug. 11.00
u. Bossafari				
NM,
Noordereinde
54b
za. 07
juli
11.0014.00
u. Sloepentocht
Place
du Tertre,
kunstmarkt
K’hoefsedijk
86A, Kortenhoef
zo.
08
juli
11.00
u.
‘The
Jungle’
Rondje
Wijdemeren
wo.
01juli
aug. 11.0019.00
u. Waterestafette
& spelletjes		
De
Eekhoorn,
E. Mooijlaan
zo.
08
u.
Sloepentocht
‘The
Jungle’
Rondje
Wijdemeren
ma. 09 juli 20.00 u. ALV SV. Loosdrecht
Kantine SVL
za.
0409aug.
u. Expositie
‘bijbelse kindertekeningen’ Sijpekerk,
Nw.Ldr.dijk
ma.
juli 13.00
20.0011.00
u. Taxaties
ALV
SV. Loosdrecht
Kantine SVL
do. 12
juli
u.
oude boeken, Arie Molendijk
Fletcher
hotel, Oud Ldr. dijk
za.
04
aug.
12.00
u.
Kerken
open
Nederhorst
den
Berg
Willibrord;
OLV
Hemelvaart
do.
12 juli
juli
13.00
oude boeken,
Arie Molendijk
Fletcher
hotel,
Oud
Ldr. dijk
zo. 15
06.00 u.
u. Taxaties
Open Ankeveense
Viskampioenschap
Terrein IJsclub
Ankeveen
za.
04
aug.
20.00
u.
Reeën
kijken
Corversbos		
Alg.
Begr.pl.
Beresteinseweg
zo. 15
15 juli
juli
06.00 u.
u. Kanotocht
Open Ankeveense
Viskampioenschap
Terrein
IJsclub
Ankeveen
zo.
13.30
Kortenhoef
Parkeren,
Moleneind,
N201
zo.
u. Struinen
met de boswachter
NM,
Noordereinde
54b
zo.
15
juli
13.3011.00
u. Burenmaaltijd
Kanotocht
Kortenhoef
Parkeren,
Moleneind,
N201
wo.05
18aug.
juli 12.00
u.
Grand
Café,
Emtinckhof
vr.
u. Reeën kijken Corversbos		
Alg.
Begr.pl.
Beresteinseweg
wo.1018aug.
juli 12.0019.30
u. Burenmaaltijd
Grand
Café, Emtinckhof
Als11
u een
activiteit
hebt,‘bijbelse
graag melden
aan: redactie@dunnebier.nl
za.
aug.eenmalige
11.00
u. Expositie
kindertekeningen’
Sijpekerk, Nw.Ldr.dijk
Als u een
eenmalige
activiteit
hebt, graag melden
aan: redactie@dunnebier.nl

APK, onderhoud, reparatie
APK,
onderhoud, reparatie
en bandenservice
en bandenservice

VANAF 59 euro
59ENeu
TO'S
F RK
AUro
ME
LENA
ALVA
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓
✓

Rading 158 • 1231 KE Loosdrecht
Rading
Loosdrecht
tel.
035 158
- 622•871231
07 KE
• 06
442 118 92
tel. 035 - 622
07 •09.00-18.00
06 442 118uur
92
Geopend:
ma.87
- vrij.
Geopend:
ma. - uur
vrij. 09.00-18.00 uur
za.
09.00-16.00
za. 09.00-16.00 uur

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

