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6 okt. a.s. Open 

Huizen Dag! Vind 
uw huis op onze 
(nieuwe) website! VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | ADVIES | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

makelaars

JA ik wil...
(VER)KOPEN

T 035 582 53 33
veermanmakelaars.nl

Bij ons bent u aan het juiste adres !
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Stevige windvlagen op 
75e Schippersdag

t/m 6 oktober

 MATRASSEN+BOXSPRING 
 10-DAAGSE

30 SEPTEMBER KOOPZONDAG HILVERSUM!

tot
70%
korting

MORPHEUS.NL

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054

Door: Herman Stuijver

Na het massale gezang van ‘I 
am Sailing’ met het trio Paul 
Poulussen kon burgemeester 
Ossel op Prinsjesdag in het vol-
gepakte clubhuis van De Vrij-
buiter de prijzen uitreiken op 
de 75e Schippersdag. Jacque-
line en René van Rijn en Tonny 
Broek wonnen de 1e prijs in de 
A-klasse. 
“Nee, we hebben echt geen 
boeien overgeslagen” zei René 
van Rijn op vragen van z’n col-
lega-zeilers. Zijn equipe won 
namelijk met zo’n overmacht 
(2 keer 1e plaats) dat er twijfel 
rees. Volgend jaar hoopte de 
kampioen op meer tegenstand, 
anders zou hij genoodzaakt 
zijn eigen klasse in te stellen. 
De Schippersdag is weliswaar 
niet meer het jaarlijkse uitje 
van de watersportondernemers 
met hun personeel, het is nog 
steeds een waardige afsluiting 
van het seizoen met de rivaliteit 
en de sportieve sfeer van wel-

eer. “Een traditie die nooit ver-
loren moet gaan” beaamde Jaap 
van Waveren die al 30 jaar met 
maatje Bas van der Horst aan 
dit zeilfeest meedoet. De zon 
scheen oppermachtig, doch de 
wind speelde grote parten na 
de lunch. De bemanningen van 
de 40 Polyvalken moesten alle 
zeilen bijzetten om de boten 
veilig tussen de boeien te lave-
ren. ‘Rif steken’ was dan ook 
het parool, met een kleiner zei-

loppervlak kon je de windvla-
gen beter de baas. Toch sloegen 
er een paar boten om en had 
menig zeiler blaren op de han-
den om de zeilen in bedwang 
te houden. Ook Janneke en 
Sjoerd moesten zwemmen, als 
tegemoetkoming kregen ze een 
High Tea bij De Imkerij. Er wa-
ren nog veel meer extra prijzen, 
het comité dat de Schippersdag

Lees verder op pagina 2
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ma- t/m vrij- dag 06.30 - 23.00 uur 
zaterdag 06.30 - 20.30 uur
zondag 11.30 - 20.30 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

Het leven begint aan het
einde van je comfortzone

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.

5,50

5,95 

Franse steak
Runderbavette gevuld met
brie en lente ui

Vleeswarentrio
100 gram casslerrib
100 gram gebraden gehakt
Bakje krabsalade

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke
slagerij

2 stuks

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

Schoenmakerij Loosdrecht

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Schoenmakerij Loosdrecht

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Stomerij &

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

ADVERTEREN?
WWW.DENIEUWSSTER.NL

Vervolg van voorpagina

organiseert weet altijd veel 
sponsors te vinden. De gebroe-
ders Martin en Henny Heine-
ken, volgens eigen zeggen, voor 
het eerst na 70 jaar samen op 
een zeilboot, kregen een klus-
bon van De Vrijheid om niet 
te lang achter de geraniums te 
zitten. Ook bijzonder was de 
deelname van vier wethouders 

in één boot: Roos en de 4 J’s 
(Rosalie van Rijn, Jan-Jaap de 
Kloet, Jan Klink en Joost Boer-
mans). Ze eindigden 15e in de 
B-klasse (25 boten). Die klasse 
werd gewonnen door Martin 
van Wettum en Mark van der 
Wurf. Nu mogen ze volgend 
jaar aansluiten bij de 15 A-zei-
lers. 
Burgemeester Freek Ossel zei 
dat hij volgend jaar ook mee 

wil doen. “Het is een fantas-
tisch evenement. En ik heb 
genoten van het Jubileumboek, 
met die prachtige foto’s en leu-
ke verhalen.” Hij refereerde aan 
het fraaie Jubileumboek ter ge-
legenheid van het platina jubi-
leum, mooi geproduceerd door 
Drukkerij Ten Herkel. Voor 
iedereen lag er een exemplaar 
klaar. De doos met poloshirts 
was volgens speaker Harry van 
Tol nog onderweg. 
“Al met al een topdag” zoals 
winnaar René van Rijn meld-
de. Mede dankzij de inzet van 
veel vrijwilligers en het bestuur 
van de Schippersdag. Wanneer 
de laatste schipper huiswaarts 
keerde, vermelden de annalen 
niet.

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN- In aansluiting 
op de vragen in de commissie 
Sociale Zaken (en het bericht in 
dit blad) over de verkoop van 
Veenstaete heeft wethouder 
Van Rijn een brief geschreven 
aan de gemeenteraad. 

Daarin staat dat ze gesproken 
heeft met Inovum en Bouwin-
vest. De overdracht van zorgin-
stelling Inovum aan investe-
ringsmaatschappij Bouwinvest 
Dutch Institutional Healthcare 
Fund N.V. vindt plaats op 1 ok-
tober a.s. Dat Veenstaete een 
modern woon-zorgcomplex 
is met zorggerichte activitei-
ten was de reden om te inves-
teren. Dit type komt overeen 
met andere zorgcomplexen 
die ze beheren. Het gaat erom 
naast financieel rendement ook 
maatschappelijk rendement 
te realiseren.  De algemene 
voorzieningen blijven behou-
den. Voorlopig blijft Inovum 
voorlopig als locatiebeheerder. 
Daarna komt er een ‘hospita-
lity’ manager van beheersorga-
nisatie MVGM. Inovum zal de 
komende maand ‘tafeltje dekje’ 
regelen.
Inovum huurt voor 10 jaar de 
psychogeriatrische afdeling. 
Mensen met dementie blijven 
zo dicht in de buurt van hun 
partner. Bewoners kunnen 

blijven gebruik maken van de 
ruimte van de Brasserie. Echter 
zonder personeel van Inovum. 
Het winkeltje dat gerund wordt 
door vrijwilligers kan open blij-
ven. Het contract met de kapper 
wordt een jaar verlengd. Bou-
winvest heeft aangegeven blij te 
zijn met ’t Wijdehuis en wil die 
activiteiten voortzetten. Er is 
geen wijziging in het beleid ten 
aanzien van huurverhogingen. 
Niet anders dan de gebruikelij-
ke jaarlijkse aanpassingen (iets 
boven inflatieniveau). 

Vragen
In de gemeenteraad waren de 
meeste raadsleden tamelijk te-
vreden over de brief. Gert Zagt 
(DLP) meende echter dat er wel 
iets aan de hand is, dat het de 
vraag is of hiermee de onrust is 
weggenomen. “De keuken gaat 
dus wel degelijk op slot.” San-
dra van Rijkom (PvdA/ Groen-
Links) vertelde dat zij op de 
koffie was geweest bij diverse 
bewoners. De wethouder had 
alleen de directie gesproken. 
Mevrouw Van Rijkom bleef er-
bij dat de communicatie vanuit 
Inovum onvolledig was. Tot 
slot merkte René Voigt (Dorps-
belangen) op dat het heel be-
langrijk is de ontwikkelingen 
met de nieuwe beheerder goed 
te volgen.  

Wethouder over Veen-
staete

de Nieuwsster
Ook op

Facebook,
met

honderden 
views, likes, 

enz.
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WIJDEMEREN - CDA, DorpsBe-
langen, VVD en D66 ( 13 van de 
19 zetels) hebben een akkoord 
gesloten over de vorming van 
een college voor de komende 
bestuursperiode. Het motto 
luidt ‘Sterke dorpen, regionaal 
verbinden’. Rosalie van Rijn 
(CDA), Jan-Jaap de Kloet (Dorps-
belangen), Jan Klink (VVD) en 
Joost Boermans (D66) worden 
de wethouders met bijna vier 
volledige banen. De Lokale Par-
tij en PvdA/ GroenLinks zijn ver-
oordeeld tot de oppositie. 

Door: Herman Stuijver

In het akkoord hebben zij de 
overeenstemming vastgelegd 
over die onderwerpen, waarover 
de partijen niet gelijk dachten. 
Er zijn geen nadere afspraken 
zijn gemaakt over onderwer-
pen waarover partijen een gro-
te mate van overeenstemming 
hebben. De partners beseff en 
dat alleen eendrachtig optreden 
Wijdemeren ten goede zal kun-
nen komen. 
Er staat immers voor de vijf dor-
pen veel op het spel. Wijdeme-
ren beseft  dat het deel is van een 
groter geheel. Dat grotere geheel 
zal alleen kunnen werken als de 
kernen daarbinnen bruisend 
en vitaal zijn. Bij een krachtige 
regio horen sterke dorpen. Pas 
dan is het geheel meer dan de 
som der delen. Met die inzet en 
ambitie zijn partijen tot de af-
spraken gekomen

Bestuurlijke toekomst 
Wijdemeren zet in op de vor-
ming van één gemeente Gooi 
en Vecht binnen 10 jaar. Alle 
tussenvormen van fusie sluiten 
CDA, Dorpsbelangen, VVD 
en D66 uit. Aangezien de vor-
ming van één gemeente Gooi 
en Vecht ook het einddoel is van 
Noord-Holland zal de provincie 
uitdrukkelijk worden uitgeno-
digd dit streven te ondersteu-
nen. Een intensief contact met 
de andere gemeenten vormt 
hiervan een onmisbaar bestand-
deel. 

Alleen één gemeente Gooi en 
Vecht is in staat de grootstede-
lijke gebieden het hoofd te bie-
den. Tegelijk vragen de vergrote 
afstand tot het bestuur en de 
eigenheid van de afzonderlijke 
kernen om nieuwe vormen om 
de betrokkenheid van de bur-
ger bij het openbaar bestuur te 
borgen. Daarom zet de nieu-
we coalitie tevens in op de tot-
standkoming van een vorm van 
dorpsraden met eigen budget en 
bevoegdheden. 

Woningbouw 
Er is grote behoeft e aan nieuwe 
woningen om jongeren per-
spectief op wonen in hun eigen 
gemeente te bieden. Ook om 
ouderen een zo levensloopbe-
stendige woonomgeving te ver-
schaff en en om aan de steeds 
grotere verscheidenheid in 
woonbehoeft e tegemoet te ko-
men. Tegelijk moeten nieuwe 
woningen aan strengere duur-
zaamheidseisen voldoen. Het 
beleid zal zijn gericht op de re-
alisatie van goede en betaalbare 
woningen zowel voor hen die 
huren als voor kopers van wo-
ningen. Woningbouwprojecten 
moeten bijdragen aan betere 
kansen voor jongeren, een ver-
beterde doorstroming op de wo-
ningmarkt en meer ruimte voor 
het middensegment. Partijen 
staan in beginsel positief te-
genover het ontwikkelingsplan 
Nederhorst Noord. Zij zetten 
daarbij in op 35% sociale huur, 
30% koop tot 220.000 euro, 20% 
middeldure koop- en/of huur en 
15% vrije sector. Het schapen-
weitje op het Ankeveensepad 
wordt dan niet bebouwd.  

Duurzaam en infra 
Duurzaamheid als uitgangs-
punt zal in het hele beleid 
moeten doorwerken. Daartoe 
zal een duurzaamheidsagenda 
worden opgesteld. De coalitie 
streeft  ernaar om binnen deze 
raadsperiode het maatschappe-
lijk vastgoed zo veel mogelijk 
te verduurzamen. Fietspaden, 
wandelstroken en wegen die-

nen te worden ingericht met 
een blik op de toekomst, waar-
bij veiligheid en doorstroming 
voor alle verkeersgebruikers 
centraal staan. Wijdemeren zal 
regionaal en met de provin-
cie Noord-Holland in overleg 
treden om op langere termijn 
een lightrail-achtige verbinding 
tussen Amsterdam/Hilversum 
(met een stop in Wijdemeren) 
mogelijk te maken.  
Het nachtelijk vrachtverkeer zal 
van de gemeentelijke doorgaan-
de wegen geweerd gaan worden. 
(m.u.v. nachtelijk bestemmings-
verkeer). 

Financiën 
Omdat Wijdemeren tot 2022 
voldoende fi nanciële ruimte 
heeft , wil men de gemeentelij-
ke belastingen alleen met het 
infl atiepercentage verhogen. 
Er wordt geïnvesteerd in een 
Integraal Kind Centrum, een 
kernenbeleid, duurzaamheid, 
in meer kunst en cultuur en de 
vier wethoudersbanen gaan van 
3,3 ft e naar 3,8 (€43.000). Ook 
gaat er een fors budget naar de 
organisatie op het gemeentehuis 
(meer dan 1 miljoen). 
Er wordt geen geld gestoken in 
een bestuursadviseur en in meer 
toezichthouders. Het fi nanciële 
plaatje wordt kloppend gemaakt 
door in 2019 en 2020 geld te 
onttrekken uit de reserves (± 
680.000). 

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

Nieuwe coalitie wil alleen één Gooi en Vecht

WIJDEMEREN- In samenwerking 
met GooiTV zal de redactie van 
de huis-aan-huisbladen Week-
blad Wijdemeren en NieuwsSter 
maandelijks een gesprek heb-
ben met waarnemend burge-
meester Freek Ossel.

Vorige week woensdag was het 
debuut van eindredacteur Her-
man Stuijver. In 13 minuten 
besprak hij met de burgemees-
ter in het park van landgoed 
Schaep en Burgh in ‘s- Gra-
veland de actuele politiek van 

de vijf dorpen. Diverse onder-
werpen passeerden de revue: 
welke rol kan een burgemeester 
spelen bij de formatie, een te-
rugblik op de gemeenteraads-
verkiezingen en de veiligheid 
en leefb aarheid. Het gesprek 
spitste zich toe op de uitslagen 
van de enquête van het Burger-
panel. Hoe bestrijd je te hard 
rijden, wat kun je doen tegen 
ondermijning en hoe onveilig 
is het eigenlijk in onze lande-
lijke dorpen. Ook probeerde de 
burgemeester de grenzen aan te 

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

Maandelijks gesprek met burgemeester

Opening Koningsdag

Decorandi van 
harte welkom!

Vrijdag 27 april 
09.00 uur

Gemeentehuis 
Rading 1, Loosdrecht

Haar DorpsBelangen- collega 
Jan-Jaap de Kloet zal  
ruimtelijke ontwikkeling, het 
Gebiedsakkoord, water, recre-
atie, toerisme en vastgoed voor 
z’n rekening nemen. Hij wordt 
ook locoburgemeester. Voor 
de VVD heeft  Jan Klink deze 
portefeuilles: fi nanciën, econo-
mische zaken, onderwijs en in-
voering omgevingswet. Namens 
D66 gaat Joost Boermans zich 
bezighouden met bestuurlijke 
vernieuwing (inclusief herin-
deling en dorpsraden),  mili-
eu, duurzaamheid, verkeer en 
openbare ruimte. 

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

Uw huis verkopen? Laat dat maar aan 
VTE makelaars over!
Een huis te koop zetten, kan 
iedereen. Maar bij het succes-
vol verkopen van een woning, 
komt heel wat meer kijken. 
Dan gaat het niet alleen om 
de beste prijs, maar ook om de 
juiste voorwaarden en een cor-
recte juridische afhandeling. 

Dus wanneer u overweegt om 
uw huis te gaan verkopen, is het 
een goed idee om eens kennis 
te maken met Jan-Paul Hon-
ders van VTE-makelaars. Als 
ervaren NVM makelaar-taxa-
teur kent hij de woningmarkt 
in Loosdrecht als geen ander, 
zodat hij u een uitstekend ver-
koopadvies kan geven. Dat 
advies, inclusief een waarde-

bepaling van uw huis, is overi-
gens gratis en vrijblijvend. Als 
VTE- makelaars vervolgens uw 
woning mag verkopen, kunt u 
rekenen op deskundige bege-
leiding, heldere afspraken en 
scherpe tarieven. Met veel en-
thousiasme en zorgvuldigheid, 
zorgen Jan-Paul en zijn team er 
dan voor dat uw huis zo snel en 

goed mogelijk wordt verkocht. 
Niet alleen voor een succesvolle 
verkoop van uw huis kunt u bij 
VTE- makelaars terecht. Ook 
als u een huis wilt aankopen of 
een taxatie nodig hebt, bent u 
van harte welkom op de Frans 
Halslaan 5 in Loosdrecht voor 
meer informatie. Of bel VTE 
makelaars op 035-8883377.

Frans Halslaan 1, Loosdrecht    Tel. 035 - 582 02 64 
www.dorresteinadvies.nl  info@dorresteinadvies.nl

ONAFHANKELIJK
HYPOTHEEKADVIES

Dorrestein Hypotheken & Ver-
zekeringen is gevestigd aan de 
Frans Halslaan 1, Loosdrecht. 
U kunt al meer dan 12 jaar bij 
ons terecht voor onafhankelijk 
financieel advies. Wij helpen 
u op een manier, zoals wij zelf 
ook graag geholpen wil wor-
den.  Afspraken nakomen en 
vertrouwen krijgen is hierin 
het belangrijkste. 

Onze gekwalificeerde, erkende 
adviseurs ontzorgen u met een 
compleet verzekeringspakket 
en kiezen samen met u de hy-
potheek die het beste bij uw si-
tuatie past. Uiteraard zoeken wij 
naar de voordeligste premie en 
de beste voorwaarden. En dat 
allemaal in duidelijke en begrij-
pelijke taal. 

Onafhankelijk
Deze uitgangspunten zijn de 
kern van onze bedrijfsfilosofie. 
Ons team hebben wij recent uit-
gebreid met een erkend, ervaren 
hypotheekadviseur die deze kern-
waarden ten volle onderschrijft. 

Op zaterdag 6 oktober doen wij 
ook mee aan de NVM Open Hui-
zendag. Loop even bij ons binnen, 
dan doen wij een quickscan en 
geven wij u een paar persoonlijke 
tips rondom uw financiële situa-
tie. U bent van harte welkom!

Dorrestein Hypotheken & Verzekerin-
gen betrouwbaar en onafhankelijk

’s- GRAVELAND- Wandel zon-
dag 23 september mee met de 
boswachter en ontdek Hilver-
beek en Spanderswoud tijdens 
deze 1,5 uur durende wande-
ling ( 10.30 -12.00 uur) voor 
volwassenen.

Hilverbeek is een verrassen-
de buitenplaats met haar open 
weilanden en dichte bossen. 
Natuurmonumenten kreeg 
deze buitenplaats al in 1933 in 
handen waardoor veel oude 
elementen bewaard zijn geble-
ven. Zo is er de boerderij Stof-
bergen uit de tijd van de eerste 
ontginning, gebouwd rond 
1636. Voor de boerderij staat 
een zevenarmige, monumenta-
le linde. Er is een 350 jaar oude 
eik middenin een weiland en 
een ijskelder, oranjerie en slan-
genmuur, alle drie daterend 
van begin 19e eeuw.

Spanderswoud
Op de buitenplaats Spanders-
woud zie je een mengelmoes 

van tuinstijlen. Ooit moet er 
in Spanderswoud veel hakhout 
hebben gestaan, want daar is 
het naar vernoemd.  De oude 
monumentale Spanderslaan is 
er nog. In het bos vind je prach-
tige waterpartijen met kronke-
lende paden.
Handig om te weten
Reserveer snel, want vol = vol. 
Er is een maximum aantal deel-
nemers. Graag een kwartier van 
tevoren aanwezig zijn. Honden 
mogen niet mee. Controleer je-
zelf op teken na een bezoek in 
de natuur. Voor alle activiteiten 
geldt deelname uitsluitend na 
aanmelding en betaling vooraf 
via de website.
Parkeerplaats Hilverbeek, 
Leeuwenlaan 5, 1243 KA 
’s-Graveland. Info: Bezoekers-
centrum Gooi en Vechtstreek, 
035 - 656 30 80; Lid € 5,00, niet 
lid € 8,00. Zie ook: www.na-
tuurmonumenten.nl/bcgooi-
envechtstreek.
© Natuurmonumenten – 
Joop van Reeken- 

Ontdek buitenplaatsen Hilverbeek en Spanderswoud

   LEZERS SCHRIJVEN.....

Een wassen neus

De meerderheid van de gemeen-
teraad is vorige week akkoord 
gegaan met het verzoek van 
wethouder Boermans (D66) om 
50.000 euro uit de algemene re-
serve te gebruiken om ‘het proces 
om (in 2028) te komen tot één 
gemeente Gooi- en Vecht te on-
dersteunen’. 

Sandra van Rijkom (Pv-
dA-GroenLinks) vroeg  wethou-
der Boermans naar het draagvlak 
in de regio voor dit Wijdemeerse 
idee, maar de wethouder kon 
daar geen antwoord op geven en 
stelde voor de kranten in de gaten 
te houden. Blijkbaar is er geen 
regionale afstemming geweest en 
acteert het Wijdemeerse college 
alleen. Dat maakt de vrijgemaak-
te 50.000 euro tot een wassen 
neus. 

Bovendien schrijft de Provincie 
op 4 september geen heil te zien in 
het Wijdemeerse voorstel om de 
fusie met Hilversum over te slaan. 
De fusie met Hilversum gaat door 
en wij als ChristenUnie Wijdeme-
ren zijn daar voorstander van.

Het geeft ons de kans een brede 
financiële, administratieve en 
dienstverlenende basis op te bou-
wen. En die stevige basis is wat 
ons betreft een absolute vereiste 
om de totaalfusie naar één ge-
meente in de toekomst succesvol 
te laten zijn.

Ironisch was dan ook dat wet-
houder Klink (VVD) Hilversum 
enkele minuten later plots een 
‘goede buur’ noemde.  Hilversum 
is namelijk als enige gemeente in 
de regio bereid Wijdemeren als 
gastheer te ondersteunen met de 
financiële administratie, iets dat 
Wijdemeren niet kan op eigen 
kracht. 

Zo langzamerhand rijst bij ons 
de vraag: in wiens belang houdt 
het college de fusie met Hilversum 
tegen, nu het college wel toewerkt 
naar één regionale fusie over tien 
jaar? Geloven ze werkelijk dat we 
het als gemeente Wijdemeren nog 
tien jaar kunnen uitzingen, zon-
der life support van onze ‘goede 
buur’? Daar zal de nu toegezegde 
50.000 euro niets aan verande-
ren.

Namens ChristenUnie Wijdeme-
ren,

Esther Kaper
Niels Bruinius

Reageren: esther.kaper@wijde-
meren.christenunie.nl 
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Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Herfsthoos
(Brood gevuld met Suiker, Hazelnoten,

Rozijnen en Kruidnootjes) 

Nu € 3,95

Restaurant

Gespecialiseerd in elke 
“ feest ” gelegenheid

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

www.restaurantfloyds.nl

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!* 

 

Vanaf 1 januari 2019 is Tergooi 
geheel rookvrij. In de gebou-
wen van het ziekenhuis op de 
locaties Hilversum en Blaricum 
mag al langer niet gerookt wor-
den, maar vanaf die datum is 
het ook niet langer toegestaan 
om op beide terreinen van het 
ziekenhuis te roken. Carol Las-
ham, kinderarts in Tergooi: 
“Met het rookvrij maken van 
de ziekenhuisomgeving wil-
len we een gezonde, rookvrije 
leef- en werkomgeving bieden 
voor patiënten, bezoekers en  
medewerkers en zo een actieve 
bijdrage leveren aan de gezond-
heid en kwaliteit van leven van 
de inwoners van de regio.”

Tergooi ge-
heel rookvrij

Sterren van Vreeland nodigt 
u met veel plezier uit voor een 
serie bijzondere concerten in 
Vreeland. Het eerste con-cert 
wordt gegeven door de inter-
nationaal befaamde luitspeler 
Mehmet Polat op zondag 23 
september van 16.00 tot 17.00 
in de Grote Kerk in Vreeland. 
Een kaartje kost 15 euro en is 
inclusief een drankje na afloop. 
Tickets aan de deur. Kinderen 
tot 18 jaar zijn zeer welkom en 
mogen gratis komen luisteren. 

Podium 
Vree(md)land 

Op woensdag 10 oktober orga-
niseert de Energie Coöperatie 
Wijdemeren een informatie-
avond over energiebesparing 
en energieopwekking in de 
Landgoedwinkel aan de Ra-
ding 1b. De avond is van 19.30 
tot 21.30 uur. 

Kent u de mogelijkheden voor 
vloer-, muur-, dakisolatie, 
ventilatie, zonnepanelen en 
warmtebronnen in uw eigen 
huis en in uw buurt? Meldt u 
aan voor de informatieavond 
in Loosdrecht met presenta-
ties van de energiecoöperatie 
Wijdemeren. Verken samen 
met uw dorpsgenoten de vra-
gen en mogelijkheden van de 
energietransitie. Wilt u de hui-
dige energiestaat van uw wo-
ning vast op een rijtje zetten. 
Kijk dan op de website van de 

energiecoöperatie Wijdemeren 
voor de checklist eigen woning. 
Ook kunt u een afspraak ma-
ken voor een (gratis) gesprek 
met een energiecoach bij u 
thuis. Een energiecoach is een 
betrokken bewoner, een erva-
ringsdeskundige of vrijwillige 
professional, die samen met u 
de mogelijkheden voor ener-
giebesparing in uw woning be-
spreekt. Woont u in een buurt 
met veel dezelfde huizen dan 
kunt u natuurlijk ook een ge-
sprek met meerdere mensen of 
zelfs de hele straat organiseren. 

Graag aanmelden: contact@ener-
giecooperatiewijdemeren.nl

Informatieavond energie 
in Loosdrecht

Wegens succes blijft ook het 
komende theaterseizoen weer 
het pontje speciaal varen voor 
de cabaretvoorstellingen in 
het Dorpshuis. Iedere voor-
stellingsavond is er afvaart om 
20:00 uur. 
Het programma van het the-
aterseizoen staat op de site 
www.cabaret-nigtevecht.nl. 
De laatste passe partouts voor 
vijf voorstellingen zijn nog 
verkrijgbaar voor het nieu-
we cabaretseizoen. Een passe 
partout kost slechts € 89,-. Dit 
is inclusief de voorstelling van 
Patrick Laureij, die overal in 
heel Nederland uitverkocht 
is. Reserveren telefonisch op 
nummer 0294-252506, of via 
het formulier op de website. De 
brochure 18-19 is daar ook te 
downloaden. 

Met de pont 
naar cabaret 
in Nigtevecht



Wijdemeren
informeren

Burgerzaken gesloten 

In verband met een cursusdag is de afdeling 

burgerzaken op maandag 1 oktober gesloten. 

Bij de receptie kunnen van 9.00 tot 16.30 uur 

wel documenten opgehaald worden.

’s Avonds zijn zowel de receptie als

burgerzaken gesloten.

  Mantelzorgwaardering 
  verlicht zorgen 

Kort

>   Toekomst Wijdemeren
De provincie heeft begin september

afwijzend gereageerd op het verzoek van 

gemeente Wijdemeren om de gestarte 

herindelingsprocedure voor een fusie

tussen Wijdemeren en Hilversum te

beëindigen. Wethouder Boermans: “Het 

is jammer dat de provincie vasthoudt aan 

eerst een fusie Hilversum-Wijdemeren en 

later een grote fusie van alle gemeenten 

in de regio. Wijdemeren blijft inzetten op 

één krachtige gemeente Gooi en Vecht, 

zonder tussenstappen.” Meer informatie: 

www.wijdemeren.nl/toekomst.

>   Voertuigen op de weg
Het is herfst en dat betekent dat veel 

mensen weer terug zijn van vakantie.

De caravan of camper wordt regelmatig 

nog enkele dagen op de openbare weg 

geparkeerd. Wist u dat dit maximaal drie 

dagen is toegestaan? Dit geldt voor

kampeerwagens, campers, caravans, 

boottrailers, magazijnwagens,

aanhangwagens en keetwagens.

De voertuigen mogen onbeperkt op een 

eigen oprit staan. Zorg er dan wel voor dat 

de buren geen hinder van ondervinden. 

>    Dorpsgesprek energietransitie
Op woensdag 10 oktober is de Dag van de 

Duurzaamheid. Een goed moment om in

gesprek te gaan over de energietransitie.

De Energiecoöperatie Wijdemeren 

nodigt u uit voor een dorpsgesprek in 

Loosdrecht. Wat kunt u zelf doen,

bijvoorbeeld door vloer-, muur- of

dakisolatie of door deel te nemen aan

collectieve energieopwekking? Vanaf 

19:30 uur in de Landgoedwinkel, Rading 

1b, Loosdrecht. Aanmelden:

contact@energiecooperatiewijdemeren.nl.

>   Subsidie voor goed idee
Wist u dat u subsidie bij de gemeente kunt 

aanvragen voor activiteiten die met sport, 

gezondheid, muziek, kunst, historie of

cultuur te maken hebben? Voorwaarde

is dat activiteiten in Wijdemeren

plaatsvinden en dat ze mensen bij elkaar 

brengen. Uw aanvraag moet vóór 1

oktober 2018 binnen zijn. Lees meer over 

de vormen, voorwaarden en aanvraag op

www.wijdemeren.nl/welzijnssubsidie of 

bel naar telefoonnummer 14 035

Officiële
bekendmakingen

Mantelzorg is niet alleen voor ou-
deren. Ook veel jongeren en jonge 
ouders zorgen soms langdurig voor 
bijvoorbeeld hun broer, vader of 
dochter. Zo ook de familie Kruger 
uit Ankeveen. 

“Onze dochter Cato (3) heeft het 

Turnersyndroom en een slokdarm- en 

longafwijking met chronische dubbele 

longontsteking als gevolg. Dit maakt haar 

kwetsbaar en infectiegevoelig. We zorgen 

natuurlijk met liefde voor haar en haar zus 

Lot (6). Het heeft vooral impact op ons 

gezin als ze ziek is en intensieve zorg nodig 

heeft. Dan lopen we wel op onze tenen”, 

vertelt moeder Rianne.

Geen dagopvang
“Cato kan niet naar een dagopvang, dus 

zorgen mijn partner Elmer en ik voor haar. 

Daarnaast werken we beiden. Haar oma 

staat ook 100% voor ons klaar. Zij neemt 

met liefde de zorg uit handen op momen-

ten dat we dit zo hard nodig hebben. Even 

op adem komen.”

Positieve energie
“Ik las over de mantelzorgwaardering op 

Facebook. Fantastisch, dit verlicht voor ons 

de zorgen. We gaan er iets leuks van doen 

met het gezin. De meiden maken ons zo 

blij! Die positieve energie laat ons alles even 

vergeten. Ondanks alles prijzen we onszelf 

gelukkig.”

Waardering aanvragen 
Wilt u net als de familie Kruger een

waardering van 200 euro aanvragen?

Dat kan als u langdurig voor een naaste 

zorgt. Aanvragen kan tot 30 november via 

www.wijdemeren.nl/mantelzorg of

telefonisch via Herma Kleve van Versa 

Welzijn, telefoonnummer (035) 62 31 100. 

Woonboot
verbouwen?

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

26 september 2018

Het cultureel centrum Kortenhoef 
is bijna klaar, maar heeft nog geen 
naam. Heeft u een idee? We horen 
het graag!

Heeft u een leuke, mooie of originele 

suggestie voor de nieuwe naam van het 

multifunctionele centrum? Stuur deze dan 

uiterlijk woensdag 31 oktober naar

communicatie@wijdemeren.nl. Een jury 

maakt uit de inzendingen een selectie en 

legt dit voor aan de commissie

naamgeving openbare ruimte. Het college 

beslist vervolgens over de definitieve naam. 

Er zijn een aantal richtlijnen voor de nieuwe 

naam. Deze zijn te vinden op

www.wijdemeren.nl/naamgevingcck.

Prijs
Bent u degene die de winnende naam heeft 

bedacht? Dan krijgt u een prijs ter waarde 

van ongeveer 150 euro.

Cultureel centrum
Het cultureel centrum staat bij de 

Regenboogschool in Kortenhoef en is

multifunctioneel te gebruiken. Er is een 

kleine theaterzaal met 72 zitplaatsen, een 

garderobe en foyer. Het gebouw is

rolstoel- en milieuvriendelijk. De officiële 

opening van het cultureel centrum vindt 

later dit jaar plaats. 

Prijsvraag:
naam cultureel centrum Kortenhoef

#mooiwijdemeren
@tha.rami
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 77: uitbreiden woonhuis (13.09.18)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 209: maken inrit en carport  
  (14.09.18)

Nederhorst den Berg
- Overmeerseweg 29: bouwen dakkapel (12.09.18)
- Uiterdijksehof 31: plaatsen sectionaaldeur in berging 
  (12.09.18)

Voor meer informatie over een aangevraagde om-
gevingsvergunning kunt u contact opnemen met de 
administratie Fysiek Domein, tel. 14 035. U kunt nog 
geen bezwaar maken tegen een ingekomen aanvraag 
omgevingsvergunning. 

>  Verleende omgevings-
vergunningen

’s-Graveland
- De Boomgaard 2: maken uitweg (07.09.18)
- De Boomgaard 7: bouwen bedrijfsgebouw (13.09.18)
- Zuidereinde 112: plaatsen twee dakkapellen en 
  wijzigen gevelindeling (07.09.18) 

Loosdrecht
- Elzenlaan 34: plaatsen dakkapel (06.09.18)
- Horndijk tegenover 1: kappen twee wilgen (19.09.18)
- Horndijk tegenover 26: kappen wilg (19.09.18)
- Horndijk tegenover 28: kappen wilg (12.09.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 113: uitbreiden woning 
  (19.09.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 272a: bouwen steiger,
  golfbreker en aanbrengen beschoeiing (18.09.18)
- Oppad naast 12: kappen prunus (12.09.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk naast 87: kappen vijf
   knotwilgen (12.09.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 113: kappen twee wilgen (12.09.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk naast 113b: kappen
   tulpenboom (12.09.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 145: kappen esdoorn (12.09.18)
- Vuntusplein: kappen berk en drie esdoorns (19.09.18)

Nederhorst den Berg
- De Kooi t.h. van 24: kappen veertien knotwilgen 
   (12.09.18)
- Nieuw Walden t.h.v. 12 t/m 16: kappen veertien 
   knotwilgen (19.09.18)
- Vreelandseweg 33a: bouwen woning met uitrit 
   (28.08.18)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

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

’s-Graveland
- Noordereinde 141: plaatsen dakkapel aan voor- en 
   achterzijde 
- Noordereinde 293: verbouwen woning

Kortenhoef
- Huijbert van Schadijcklaan 16: bouwen erker

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 158a: vergroten en verhogen 
   woning

>  Melding Activiteitenbesluit 
(Milieu)

Burgemeester en wethouders hebben een melding
Activiteitenbesluit ontvangen van de volgende bedrijven:

- Liander, Nieuw-Loosdrechtsedijk 1 te Loosdrecht: 
   vervangen gas districtsstation
- Bakker Metaal B.V., De Boomgaard 24 te ’s-Graveland: 
   veranderen bedrijf

Voor meer informatie over een melding Activiteitenbe-
sluit kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en Vechtstreek telefoon nummer (088) 
63 33 000.
U kunt nog geen bezwaar maken tegen een melding.

>  Ontwerpbesluit omgevings-
vergunning voor het bouwen 
van 8 pakhuizen met kantoor 
aan huis achter Boegspriet 
2 t/m 22 in Loosdrecht en 
ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Wijdemeren maken bekend dat zij voornemens zijn
om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a,
sub c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor het 
bouwen van acht pakhuizen met kantoor aan huis achter 
Boegspriet 2 t/m 22 in Loosdrecht.
Voor deze omgevingsvergunning wordt afgeweken van 
het bestemmingsplan ‘Dorpscentrum Oud-Loosdrecht’. 
De afwijking betreft het maken van parkeerplaatsen op 
een deel van de bestemming ‘Centrumdoeleinden’ met 
de aanduiding Wonen’ (w).

De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende 
onderdelen:
1. het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.10, Wabo);
2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd 
     met het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1 onder c,
     Wabo).

Verklaring van geen bedenkingen
Onderdeel van deze procedure is een door de gemeen-
teraad af te geven verklaring van geen bedenkingen. In 
de raadsvergadering van 20 september 2018 heeft de 
gemeenteraad besloten om de ontwerpverklaring van 
geen bedenkingen ter inzage te leggen. 

Ter inzage
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ligt vanaf 27 
september 2018 gedurende zes weken ter inzage in het 
gemeentehuis van Wijdemeren, Rading 1 te Loosdrecht. 
De omgevingsvergunning is digitaal te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer 
NL.IMRO.1696.OVBoegspriet2018-on00.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzageligging kan tegen 
het ontwerpbesluit een schriftelijke zienswijze worden 
ingediend bij het college van burgemeester en wethou-
ders, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. U kunt ook een 
mondelinge zienswijze indienen. Hiervoor kunt u een 
afspraak maken met de het secretariaat fysiek domein op 
telefoonnummer (035) 65 59 557.

Een schriftelijke zienswijze tegen het ontwerpbesluit 
verklaring van geen bedenkingen moet worden gericht 
aan de gemeenteraad van Wijdemeren, postbus 190, 
1230 AD Loosdrecht.

Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen tegen de 
omgevingsvergunning dient u een zienswijze te hebben 
ingediend tegen het ontwerpbesluit

Beroep
Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden die tijdig hun 
zienswijzen bij het college kenbaar hebben gemaakt
gedurende de hierboven vermelde termijn tegen dit 
besluit beroep instellen bij de Rechtbank Midden
Nederland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 16005,
3500 DA Utrecht.

>  Bestemmingsplan Verplaat-
sing agrarisch bedrijf Julia-
na-Bernhardplein/Eilandseweg 
in Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders maken bekend dat door de 
uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State d.d. 5 september 2018 het bestem-
mingsplan Verplaatsing agrarisch bedrijf
Juliana-Bernhardplein/Eilandseweg in Nederhorst den 
Berg, onherroepelijk is geworden.
Het plan voorziet in het uitplaatsen van het agrarisch 
bedrijf naar de Horn- en Kuijerpolder en in het benutten 
van de vrijkomende kavel aan het Juliana-Bernhardplein 
voor woningbouw. Het plan kan worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Kortenhoef
- Hemubo Almere B.V., twee parkeervakken Eslaan t.h.v. 

   nummer 18, opslag schilderwerkzaamheden van 17 
   september tot en met 12 oktober (14.09.18)
- Stichting Scouting Regio Gooi, De Kwakel 52, Scoutpop
   op 29 september 2018 (24.09.18)

Loosdrecht
- ASC Hilversum Hurricanes, ’t Jagerspaadje 32, 
   ontheffing privé-/derdenbijeenkomst op 6 oktober 
   2018 (18.09.18)

Nederhorst den Berg
- IJsclub Nederhorst den Berg, Blijklaan (tegenover 1a), 
   Nederhorst on Ice, van 23 november 2018 t/m 6 januari 
   2019, opbouw vanaf 31 oktober 2018 (24.09.18)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzend-
datum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij 
Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belang-
hebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die het 
besluit genomen heeft. 

>  Kennisgeving Incidentele 
Festiviteiten

Loosdrecht
- Bar Bistro ’t Bruggetje, Oud-Loosdrechtsedijk 52, op 13 
   oktober 2018
- ASC Hilversum Hurricanes, ’t Jagerspaadje 32, op 6 
   oktober 2018

Op een kennisgeving 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 de administratie van het  Fysiek Domein,  telefoon-
nummer  14 035. 

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 het in werking 
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de 
rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een 
voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningen-
rechter 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 ontwerpbe-
sluit 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 de administratie van het Fysiek 
Domein,  telefoonnummer 14 035. 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) 

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

Officiële bekendmakingen 26 september 2018

Bouwen en wonen

Overig

Bent u eigenaar van een woon-
boot? Dan wist u misschien al dat 
woonboten gelijk zijn aan andere 
bouwwerken, zoals een woning. 
Bij het bouwen, verbouwen of op-
nieuw ligplaats innemen heeft u 
dan ook een omgevingsvergunning 
nodig. 

We spreken van een verbouwing als u het 

uiterlijk van de woonboot verandert, de 

boot vergroot of verkleint. In die gevallen 

heeft u een omgevingsvergunning nodig. 

Ook wanneer u met een nieuwe

woonboot ligplaats inneemt heeft u een

omgevingsvergunning nodig. 

Bestaande legale situaties zijn hiervan 

uitgezonderd. Gaat u aan de slag met het 

onderhoud van uw boot, zoals bijvoorbeeld 

het vervangen van rotte planken of het 

schilderwerk, dan heeft u hiervoor uiteraard 

geen omgevingsvergunning nodig. 

Vergunning aanvragen
U kunt de omgevingsvergunning aanvragen 

via www.omgevingsloket.nl. Twijfelt u of 

u een vergunning nodig heeft? Neem dan 

contact op met de gemeente via

telefoonnummer 14 035 of

info@wijdemeren.nl. 

Woonboot verbouwen?
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(v.l.n.r.) Sandra van Rijkom, Joost 
Boermans en griffier Debby de 
Heus tijdens de break

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN - In de relatief 
korte gemeenteraadsvergade-
ring, waar het klokken van de 
spreektijd een heilzaam middel 
is om uitweidingen te voorko-
men, kwamen naast de hamer-
stukken, ingekomen stukken 
en bespreekpunten ook drie 
moties aan de orde. 

Iedereen was blij met een motie 
van de regioambassadeurs Sor-
rel Hidding (VVD) en Alette 
Zandbergen (DLP) om voort-
aan de regionale stukken min 
of meer gelijktijdig te behande-
len in de acht gemeenteraden 
van de Regio Gooi en Vecht-
streek. 
Zeven tegen kinderpardon
Het was op z’n zachtst gezegd 
opvallend dat in Wijdemeren 
maar liefst 7 raadsleden te-
gen een ruimer kinderpardon 

stemden. Het gaat om circa 400 
kinderen die minstens 5 jaar 
in Nederland geworteld zijn, 
van wie 98% van de aanvragen 
wordt afgewezen. Uitzetting 
kan een lokale gemeenschap 
ontwrichten. ‘Geen kind tussen 
wal en schip’ was de kop van de 
motie van PvdA/ GroenLinks 
en D66. “Niets doen is geen 
optie” zei Sandra van Rijkom 
(PvdA) “het is een klein steen-
tje om het al brede draagvlak te 
vergroten.” De tegenstemmers 
vonden het een kwestie voor de 
Tweede Kamer en hadden geen 
oog voor de consequenties die 
een school of dorp kunnen 
verscheuren. Tegenstemmers: 
Renée Wijnen, Alette Zandber-
gen, Olivier Goetheer en Gert 
Zagt (DLP), Jan- Willem Nien-
huis en Jan Verbruggen (CDA) 
en Sieta Vermeulen (VVD). De 
motie is dus wel aangenomen 
(10 vóór). 

Ruimer kinderpardon En verder
Behalve De Lokale Partij vond 
de gehele raad het een sympa-
thieke motie om ‘de mogelijk-
heid van groene leges zo spoe-
dig mogelijk te onderzoeken’. 
Dan zou je een korting krijgen 
op de vergunningskosten als je 
iets duurzaams bouwt, bijvoor-
beeld zonnepanelen. Het was 
in feite een overbodige motie 
van het duo PvdA/GrL en D66, 
omdat wethouder Boermans 
voor het einde van het jaar 
met een duurzaamheidsnotitie 
komt. Daarom stemden Zagt 
c.s. (DLP) tegen. 
De discussie of wethouder 
Boermans nog dit jaar 50.000 
euro extra krijgt om een sterke 
brief te schrijven aan Gedepu-
teerde Staten van Noord-Hol-
land werd nog eens herhaald. 
Binnen zes weken moet het 
gemeentebestuur zijn bezwa-
ren tegen een fusie met Hilver-
sum op papier zetten. Het liefst 
met juridisch steekhoudende 

argumenten. De wethouder 
heeft daarbij externe steun/ 
advies nodig. Michiel van Ba-
len (VVD) was duidelijk: “We 
moeten hier niet aan lopen 
klooien. Hoewel geld uit de Al-
gemene Reserve niet des VVD 
is, is het voor deze ene keer 
noodzakelijk.” Naast tekstuele 
hulp wil de wethouder geld ste-

ken in beelden (digitale visua-
lisatie) die het proces verhelde-
ren. Hij zei dat het niet zeker is 
dat het hele potje wordt aange-
wend. De oppositie bleef tegen 
(6) en de coalitie vóór (10). 

 

HAARLEM - Bent u benieuwd 
naar de eerste resultaten van 
het baggeronderzoek, het ver-
volg van de MER-vaarverbin-
ding en de nieuwe inzichten op 
het gebied van cabomba- en 
kreeftenbeheersing? Of heeft 
u een vraag over een van de 
andere projecten uit het uit-
voeringsprogramma? Kom dan 
op donderdagavond 4 oktober 
langs in de Vrijbuiter. Program-
mamanager Dion Ket nodigt u 
namens het programma Oos-
telijke Vechtplassen van harte 
uit. 

Het programma start met een 
update van de lopende projec-
ten. Er is volop ruimte om in 
gesprek te gaan met een van 
de aanwezige projectleiders. 
Vervolgens start de themabij-
eenkomst exoten met presen-
taties over cabomba en lopend 
kreeftenonderzoek, uiteraard 
mét proeverij. De themabij-
eenkomst wordt afgesloten 
met een discussieronde over 
de problematiek en mogelijke 
maatregelen.

Programma
De inloop is om 16.00 uur. Dan 
is er om 16.15 uur een presen-
tatie over lopende projecten 
door Dion Ket. Gevolgd door 
een gesprek met projectleiders. 
Om 17.00 uur starten de pre-
sentaties cabomba- en kreef-
tenbeheersing door Jan Bouw-
man, Martin Hoorweg, Barend 
de Jong (Witteveen & Bos) en 
Leon Sterk (harkboot.nl). Dan 
is er pauze en eten. Om 18.30 
uur is er een discussieronde 
over de problematiek en maat-
regelen. Om 19.30 uur: Afslui-
ting en borrel.

Aanmelden
De provincie Noord-Holland 
hoopt u bij de Vrijbuiter te be-
groeten. Wij horen graag vóór 
dinsdag 2 oktober via secreta-
riaat_ovp@noord-holland.nl of 
u aanwezig bent. Mocht u spe-
ciale dieetwensen hebben dan 
kunt u dat aangeven.
Donderdag 4 oktober; 16.00-
19.30; Watersportvereniging 
De Vrijbuiter; Oud Loos-
drechtsedijk 137 in Loosdrecht

Themabijeenkomst Oos-
telijke Vechtplassen WIJDEMEREN- De gemeente en 

Ondernemend Wijdemeren or-
ganiseren dit jaar de eerste edi-
tie van de Wijdemeerse onder-
nemersverkiezing. Dus bent of 
kent u een vooruitstrevende en 
betrokken ondernemer die in 
de afgelopen vijf jaar gestart 
is? Nomineer hem of haar dan 
snel.

Wethouder Jan Klink: “Wijde-
meren is trots op haar onder-
nemers en de rol die zij in de 
dorpen spelen. Met deze on-
dernemersverkiezing willen we 
onze waardering laten blijken, 
maar hen ook stimuleren, in-
spireren en verbinden.”
Het thema van de verkiezingen 
varieert. Nu zoeken we de bes-
te startende ondernemer, maar 
een volgende keer kan het bij-
voorbeeld de meest groene on-
dernemer of de meest sociale 
ondernemer zijn. Zo krijgen 

alle bedrijven een kans om mee 
te doen.
Wie nomineert u?
Wilt u iemand aandragen als 
beste startende ondernemer 
van Wijdemeren? Dat kan tot 
en met zondag 14 oktober via 
www.wijdemeren.nl/onderne-
mervanhetjaar. Ondernemers 
kunnen zichzelf ook voordra-
gen.
Een deskundige jury beoor-
deelt de inzendingen op on-
dernemerschap, innovatief en 
onderscheidend vermogen, 
lokale betrokkenheid en groei- 
en marktpotentie. Zij selecte-
ren drie kandidaten voor de 
finaleronde. Een online verkie-
zing (vanaf vrijdag 19 oktober) 
bepaalt vervolgens wie zich 
dé startende ondernemer van 
Wijdemeren mag noemen. De 
bekendmaking is op de Dag 
van de Ondernemer op vrijdag 
16 november tijdens een mooi 

verkiezingsfeest voor heel on-
dernemend

Prijzen
De winnaar krijgt niet alleen 
extra publiciteit en waardering 
van de gemeente en Onderne-
mend Wijdemeren, maar ook 
de Wijdemeerse Ondernemer 
van het jaar-wisselbokaal, een 
lidmaatschap van Onderne-
mend Wijdemeren en een trai-
ning /masterclass naar keuze 
ter waarde van 2500,- euro.

Wie wordt de Startende Ondernemer 2018?

Themaochtend met stichting MEE
Op woensdag 3 oktober van 
10.00-12.00 uur in Bibliotheek 
Gooi en meer vestiging Loos-
drecht is er een Themaochtend 
met Stichting MEE over de 
dienstverlening die zij bieden. 

Met welke vragen kunt u terecht 
bij Stichting MEE? Deze ochtend 
geven de medewerkers hierop 
antwoord. Vragen waarbij de 
Stichting kan bemiddelen en hel-
pen, zijn bijvoorbeeld:      
Ik wil graag zelfstandig (blijven) 
wonen, wat is er mogelijk en 
hoe pak ik dit aan? Wie kan mij 
bijstaan bij een gesprek met de 
gemeente over de aanvraag van 

zorg? Is er een persoonsgebon-
den budget mogelijk voor mij 
en hoe vul ik dit in? Ik wil graag 
andere mensen ontmoeten en 
iets doen, maar hoe? Waar kan 
ik terecht met klachten over de 
dienstverlening of zorg?
Kom naar de themaochtend in 
de bibliotheek en laat u infor-
meren. Stichting MEE houdt 
iedere 1e dinsdag van de maand 
van 14.30-16.00 uur een inloop-
spreekuur in Bibliotheek Loos-
drecht.Op een themaochtend 
in Loosdrecht is altijd iemand 
van SeniorWeb aanwezig om u 
te helpen bij vragen over de PC, 
tablet, e-reader of smartphone.

Mantelzorger in balans 
Viore en Versa Welzijn werken 
samen om mantelzorgers van 
mensen die leven met kanker te 
ondersteunen.  Donderdag 4 ok-
tober start een nieuwe gespreks-
groep: Mantelzorger in Balans. 
Deze gespreksgroep vindt elke 
eerste donderdagmiddag van de 
maand plaats bij Viore centrum 
voor iedereen die leeft met kanker 
in Hilversum, Oostereind 115, 
van 13.00 - 15.00 uur.  Op 4 ok-
tober is het eerste thema ‘Ruimte 
voor jezelf ’. Daarna volgen ‘Liefde 
en zorg’ en ‘Samen zorgen’.  Als je 
wilt deelnemen, dan kun je je aan-
melden bij vrijwilligers@viore.org 
of bellen met 035 685 35 32.
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meld je aan!Zondag 7 oktober

Neurotherapie Centrum 
Hilversum

Train je breinTrain je brein

   

OPEN DAG 
VECHT-COLLEGE

Zaterdag 6 oktober 
11.00 – 16.00

VECHT-COLLEGE.NL  BREUKELEN

BESTE PARTICULIERE SCHOOL 
VOOR MAVO, HAVO EN VWO

MOGELIJKHEDEN:
• EXAMENJAAR: 2 JAAR IN 1 JAAR
• DEELCERTIFICATEN
• HELE SCHOOLCARRIÈRE 

persoonlijk 
coachingstraject
Toekomstgericht

21st Century Skills
Sport & Cultuur

Het zijn weer
Kinderspaarweken!

Met Zilvervloot Sparen en JongWijs regelt u het in één keer goed voor uw kind.
Met het bekende Zilvervloot Sparen spaart u een mooi startkapitaal voor

uw (klein)kind bij elkaar. JongWijs is voor uw kind zélf.

Kom sparen en krijg een cadeautje*

Borgraad Financieel Advies
Oud Loosdrechtsedijk 252
1231 NH Loosdrecht
T 035 - 656 30 30
E info@borgraad.nl
I www.borgraad.nl
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NEDERHORST DEN BERG- 
Zondag 30 september komt 
het Ebonit Saxophone Quartet 
spelen in het Jagthuis. Ook dit 
kwartet is er een dat ontstaan 
is tijdens de studietijd aan het 
Amsterdams Conservatorium. 
Leermeester Arno Bornkamp 
heeft kwartetspelen hoog in 
het vaandel staan en dankzij 
hem telt Nederland vele uit-
stekende saxofoonkwartet-
ten. Het Ebonit, opgericht in 

2011, heeft inmiddels naam 
gemaakt op de internationale 
podia en verschillende prijzen 
in de wacht gesleept. De leden 
van het kwartet zijn afkomstig 
uit Rusland, Polen en Neder-
land: Vitaly Vatulya (sopraan), 
Dineke Nauta (alt), Mateusz 
Pusiewicz (tenor) en Paulina 
Kulesza (bariton). Op het pro-
gramma staat o.a. het originele 
saxofoonkwartet van Glazunov 
en het (bewerkte) Amerikaans 
Kwartet van Dvorak. Compo-
nisten hebben zich altijd laten 
inspireren door reizen en de 
daarmee verbonden ervarin-
gen. In dit concert zijn de twee 
centrale componisten Alex-
ander Glazunov en Antonin 
Dvorak. De Russische compo-
nist bracht zijn twilightjaren 
door in Parijs, waar hij ook 
zijn saxofoonkwartet opus 109 
componeerde, het laatste stuk 
dat hij vóór zijn dood kon vol-
tooien. In zijn laatste jaren werd 
hij geplaagd door heimwee om 

zijn Russische thuis, een gevoel 
dat Dvorak ook niet onbekend 
was. De Tsjech bracht een deel 
van zijn leven door in de Ver-
enigde Staten, waar hij, geïn-
spireerd door land en volk, zijn 
beroemde Amerikaanse kwar-
tet schreef. Laat u verrassen 
door de vier saxofonisten die de 
plaats van de strijkers innemen!
Concert Ebonit Saxophone 
Quartet: zondag 30 september 
2018, aanvang 15.30 uur, entree 
17,50 euro (tot 25 jaar 10 euro). 
Reserveren via de website www.
jagthuis.nl, per e-mail via stal@
jagthuis.nl of telefonisch 0294-
252609. De locatie van het con-
cert is Het Jagthuis, Midden-
weg 88, Nederhorst den Berg 
(Horstermeer).

Heimwee bij Saxofoonkwartet in het Jagthuis
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REGIO - Vanuit Regio Gooi 
en Vechtstreek wordt het 
Wmo-taxivervoer uitgebreid 
met een volledig elektrische 
taxi die 6 personen kan vervoe-
ren. 
Samen met de vervoerder van 
de Wmo-taxi, Hop Taxi, is een 
eerste stap gezet in de verduur-
zaming van het huidige wagen-
park. Regionaal coördinerend 
wethouder Duurzaamheid Bert 
Rebel is trots op deze nieuwe 

Elektrische Wmo- taxi 
ontwikkeling en gaat er vanuit 
dat dit succes op termijn kan 

foto: Dick Jongerden, RGV

Door: Miranda de Haan-Goets

Afgelopen woensdag ver-
trok groep 8 van de Rehobo-
thschool op kamp. De leerlin-
gen begonnen vol frisse moed 
aan de fietstocht van ruim 26 
km. Het weer zat ontzettend 
mee en na een paar korte stops 
kwamen ze aan op Landgoed 
‘de Kemphaan’ in Almere. 

Al snel werd dit huis hun ‘thuis’ 
en maakten ze er een gezellige 
boel van. De kamers werden 
verdeeld onder twee groepen 
jongens en twee groepen meis-
jes. Er werd heerlijke spaghetti 
door de hulpouders klaarge-
maakt en de laatste avond, ook 
voor de andere leraren, die 
gezellig langskwamen, een ge-
zellige barbecue. Aan spelletjes 
en muziek kwamen de kinde-
ren niets tekort. Vader Her-
man had zijn muziekinstallatie 

mee. De overige hulpouders, 
Danielle, Sonja, Arjen en de 
juffen Jorieke en Linda zorg-
den voor een onwijs gezellige 
sfeer. Er werd levend Stratego 
gespeeld, gesurvivald en vele 
andere leuke spellen. Wat ge-
heim werd gehouden, was de 
spooktocht op de laatste avond, 
waarbij ouders speciaal naar 
Almere kwamen, zo eng moge-
lijk verkleed, om hun kinderen 
lekker te laten schrikken. Een 
superspannende ervaring, zo 
laat op de avond. Vrijdag was 
het na het ontbijt weer tijd om 
te vertrekken en naar Loos-
drecht te fietsen, waar ze begin 
van de middag weer op school 
aankwamen. Moe van de fiets-
reis en alle indrukken die ze 
hebben opgedaan de afgelopen 
dagen. Een ervaring om nooit 
meer te vergeten.

Rehoboth op onvergetelijk kamp

Foto: Miransfotografie

WIJDEMEREN - Tijdens de Val-
preventieweek van 1 t/m 7 ok-
tober besteden zorgverleners 
in het hele land extra aandacht 
aan het voorkomen van vallen 
en het vitaal ouder worden. 
Ook Inovum heeft een aantal 
activiteiten georganiseerd met 
dit thema. Deze activiteiten 
worden begeleid door fysio-
therapeuten en ergotherapeu-
ten die gespecialiseerd zijn op 
het gebied van valpreventie.

Op dinsdag 2 oktober bent 
u vanaf 14.30 uur van harte 
welkom in De Beukenhof in 
Loosdrecht voor een sportieve 
informatiemiddag over veilig-
heid en fietsen. De behandela-
ren van Inovum geven u prak-

tische tips, vertellen waar u op 
moet letten als u een andere 
fiets aanschaft en welke moge-
lijkheden er zijn wanneer het 
fietsen moeilijker wordt. Ook 
de Bikeshop is tijdens deze 
middag aanwezig met een aan-
tal fietsen en informatie.
Op woensdag 3 oktober zijn 
ze vanaf 10.30 uur in de Em-
tinckhof aan de Eikenlaan 51 
in Loosdrecht aanwezig. Daar 
kunt u meedoen aan het Dob-
belFit spel. Dit kennis- en ac-
tiespel is voor iedereen geschikt 
en heeft als doel om u op een 
leuke en actieve manier infor-
matie te geven over het voorko-
men van vallen. 
Op donderdag 4 oktober kunt 
van om 10.15 uur in ’t Wijde-

Valpreventieweek

huis in Kortenhoef (Veenstaete, 
ingang Parklaan) terecht waar 
ook het DobbelFit spel wordt 
gespeeld. Natuurlijk zorgen we 

voor een kopje koffie of thee. 
Deelname aan de activiteiten is 
gratis. 
Voor meer informatie kunt u con-

tact opnemen met ergotherapeut 
Anuschka Langelaar of fysiothe-
rapeut Frieda Verheul via 035-
5888555.

worden uitgebreid. “Bij het in-
zetten van auto’s is een duurza-
me keuze in alle opzichten de 
meest logische. Voor nu, straks 
en in de toekomst.”
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Meer parkeerplaatsen Porseleinhaven
Door: Herman Stuijver

De meerderheid van de ge-
meenteraad heeft geen beden-
kingen tegen meer parkeer-
plaatsen voor de 8 pakhuizen 
met kantoor aan huis aan de 
Porseleinhaven. Oppositiepar-
tijen De Lokale Partij en PvdA/
GroenLinks hadden wel beden-
kingen en stemden tegen. 

Deze tweede fase van het 
bouwplan van Heijmans Vast-
goed bestaat uit acht pakhuizen 
waarvoor het bestemmings-
plan voor het parkeren gewij-
zigd moet worden. Volgens 
het Wijdemeerse parkeerbeleid 
zouden er 64 plekken toege-
staan zijn. Het worden er nu 76. 
Eigenlijk was niemand blij met 
meer auto’s op deze mooie plek 
aan het water. Maar het kan 
niet anders, stelden de woord-

voerders van CDA, VVD en 
D66. “Al heel lang willen we 
een dorpscentrum realiseren. 
De huidige parkeernorm biedt 
geen oplossing” zei Nanne 
Roosenschoon van D66. De 
Lokale Partij bij monde van 
Renée Wijnen constateerde dat 
Wijdemeren nauw verbonden 
is met de projectontwikkelaar. 
Zij wilde meer levendigheid en 
meer publieksfuncties op deze 
plek. Nog meer parkeerplek-
ken waren onnodig. Boven-
dien wist mevrouw Wijnen dat 
een aantal parkeerplekken kan 
worden afgezet met een paaltje 
waardoor er nog minder open-
bare plaatsen waren. Ook Stan 
Poels van PvdA/GroenLinks 
wilde niet teveel blik en meer 
bedrijvigheid. “Hier zou juist 
prima meer horeca kunnen.” 
Jan Verbruggen (CDA) vond 
dat de DLP met vuur speelde. 

“Als dit plan niet doorgaat, heeft 
het grote gevolgen.” “Ineens dit 
plan herzien kan niet” voegde 
Sieta Vermeulen (VVD) eraan 
toe. Dat was ook de teneur van 
het antwoord van wethouder 
Jan-Jaap de Kloet. Dit plan is al 
heel lang onderweg. Bovendien 
komt er in de eerste fase van het 
plan Porseleinhaven wel horeca 
en wellicht een supermarkt. 
Dat het parkeren op hoogtij-
dagen in Oud-Loosdrecht hec-
tisch is, erkende de wethouder, 
maar dat was een andere dis-
cussie. Tot slot verzuchtte Sie-
ta Vermeulen nog dat op deze 
Triple- A-locatie eigenlijk een 
parkeergarage gewenst was. 
“Dat is echter een gepasseerd 
station.” Bij de stemming wa-
ren 10 leden voor en 6 tegen (3 
raadsleden afwezig). 

KORTENHOEF - Het tweede 
concert van Kunst aan de Dijk 
Kortenhoef is al weer op don-
derdag 4 oktober. Toppianiste 
Marietta Petkova speelt die 
avond de prachtige Ballades 
van Chopin en de betoverende 
Préludes van Debussy. 

Een journalist van Luister ver-
woordde het pianospel van 
Petkova als volgt: “Petkova 
speelt met een bovennatuurlij-
ke intensiteit en haar concerten 
zijn gebeurtenissen van opper-
ste concentratie en meditatie 
die de betekenis van de muziek 
lijken te veranderen. Toehoor-
ders worden deelgenoot van 
een persoonlijke zoektocht, een 
persoonlijk leven, een persoon-
lijke emotie, een persoonlijke 
visie.” 

Marietta Petkova werd geboren 
Bulgarije en studeerde in Sofia, 
in Wenen bij Paul Badura-Sko-
da, in Banff als Artist in Resi-
dent en in Amsterdam, waar 
zij in 1994 bij Jan Wijn haar 
studie afrondde met een 10 met 
onderscheiding. Petkova wordt 
gezien als een fenomeen aan 
het klavier, een meesterpianiste 
die de muziek tot in de diepste 
kern weet te raken. 

Vier ballades 
Op het programma staan de 
vier Ballades van Frederic 
Chopin en 12 Préludes uit Li-
vre 1 van Claude Debussy. Net 
als in de ballades van dichters 
als Goethe, Schiller en Mickie-
wicz, verhalen Chopins vier 
Ballades voor piano van de wis-
selwerking tussen de reële en 
een irreële wereld, tussen echte 
personen en mysterieuze fanta-

siefiguren. Chopin realiseerde 
dit door twee contrasterende 
thema’s – vertellend van karak-
ter, maar verschillend in sfeer 
– tot uiterst expressieve muziek 
te boetseren. Pure poëzie! De 
vierde wordt wel geprezen als 
de parel onder de ballades.
Debussy’s Préludes uit Boek 1 
getuigen van een enorme ver-
beeldingskracht, schoonheid 
en originaliteit. De vele ver-
wijzingen naar schilderkunst, 
mythologie, humor, natuur, 
literatuur en dans maken deze 
preludes een feest voor zinnen 
en geest.

Kaartverkoop
En dat is gelijk waar Kunst aan 
de Dijk Kortenhoef zich sterk 
voor maakt. Muziek in een in-
tieme sfeer als een feest voor 
de zinnen en de geest. Zonder 
donateurs en de grote inzet van 
vrijwilligers is het niet mogelijk 
om een rijk gevarieerd pro-
gramma te bieden van hoge 
kwaliteit, dicht bij huis en in de 
prachtige akoestiek van het met 
echte kaarsen verlichte Oude 
Kerkje in Kortenhoef. 
Het concert vindt plaats in het 
Oude Kerkje aan de Korten-
hoefsedijk 168 in Kortenhoef. 
Gratis parkeren. Kaarten zijn 
verkrijgbaar via www.kun-
staandedijk.nl of via de vaste 
voorverkoopadressen: Wijnko-
perij en Slijterij De Meenthof in 
Kortenhoef en Libris Boekhan-
del Voorhoeve in Hilversum. 
Entree: €21; donateurs van Kunst 
aan de Dijk Kortenhoef: € 17. 

Pianorecital Marietta 
Petkova

Marietta Petkova
(fotograaf: Mike van den Toorn)
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Een reis door de tijd bij Galerie Wijdemeren 
Reizen door de tijd met dieren 
in de hoofdrol. Galerie Wijde-
meren, de direct aan de Loos-
drechtse Plas gelegen Galerie 
annex woonhuis neemt u in de 
thematentoonstelling ‘Van Koe 
tot Kip’ mee voor een reis door 
de tijd van de Gouden eeuw, 
via de 19e eeuw, het impressi-
onisme en tot slot het moder-
nisme. 
Te zien zijn onder andere een 
paneeltje uit de 17e eeuw, ge-
schilderd door Barent Gael, 
een kunstenaar wiens werk 
ook te zien is in het Rijksmu-
seum. Prachtige werken van 
W.C. Nakken, vermaard paar-
denschilder uit de 19e eeuw 
en de pasteltekening van Hen-
riette Ronner-Knip waarop 
de hondjes van de toenmalige 
koningin van België staan af-
gebeeld. Ook de meester van 
de Leidse School, W.H. van der 

Nat, met zijn stal vol varkens, 
is vertegenwoordigd. Kortom 
een gezellige ‘beestenboel’ aan 
de wanden van Galerie Wijde-
meren.

Elisabeth M.
Maar ook liefhebbers van bloe-
men, mensen en andere onder-
werpen kunnen hun hart opha-
len in de sfeervolle ruimtes van 
de Galerie.  Zo kunt u van 19 
september tot en met 12 okto-
ber het fraaie werk bewonderen 
van de eigentijdse kunstenares 
Elizabeth M. In vele stijlen en 
technieken schildert Elizabeth 
M. allerlei onderwerpen zowel 
op realistische, als ook im- en 
expressionistische wijze. Eliza-
beth M. kreeg jarenlang les van 
François Boers en schilderde 
met verve onder meer in de 
bossen van de Lage Vuursche. 
Zij volgde tekenlessen in Pa-

rijs en ontplooide zich tot een 
kunstenares die met haar werk 
boeit, vertedert en verrukt. 

Altijd welkom
Of u nu per boot, op de fiets, 
wandelend of met de auto 
komt, het kopje koffie staat al-
tijd voor u klaar, buiten op de 
veranda,  binnen aan de uitno-
digende keukentafel of op kil-
le dagen bij de open haard. U 
bent van harte welkom aan de 
Herenweg 73 in Breukeleveen. 
Reguliere openingstijden: ie-
dere woensdag, donderdag en 
vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur. 
Daarnaast op afspraak. Meer 
informatie vindt u op de web-
site: www.galeriewijdemeren.
nl. 

Elisabeth M. ‘De Olifant’

Hoe de Hilversumse fotograaf 
Gerard van Ophem mensen 
observeert en vastlegt door zijn 
camera is heel mooi te zien in 
verpleeghuis de Beukenhof in 
Loosdrecht. Daar hangen tot 
begin november foto’s die een 
gevarieerd beeld geven van zijn 
werk. Favoriet zijn voor hem 
vooral foto’s in zwart wit. 
Samen met zijn vrouw Els runt 
Gerard al 30 jaar een fotogra-
fiezaak in de Leeuwenstraat 
in Hilversum. De laatste jaren 
hebben ze zich nadrukkelijker 
toegelegd op de sociale fotogra-
fie: portretten en groepsfoto’s. 
Het motto van de tentoonstel-
ling is ‘Kijken naar mensen’. Het 

is het tweede project dit jaar 
in het kader van ‘Kunst in de 
Beuk’. Eerder exposeerde Theo 
van den Boogaard uit Amster-
dam, striptekenaar en bekend 
van de Van Oekel- strips.

‘Kijken naar mensen’

Foto’s van Gerard van Ophem 
in de Beukenhof

Zondagmiddag 30 september 
is er vanaf 15.00 uur een spet-
terend ‘Einde Zomer Concert’ 
in de Beukenhof in Loosdrecht. 
Het LBB Combo treedt op, de 
ritmesectie van de bekende 
Gooise Laundry Big Band, met 
een repertoire van (easy) jazz 
en Zuid-Amerikaanse muziek. 

Er zijn twee bijzondere gast-
solisten: Piet Kiezer op tenorsax 
en de Amerikaanse vocaliste 
Léah Kline. Op elk gebied van 
entertainment heeft ze haar 
sporen verdiend: zang, dans, 
theater en cabaret. Ze treedt op 
in Europa, Azië, Canada en de 
VS. Haar persoonlijke benade-
ring en eigen interpretaties van 
de songs worden geprezen. ‘Ze 
heeft een sprankelende, kris-

talheldere jazz-stem met een 
uitstekende timing... Er zit een 
Liza Minnelli in haar’ schreef 
De Telegraaf.
Piet Keizer heeft jarenlang 
door Europa gereisd met het 
vermaarde Glenn Miller Or-
chestra. Vanuit zijn eigen sax 
atelier in Hilversum bedient 
hij een wereldwijde klanten-
kring van saxofonisten met de 
aankoop en reparaties van hun 
instrument. Het combo bestaat 
verder uit Jos Harmes, piano, 
Dick Pluim, bas, en Marc van 
Zoelen, drums. De organisatie 
ligt, zoals altijd, bij de vrijwil-
ligers voor de evenementen. 
De nieuwe directeur van In-
ovum, Mariët de Zwaan, zal 
samen met bewoners mee kun-
nen maken hoe de Beukenhof 

swingt. De toegang is gratis.

170 mensen uit varen
Het concert is het sluitstuk van 
een geweldig vaarseizoen van-
uit de Beukenhof. Niet alleen 
voor klanten van de Beuken-
hof maar ook uit de Thuiszorg 
en dokterspraktijken van Wij-
demeren. Voor hen doen vrij-
willigers en medewerkers het. 
Tot nu toe zijn er 28 afvaarten 
geweest met 170 bewoners en 
overige Wijdemeerders met 
hun begeleiders. Bij een 50-ja-
rig huwelijk is er een speciale 
vaartocht georganiseerd. In-
drukwekkend was ook een ‘af-
scheidsvaart van het leven’.
‘De afgelopen zomer heeft veel 
varen mogelijk gemaakt. Het 
varen is uit zijn voegen gebar-

Spetterend ‘Einde Zomer Concert’ in Beukenhof

ANKEVEEN - Op zondag 30 sep-
tember staat Theater De Dil-
lewijn in het teken van urban 
dance, gave visuals en dansen-
de emoticons. Een spetteren-
de, leuke multimediale dans-
voorstelling die je meeneemt 
in de wereld van tablets, video, 
dans en muziek. Wedden dat je 
niet stil kunt blijven zitten!?
‘Ik zie je’ vertelt het verhaal van 
twee mensen die constant op 
hun mobiel en tablet kijken. Ze 
botsen constant omdat ze geen 
oog hebben voor elkaar, omdat 
ze niet naar elkaar kijken. iMacs, 
iPads en iPhones; zoveel ik, maar 
waar is ons? Hoe gaan we met 
elkaar om sinds schermen zich 
tussen ons hebben geplaatst? 
Dankzij het scherm weten we 
wat er links, rechts, boven en 

onder ons gebeurt. Op veertig-
duizend meter afstand of veer-
tigduizend jaar geleden. Alles is 
binnen handbereik: bibliotheken 
aan kennis, karrevrachten be-
roemde mensen, honderden ge-
droomde liefdes. Het doosje dat 
precies in je hand past, overbrugt 
afstanden in tijd, plaats en ruim-
te. Maar als je zover kunt kijken, 
vergeet je makkelijk wat er naast 

je gebeurt. Wie er naast je ge-
beurt. Vriendschap heeft onder-
houd en aandacht nodig, maar 
hoe doe je dat?  Hoe vinden ze 
elkaar weer terug? 
Ga het zien en meemaken op 
zondagmiddag in Theater de 
Dillewijn. Leeftijd van 10 tot 14 
jaar; Aanvang 15.30 uur; Kaar-
ten: € 8,-.; bestellen: www.dedil-
lewijn.nl

Spetterende dansvoorstelling in Dillewijn

sten’, zegt initiatiefnemer Ron 
van Aalst. Hij is vol lof over 
de inzet van medewerkers van 
de Beukenhof, de vrijwilligers 
chauffeurs en rederij Wetter-
wille, waar de speciale boot 

voor o.a. rolstoelers vandaan 
komt. ‘En vergeet de sponsors 
niet die financiële bijdragen le-
veren om een en ander betaal-
baar te houden.’

R 
 

RESTAURANT Robberse Eiland 

 

ZEETONG ACTIE 
In roomboter gebakken zeetong met een 
frisse salade en gebakken aardappeltjes.                                         

19,75 

www.restaurant-robberse-eiland.nl 

06 - 203 02 308
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Door: Herman Stuijver

Dit jaar bespeelt Paul van Vliet 
40 jaar het orgel van de Sijpe-
kerk. Een moment om bij stil 
te staan met de 67-jarige Loos-
drechter. 

“Al op m’n 13e was ik gefasci-
neerd door het orgel. Ik mocht 
helpen als registrant. Dat is de-
gene die aan de registers mag 
trekken. Ik heb nooit een op-
leiding gehad, ik heb het me 

door de jaren heen met vallen 
en opstaan aangeleerd” opent 
Paul het gesprek. Direct neemt 
hij me mee naar zijn smaakvol 
ingerichte architectenkantoor, 
annex aan de woning. Daar 
staat een klein Flentrop-orgel 
op een stevig fundament. Een 
historisch orgel, maar voorzien 
van moderne technische ge-
luidssnufjes, dat dan weer wel. 
Het blinkt je tegemoet. “Nee, 
oefenen voor de diensten in de 
Sijpekerk komt er nauwelijks 

van. Dit orgel heeft toch weer 
een hele andere configuratie 
en bovendien ben ik nog da-
gelijks druk met mijn werk als 
architect.” Dat is trouwens een 
mooie samenloop van omstan-
digheden. Van Vliet is gespeci-
aliseerd in het restaureren van 
monumentale gebouwen, waar-
onder veel kerken. Zo komt hij 
veel orgels tegen. Met die kennis 
over de bouw draagt hij ook bij 
aan het in stand houden van de 
middeleeuwse Sijpekerk. In zijn 
jonge jaren begeleidde hij als ka-
tholiek diverse koren. De liefde 
bracht hem naar Loosdrecht. 
Via schoonvader Hendrik Aal-
berts, die lesgaf op de HTS, 
kwam hij in niet alleen in aan-
raking met de protestantse ge-
meente van Nieuw- Loosdrecht, 
maar ook met dochter Marian-
ne. Liefde op het eerste gezicht. 
In 1975 was er een gemengde 
huwelijksplechtigheid in de Pie-
terskerk in Utrecht. “Zo ben ik 
er een beetje ingerold. Uiteraard
met veel dankbaarheid. In de 
loop der jaren heb ik mezelf dui-

Paul van Vliet 40 jaar begeesterd organist zenden liederen eigen gemaakt. 
Dat gaat eerlijk gezegd bij mij 
vrij snel.” 
Nieuwe Flentrop
Tot 2008 was er een orgel dat 
er wel mooi uit zag, maar niet 
meer voldeed. “Je zou kunnen 
zeggen dat het een te groot or-
gel was met een te kleine kast. 
Het vertoonde ook steeds meer 
gebreken. De overbrenging ging 
niet goed meer, er bleef weleens 
een toets hangen.” Na lang zoe-
ken, waarbij Paul als adviseur 
optrad, kocht het kerkbestuur 
in 2008 een rijksmonument uit 
een Grieks-orthodoxe kerk in 
Zaandam. Ook een Flentrop uit 
± 1845, met 19 registers. Dat het 
een hele klus was om het nieu-
we instrument te installeren 
behoeft nauwelijks betoog. Het 
oudje doet nu dienst op Schier-
monnikoog. 
“Elk orgel is anders. Deze is 
vrij fors in de toon. Eigenlijk 
is een orgel niet meer dan een 
fluitenkast met toetsen die de 
toonhoogte bepalen en een serie 
registers voor de klankkleur. De 
voetpedalen kun je beschouwen 
als het derde handje.” Paul van 

Vliet is ingeroosterd met vier 
andere organisten. Hij speelt 
maandelijks het orgel op de 
zondag, wel twee keer, om 10 
en 18.30 uur. “Een orgel is on-
misbaar voor een gemeente. Het 
bevordert met de samenzang de 
saamhorigheid. Het past ook in 
de lange traditie van deze ge-
meente. Ik voel me als katholiek 
ook goed thuis in deze gemeen-
schap. Of ik nog een tijdje wil 
doorgaan? Waarom niet, waar-
bij ik wel meer ruimte wil bie-
den aan een jongere generatie.”
Willem Veraar, kerkrentmeester 
van de Sijpekerk, vult aan: “Paul 
is voor ons niet alleen belangrijk 
als organist, maar ook als advi-
seur. Hij heeft een uitgebreid 
netwerk voor het in standhou-
den van het gebouw. Is bekend 
met restauratietechnieken, en-
zovoorts. Hij vraagt ook de sub-
sidies aan. Zijn betrokkenheid 
is groot. Wij zijn heel blij dat hij 
ons zo goed ondersteunt.”
Op zondag 7 oktober kunt u tij-
dens de diensten van 10 en 18.30 
uur luisteren naar het magnifie-
ke orgelspel van Paul van Vliet.  

Achteraf, achterhaald en te laat – kan het anders? KERKEN VAN 
LOOSDRECHT

Door: Auke Siebenga, predikant NGK te Loosdrecht

Is het niet frustrerend? Wil de regering een goed 
computersysteem dat alles bevat, loopt het vast en 
is het veel te duur. Is er een PGB-regeling, maken 
sommige mensen en bureaus er misbruik van. Komt 
er marktwerking in de zorg, blijkt het toch niet voor 
iedere cliënt goed te werken. Vindt de regering eerst 
dat Lily en Howick weg moeten, mogen ze toch blij-
ven. De steen der wijzen of de oplossing voor alles is 
ook in de 21e eeuw nog niet gevonden. Ondanks alle 
wetenschap en techniek. 

Die tweeling, wetenschap en techniek, scheppen 
hoge verwachtingen en hoop. Maar veel verwach-
tingen worden niet waargemaakt.  We leerden het 
hoe en waarom van materie. We ontdekten plastic, 
we konden er van alles mee maken. En nu bederven 
eindeloos veel resten en restjes kunststof het leven in 
de zee. Techniek biedt telkens weer vergezichten en 
vooruitgang. Maar als het gaat om de uitwerking en 
de verdere toepassingen zijn er vaak  belemmeringen. 
Meestal schat men van tevoren niet goed in ten koste 
waarvan iets geproduceerd wordt. Allerlei belangen 
bij de productie en de toepassing bederven ook de 

hoge verwachtingen. De omstandigheden blijken 
vaak niet beheersbaar zijn. Gevestigde belangen blij-
ken maar al te vaak correcties achteraf tegen te hou-
den. 

Als je naar dit soort problemen kijkt, zie je dat inzicht 
vaak pas achteraf komt. Het inzicht ijlt als het ware 
na. Achteraf komen de nadelen, de foute gevolgen, de 
schadelijke bijeffecten pas in beeld. En dan nog lang 
niet bij iedereen. Want de belangen van de gevestigde 
orde lijken een eerlijke analyse te belemmeren. Kijk 
naar de bankencrisis en de hypotheken, kijk naar Fa-
cebook en de doorverkochte data. Het systeem zoals 
het is gegroeid, is bijna niet meer te veranderen. 
Alleen als er een revolutie plaatsvindt kan het sys-
teem veranderen. Maar een revolutie levert grote  
schade op en veel slachtoffers. 

Wat verstoort nu de menselijke verwachtingen en 
hun inzicht? Hier haal ik het woord van Jezus aan: 
Alles wat van de mens uitgaat, komt uit zijn diepste 
kern. Jezus noemt die kern het hart. Mijn hart of in-
stelling kleurt mijn bijdrage aan de maatschappij. Ie-
der mens is een schakel in de maatschappij die een 
ontwikkeling kan versterken of juist vertragen.  

Als je kijkt naar hoe vaak inzicht pas achteraf door-
breekt, dan moet er toch iets  grondig mis zijn met 
de instelling van de mens. Is dat echt iets nieuws? 
Iedere generatie komt er achter: we zijn als mensen 
egoïsten, vatbaar voor verleiding en kwetsbaar als we 
geen erkenning vinden. Ons eigenbelang, onze drang 
tot zelfbehoud zit zo diep.

Jezus heeft de sleutel tot een andere weg: eigenlijk 
moeten we een andere kern, een ander hart, een an-
dere instelling krijgen. Jezus zegt: geloof in Mij en je 
vindt die andere weg. Hij wijst niet naar materiële 
oorzaken, niet naar systemen, niet naar anderen. Je-
zus laat zien dat het weerbarstige en pijnlijke leven 
van alle mensen Hem aan het hart gaat. Zijn leven 
laat de wil, de mogelijkheden en de kwaliteiten zien 
om de mens en zijn leven te veranderen. En Zijn le-
ven laat zien dat het bederf, het onrecht en het kwaad 
niet het laatste woord hebben. Dit inzicht en deze 
inzet van Jezus delen en vieren we iedere zondag in 
onze bijeenkomsten.

Wil jij ook in (Pl)ons bier 
duiken
Duiken in het bier bij de Gooi-
se Onderwatersport Vereniging 
(GOV)? Ja dat kan, ter ere van ons 
50 jaar bestaan in 2017 hebben wij 
bier gebrouwen van het glashel-
dere water uit de Spiegelplas. 
Wil je ook kennis maken met het 
duikwater wereldwijd, kom dan op 
een van de introductieavonden: 
woensdag 17 en 31 oktober om 
20:00 in zwembad de Zandzee in 
Bussum, en start een gedegen dui-
kopleiding in januari bij de GOV. 
Meer info: gov-bussum.nl
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Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN- Op Wereld Alzhei-
merdag speelde Theater Aan 
de Lijn in de Dillewijn een ont-
roerend verhaal over demen-
tie. Tegelijkertijd was het ook 
zeer verhelderend. 

Dementie wordt volksziekte 
nr. 1. Meer mensen krijgen er-
mee te maken door de vergrij-
zing, niet alleen steeds meer 
patiënten die lijden aan deze 
achteruitgang van de verstan-
delijke vermogens als geheu-
gen, gedrag en stemming, ook 
partners, kinderen, buren en 
anderen uit de nabije omge-
ving zullen vaker in aanraking 
komen met deze ziekte. 
Jammer dat zo weinig inwo-
ners getuige konden zijn van 
deze indringende voorstelling 
vorige week vrijdag. Het the-
atertje in Ankeveen was voor 
driekwart gevuld. Het gaf een 
mooi inzicht in de emoties, 
met tussendoor een verhelde-

rend zijstapje met informatie. 
Ilse Roelofsen en Peter-Paul 
Hattinga Verschure zetten het 
lief en leed van dementie op 
speelse wijze theatraal neer. 
Ze speelden het echtpaar Mia 
en Wim in ‘Waar ga je heen’. 
De acteurs vertelden dat hun 
teksten voor bijna 100% uit het 
dagelijkse leven kwamen. Mia 
is rusteloos, heeft weinig vat op 
haar handelingen en heeft pro-
blemen op haar rotwerk. Haar 
man begrijpt haar niet, vindt 
ze. Wim smeekt ‘Kun je eens 
één minuut je mond houden?’. 
Ze is uit gewerkt, heeft concen-
tratieproblemen en wordt ziek 
verklaard. Wim, berustend: 
‘We maken er het beste van’. 
Het ziekteproces verergert. Mia 
raakt in de war als ze haar va-
kantiespullen moet inpakken. 
Dat lukt niet meer. Ze zoekt 
constant naar spullen ‘Waar is 
de boter’. Ze ziet mensen die 
er niet zijn. Ze leeft in een iso-
lement. Uren is ze bezig met 
het uitknippen van foto’s van 

knappe mannen uit tijdschrif-
ten, dan leeft ze in haar eigen 
wereldje. Net als met haar pop 
die ze graag knuffelt. Tot slot 
zingen Mia en Wim ingetogen 
Sarie Marijs, want zingen is een 
functie die tijdens de dementie 
overeind blijft. 

Naturel
Een theaterstuk waarbij de ac-
teurs zeer naturel, zonder grote 
gebaren, op intieme wijze vorm 
gaven aan een verlies dat onaf-
wendbaar is. Tussendoor stapte 
Ilse even uit haar rol. Ze toonde 
een uitvergrote hersencel waar-
van we er 100 miljoen hebben. 
Als die verbindingen verdwij-
nen verliest een mens een aan-
tal functies. Ze maakte heel 
inzichtelijk onderscheid tussen 
het Gevoelsbrein (o.a. onbe-
wust, reflexen, impulsief, emo-
ties, nadoen) en het Denkende 
Brein (met o.a. geheugen, lang 
en kort, plannen, als-dan en 
decorum). Vooral in deze laat-
ste groep komen steeds meer 

scheurtjes, dat deel van de her-
senen vermindert of verdwijnt 
soms helemaal. De gevoelens 
blijven. Ook wat de rol van de 
amandelkern (amygdala) in 
de hersenpan is, is betekenis-
vol. Die reageert sterk op de 
gezichtsuitdrukking van soort-
genoten. Die prikkel kan snel 
angst veroorzaken. “Lach dus 
altijd als je contact maakt” leg-

de Ilse uit. 
Na afloop bedankte voorzitter 
Cees Croes van Alzheimer Ne-
derland, afdeling ’t Gooi velen 
voor hun medewerking aan 
deze Alzheimerweek die was 
opgezet door de gemeente Wij-
demeren. 
Meer info: www.alzheimer-neder-
land.nl / regios/gooi-en-omstreken. 

Ontroerend theater over dementie

KORTENHOEF - Zin in een 
onvervalst avondje dansen, 
meezingen, uit je dak gaan op 
die geweldige muziek uit de 
zeventiger jaren? Kom dan op 
20 oktober as. naar muziekge-
bouw ’t Akkoord aan de Kwa-
kel in Kortenhoef. Daar wor-
den de grootste soul-, funk-, 
rock- en discohits live voor U 
gespeeld door de Gooise co-
verband Horns inda House. 
Een unieke band met een, 
mede dankzij de negen mu-
zikanten sterke blazerssectie 
(what’s in the name?), uniek 
geluid.

Samen met drie vocalisten en 
een ritmesectie uiteindelijk ze-
ventien muzikanten die u gaan 
trakteren op muziek van Earth, 
Wind and Fire, James Brown, 
Chaka Kahn, Sam and Dave, 
Tower of Power, Stevie Won-
der, Aretha Franklin en nog 
veel meer. Koop snel uw kaar-
ten! Horns inda House kiest 
ervoor niet zo heel vaak in de 
openbaarheid te treden, maar 
als zij dat doen dan gaat waar 
dan ook het dak eraf. Hun op-
tredens in De Vorstin, de pop-
tempel van het Gooi, zijn ieder 
jaar volledig uitverkocht. 

Dus ‘put on your dancing 
shoes, dames de glitterjurk uit 
de kast, heren kijk of die strak-
ke soulbroek nog dicht kan en 
dan op 20 oktober naar Het 
Akkoord – De Kwakel 41 – 
Kortenhoef.
Er is slechts een beperkt aantal 
kaarten beschikbaar, dus wilt u 
er zeker van zijn dit dans- en 
muziekfestijn bij te kunnen 
wonen, bestel dan uw kaarten 
à € 10,00 via de website van 
The Horns inda House (www.
hornsindahouse.nl) of telefo-
nisch (06-22300090).  

Mick van Kampen Fotografie

Seventies Dance Party met Horns inda House

Door: Jan van den Broeck

KORTENHOEF- Jan van den 
Broeck, al decennia tubablazer 
bij fanfare Amicitia, voelt de 
behoefte om te reageren op 
het idee van De Vriendschaps-
kring (Ankeveen) om een Bla-
zerspool op te richten. 

Op zich een aardig plan als je 
het zo leest. Een pool maken 
waarin je een beroep kunt 
doen op muzikanten indien je 
ze nodig hebt voor optreden of 
concert. Muzikanten in de har-
monie- en fanfarewereld zijn 
toch langzaam een uitstervend 
soort. Elke muziekvereniging 
komt mensen te kort om nog 
verantwoord muziek te maken 
ook in Wijdemeren.
Dit probleem heeft het bestuur 

van Amicitia in 2009 al aan-
gekaart bij alle verenigingen. 
Daarop zijn vergaande plannen 
besproken voor samenwer-
king. Zelfs het idee geopperd 
om een overkoepelend bestuur 
te vormen en alle muziekver-
enigingen onder één koepel: 
1 fanfare; 1 harmonie; 1 slag-
werkgroep; 1 koor. Reactie 
was van alle kanten dat het 
een mooi plan was, maar dat 
het ver ging. Muziekverenigin-
gen moeten actief blijven in de 
oude kernen. Nu bijna 10 jaar 
later zie je dat de grote leegloop  
door begint te dringen. Van de 
vijf Wijdemeerse muziekgezel-
schappen is Crescendo (NdB.) 
opgeheven en één à twee zijn 
op sterven na dood. Een Regio-
nale Pool kan uitkomst bieden, 
maar is niet structureel.

Vanaf 2009 hebben Amici-
tia en BMOL in ’t Akkoord al 
een soort pool opgezet. En die 
werkt. Zo goed zelfs dat er tus-
sen de 6 en 8 leden op zowel 
dinsdag als donderdag gaan re-
peteren. Komen we muzikan-
ten te kort? Dan worden die 
geleend. Dus deze clubs poolen 
al heel lang.   

Nadelen
Ik voorzie door onze erva-
ring nog  wat haken en ogen. 
Nu zijn er al muzikanten die 
overal invallen. Ondertussen 
is men geen lid meer van een 
der verengingen, hebben geen 
verplichtingen als elke week 
repeteren, acties als oud papier, 
donateurswijken lopen, enz. En 
men betaalt nergens contribu-
tie. Alle plussen, maar niet de 

Regionale blazerspool voor- en nadelen minnen  Gewoon alleen lek-
ker muziek maken. Daarnaast 
gaan leden die invallen bij an-
dere clubs de reguliere repeti-
tieavonden van hun eigen club 
verzuimen. Al is is het maar 
voor het concert zelf of die ex-
tra repetitieavond. 
Ik ben benieuwd wat er uit gaat 
komen.  En als er muzikanten 
zijn die hier aan mee willen 
werken, zeker doen. Gelukkig 
werkt de Amicitia – BMOL - 
Pool bij erg goed. En, die zitten 
wekelijks nog met een goede 
bezetting.
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zoekt per direct een 
Chauffeur machinetransporteur 

Ben jij een bevlogen en vindingrijke collega die niet alleen een vakman is op de 
vrachtwagen, maar ook gevoel heeft voor techniek ? Heb/ben  jij  

• Ervaring met heftruck, vrachtwagen combinatie met autolaadkraan of heb je de intentie 
om dat te leren. 

• De juiste papieren:  rijbewijs C + E met code 95. 
• de interesse om te improviseren en oplossingen te bedenken. 
• Ervaring in transport en een technische achtergrond. 
• flexibel en geen bezwaar tegen onregelmatige werktijden. 

Wij bieden een afwisselende functie met uitzicht op een vast contract. Een prima salaris 
volgens de cao Beroepsgoederenvervoer.  Stuur je sollicitatiebrief met CV aan  Bart 
Dekker email : info@dekker-machinestransport.nl voor meer info kijk op www.dekker-
machinetransport.nl  

 

  
 

 

 

 

 

 
GGGeeezzzeeelllllliiiggg   mmmeeettt   eeelllkkkaaaaaarrr   

uuuiiittt   eeettteeennn   eeennn   vvvoooooorrraaafff   hhheeettt   
tttoootttaaaaaalllbbbeeedddrrraaaggg   wwweeettteeennn???   
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2 uur drankjes (Hollands ass.)  
& 3 gangen keuze menu 

    All-in € 25,00 p.p. 
 Kids t/m 12 jaar € 12,50 p.p. 

V.a. oktober vrij-, zater- & zondag 17 uur 
info & reserveringen: ottenhome.nl  

 

NNNiiieeeuuuwww,,,   dddeeezzzeee   wwwiiinnnttteeerrr:::      Ze was klaar voor de Amster-
dam City Swim, onze redacteur 
Saskia Luijer. Dus toen op 9 
september de zwemtocht werd 
afgelast omdat het grachten-
water te veel E-coli bacteriën 
bevatte, was dat toch wel een 
teleurstelling. Als sportief al-
ternatief vloog Saskia afgelo-
pen vrijdag naar Londen voor 
de Engelse variant: de London 
City Swim.

Beide City Swims hebben als 
doel om zoveel mogelijk geld 
in te zamelen voor onderzoek 
naar de dodelijke zenuw- en 
spierziekte ALS (amytrofische 
laterale sclerose) of internati-
onaal ook wel MND (motor 
neurone disease) genoemd. 
Daarom waren de deelnemers 
uit Amsterdam ook van harte 
welkom bij het zusterevene-
ment op 21 september in Lon-
don. Een ludieke kans om in 
plaats van een tochtje door de 

Amstel en de grachten nu het 
water van de Royal Victoria 
Dock te trotseren. Het licht zil-
te water in een havenarm van 
de Theems. 

Harde wind
Even leek de harde wind nog 
roet in het eten te gooien, want 
op Schiphol waren veel vluch-
ten geannuleerd vanwege de 
storm. Gelukkig was Saskia al 
overzees voor het KNMI code 
geel afkondigde, maar ook in 
Londen werd het programma 
aangepast. De organisatie kort-
te de zwemroute in, omdat de 
hoge golfslag te veel risico’s met 
zich meebracht. Desalniette-
min waagden een kleine 600 
deelnemers de sprong om sa-
men de strijd aan te gaan tegen 
ALS/MND. Met een watertem-
peratuur van 17.5 graden, wat 
warmer was dan de buitentem-
peratuur, waren de condities 
verder immers prima. Het ge-

voel van saamhorigheid en de 
drive om voor dit goede doel te 
zwemmen deed de rest.

Contrast
“Wat nog ‘t meeste indruk 
maakte” vertelde Saskia na af-
loop “waren niet al die gezonde 
zwemmers met hun sportie-
ve prestaties en hun inzet om 
zo veel mogelijk sponsorgeld 
op te halen. Nee, het waren 
de ALS-patiënten, die zo goed 
en zo kwaad als dat ging, zelf 
zwemmend of liggend op een 
drijfplank, vergezeld door fa-
milie en vrienden het parcours 
aflegden. Daarvoor doe je dit. 
Hier gaat het om. En juist om-
dat je zelf zo’n sterk lijf hebt 
en de City Swim je nauwelijks 
moeite kost, is het contrast zo 
groot. Ik kijk nu al uit naar vol-
gend jaar, om dan echt mee te 
doen in Amsterdam, maar dat 
toekomstbeeld is voor velen 
van hen veel onzekerder.”

Van Amsterdam naar London

KORTENHOEF- De redactie stel-
de een aantal vragen aan Bou-
winvest dat per 1 oktober eige-
naar is van woon-zorgcomplex 
Veenstaete in Kortenhoef. 

Heeft Bouwinvest bij de 
onderhandelingen bedongen 
dat algemene ruimtes als het 
restaurant, de kapper, het 
winkeltje, het Wijdehuis en de 
psycho-geriatrische afdeling 
leeg moeten worden opgele-
verd bij koop? 
Nee. Dat is niet bedongen, en 
ook zeker niet de bedoeling. 
Het complex is juist interessant 
omdát deze diensten worden 
aangeboden. In die visie van 
Bouwinvest zijn het juist deze 
diensten die het gebouw bij uit-
stek geschikt maken voor een 
oudere doelgroep, of mensen 
met een zorgvraag. 

 
Heeft Bouwinvest het plan 
om alleen de appartementen 
te verhuren? Of wil uw bedrijf 
de extra ruimtes verhuren 
aan een zorginstelling? 
Inovum huurt een deel van het 
gebouw terug voor minimaal 
10 jaar waar cliënten met een 
zware zorgvraag terecht kun-
nen (dat gebeurde tot nu toe 
ook al). Tevens is en blijft zij de 
aanbieder van voorkeur voor 
de bewoners van Veenstaete. 
 
Anders gezegd, weet Bou-
winvest al welke functie 
Veenstaete zal krijgen, 
woningbouw of in combinatie 
met zorg? 
De combinatie van wonen met 
zorg. Het gebouw wordt aan-
gekocht door het Bouwinvest 
Healthcare Fund, dat zich richt 

Bouwinvest ‘Veenstaete juist ge-
schikt voor oudere doelgroep’ 

op zorghuisvesting. 

Klopt het dat u de sociale 
huurappartementen kunt 
omzetten in vrije sector huur? 
Er zijn geen beperkingen van 
kracht op de appartementen in 
het gebouw. 
 
Bent u op de hoogte van 
het feit dat er onrust is in de 
lokale politiek en onder de 
bewoners (+ familie) over het 
eventueel verlies van extra 
faciliteiten? 
Wij zijn inmiddels op de hoog-
te gebracht, en zoals uit onze 
antwoorden mag blijken, hoog-
lijk verbaasd, aangezien wij 
juist de dienstverlening willen 
handhaven en weer een stap 
verder willen brengen. 
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‘Roeien’

Door: Seph Jacobs

Zaterdag 22 september 
werd weer het traditionele 
Kick-roei-evenement door de 
KWVL op de Loosdrechtse Plas-
sen georganiseerd.
Het Kick roei-evenement wordt 
gehouden in het kader van het 
Nederlands Kampioenschap 
Pilot Gig. De gig-roeiboten 
zijn afgeleid van de historische 
loodsboten. De gig wordt ge-
roeid door 6 roeiers, aange-
voerd en gestuurd door een 
stuurman. Elke roeier bedient 
één riem en er zijn geen rol-
lende bankjes. Dat maakt het 
roeien in deze boten zwaar. Za-
terdag was het daarbij nog extra 

zwaar door de harde wind en de 
striemende regen. 
De te roeien baan was uitda-
gend en ging vanaf de KWVL 
westwaarts naar de grens van 
de eerste en tweede plas. De 
boei daar moest aan bakboord 
gerond worden, vervolgens 
moest het eiland Robinson aan 
bakboord gehouden worden 
om richting de ‘Wastobbe’ en de 
Drecht te varen. De finish was 
wederom voor de steiger van de 
KWVL. De lengte van het tra-
ject was ruim 4 kilometer. Elke 
deelnemer voer die dag twee 
heats, één ‘s morgens en één ’s 
middags. Door de uiterst ruige 
omstandigheden, kwamen de 
zeewaardige eigenschappen van 

de gig goed van pas. Maar de 
omstandigheden weerhielden 
de deelnemers, zowel dames 
als heren, er niet van om op het 
scherpst van de snede te strij-
den.  
De protesten gingen over o.m. 
het niet goed ronden van boei-
en en elkaar al dan niet vol-
doende ruimte bij de boei ge-
ven. Uiteindelijk waren de 33 
teams (16 heren en 17 dames) 
voldaan dat ze deze barre tocht 
volbracht hadden.
Bij de dames bleken de eerste 
drie teams, over twee heats, bin-
nen 1 seconde te zijn gefinisht. 
Door een beter resultaat in de 
eerst heat gingen de Harveys 
met de eer strijken. Bij de man-

nen was het ook tot op het laatst 
spannend. Ook daar finishten 
de eerste twee teams dicht op 
elkaar. Het team van Scheve-
ningen-1 met de Zeeheld was 
de uiteindelijke winnaar. Gent-
All= Men 001 met de Liberty 

van de organiserende KWVL 
bezette een mooie derde plaats.
Totale uitslag: www.kwvl.nl/
roeien/kickoploosdrecht.

Foto: Karen Kaper 

Ruig weer bij Kick roei-evenement op Loosdrecht

‘Voetbal’

Door: Michel Kamer

Loosdrecht is de opening van 
de competitie gestart met ver-
lies op eigen veld. De oranje-
hemden verslikten zich in pro-
movendus BFC uit Bussum en 
gingen met 0-2 onderuit. 

Ondanks dat Loosdrecht aardig 
uit de startblokken kwam en het 
eerste kwartier goede mogelijk-
heden kreeg via een kopbal van 
Nickay Schenk en een schot 
van Jordy Stins kwam BFC op 

voorsprong. De linksbuiten van 
de Bussummers kapte Jelmer 
Baas uit en krulde vanuit de 16 
in de verre hoek. Keeper Fabian 
Zoelen was gezien. Loosdrecht 
kreeg een aantal kansen via Nic-
kay en zag BFC verschillende 
malen gevaarlijk worden uit een 
counter. Vlak voor rust raakte 
Mervelinho Olijfveld een vrije 
trap totaal verkeerd en leverde 
zo in bij BFC. De nummer 10 
aarzelde niet en schoot van 30 
meter feilloos in de kruising: 
0-2. In de tweede helft kreeg 

BFC een dot van een kans maar 
de spits miste de bal van dicht-
bij. Loosdrecht werd iets sterker 
en trainer Versluis probeerde 
de ban te breken met een aan-
tal aanvallende wissels. Invaller 
Khalid El Jebli was het dichtste 
bij een doelpunt, maar volleerde 
hard op de keeper en raakte uit 
een tweede mogelijkheid de lat. 
Beide ploegen scoorden nog, 
maar zowel Stins als de doel-
puntenmaker van BFC werden 
teruggefloten voor buitenspel. 
BFC bleef stug overeind en 

hield de nul. Eindstand  0-2. Op 
naar Waterwijk.

Valse start voor SV Loosdrecht

SVL in de aanval
(foto: Piet van Bemmelen)

‘Schaatsen’

Door: Herman Stuijver

Komende zaterdag rijden de 
bussen weer af en aan naar de 
Vechtse Banen in Utrecht. Op 
circa 20 zaterdagen zullen 150 
kinderen van het Jeugdschaat-
sen Loosdrecht hun baantjes 
draaien op het ijs. Afgelopen 
zaterdag was er een drukbe-
zochte introductie voor de 
nieuwe leden in sporthal Ei-
kenrode. 

Omringd door een grote groep 
trainers/ begeleiders in fel aqua-
marijne poloshirts gaf Hans 
Molenaar een korte presentatie 
namens JSL. Hij richtte zich in 
eerste instantie op de kinderen 
vanaf 7 jaar, later volgden de 
ouders. Op een filmpje uit 2014 
zagen de kinderen hoe leuk het 
eraan toe gaat op het gladde ijs. 
Je leert van alles, vooral spe-
lenderwijs, benadrukte Mole-
naar. Je zag kinderen om pilons 
slalommen, door poortjes glij-

den en door bochten krabbe-
len. Een warm blauw JSL-jack 
is lekker warm en ook soepel. 
Naast de bekende blauwe muts 
zijn handschoenen ook handig. 
Later komen de helmen als de 
fabrikant ze op tijd levert. Dat 
sluit aan bij de boodschap dat 
naast lol de veiligheid van be-
lang is. Een waarschuwing bij 
storend gedrag kan je een gele 
kaart opleveren en twee keer 
geel = rood. Dan mag je een 
keer thuisblijven. Dat komt ge-
lukkig weinig voor, vertelde de 
woordvoerder. JSL heeft tussen 
de trainingen door veel evene-
menten als de Elfstedentocht, 
Jeugdfestijn, Sinterklaas met 
Pieten, Spelletjesdag en ook 
een Diplomadag. De Gouden 
Regel luidt ‘mee heen is ook 
mee terug’ dus niet op eigen 
gelegenheid, in de bus is geen 
plaats voor ouders/ verzorgers. 
Ook niet voor chips, wel liga en 
drinken. Terecht was er applaus 
voor de 40 vrijwilligers die zich 

week in week uit inzetten voor 
de kinderen. 

Spelletjes 
Toen was het tijd voor het oe-
fenen op het droge. Terwijl de 
ouders nog meer details hoor-
den over het wel en wee van 
JSL, verzamelden de kinderen 
zich in de sporthal. Ze werden 
verdeeld over 6 vlakken. Je kon 
ijshockeyen, hinkelen, oefenin-
gen doen rond de lange mat, 
onder touw kruipen, hoepelen, 
enz. Schaatsers moeten een 
goede conditie hebben en soe-
pele spieren. Vol enthousiasme 
deden de kinderen vanaf 7 jaar 
mee. Natuurlijk moet elke JSL 
‘er de yell kennen: JSL, JSL, wij 
zijn top en wij zijn snel/ Hiedra, 
hiedra, hiedra hee, Loosdrecht 
is okee. 
Er waren zaterdag jl. al 137 deel-
nemers. Er zijn nog een paar 
plaatsen vrij. Mail naar: lede-
nadmin@jeugdschaatsenloos-
drecht.nl 

Jeugdschaatsen Loosdrecht begint weer
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Last van spinnen? Anti spin 
behandeling voor huis/

woonboot/boot 12 maanden 
spin vrij! Wij verzorgen

ook houtwerkreiniging,
algenbestrijding tuin,

onkruid verwijdering en
hoge druk werkzaamheden

Bel voor gratis offerte 
en advies tel: 06-25592378

Heb je passie voor auto’s
en ben je toe een nieuwe baan? 

Loop binnen bij Vakgarage
Richtlijn of bel 0294-252325

Voor stalling van caravan, 
camper, vouwwagen, boot, 
auto, aanhanger, motor, …?

Bel Gert Zagt Loosdrecht 
voor goed onderdak! 

06 1027 6728

Automonteur, Apk keurmeester
of Technisch Specialist? 
Solliciteer bij Vakgarage 

Richtlijn. Loop binnen of bel
0294-252325

Bijles Biologie, Wiskunde
Rekenen. Bel 06-10650819
www.bijlesloosdrecht.com

susanhageschadd@gmail.com

Flinke hulp gevraagd 
voor div. werkzaamheden

voor de middaguren
Worstmakerij Worst & Meer 
Nieuw Walden Ned d. Berg

Bel 035 6918697

Huiswerkbegeleiding ?
Nu: 25 euro per middag 

06-44 922 622

PEDICURE,VAKKUNDIG,
voor de moeilijkste voeten,

KOMT AAN HUIS,
0648566394

Restaurant Vlaar zoekt 
parttime afwassers voor 
één of meerdere avonden 
per week. Interesse? Meld
je aan om een proefavond 

te komen werken, uiteraard
tegen betaling. RESTAURANT 
VLAAR, Noordereinde 129 in 
’s-Graveland, tel. 035-6561661. 

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.  30 september: 11.00 uur: Diaken R. Simileer.
Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
Zo.  30 september: 10.00 uur: Drs. P.J. Verhagen.   
              18.30 uur: Ds. N.J.M. Goedhart.
Gereformeerde kerk
Zo. 30 september: 10.00 uur: Ds. J. Mulder.
Beukenhof
Zo. 30 september: Geen dienst.

oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
Zo. 30 september:   9.30 uur: Ds. B.M. van den Bosch.
             14.30 uur: Gezamelijke dienst in Sijpekerk. 
Nederlands Gereformeerde kerk
Zo. 30 september: Geen opgave ontvangen.

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

tot 30 sep. 10.30 u. Beelden op Syp (kasteeltuin) Sypesteyn, Nw-Ldr.dijk 150
tot 5 okt.  Fotowedstrijd HK NdB  info@historischekring.nl
tot 14 okt.  Kiezen ‘Ondernemer van het Jaar’ wijdemeren.nl/ ondern….
wo. 26 sep. 18.30 u. Open avond badminton Blijkklappers  Sporthal De Blijk, NdB.
vr. 28 sep. 20.00 u. COM missie concert Sijpekerk, Nw-Ldr.dijk 171
za. 29 sep. 13.00 u. Feestmiddag Zonnebloem Ldr.  vertr. Emtinckhof, Ldr.
za. 29 sep. 13.00 u. Open middag Hist. Kring (16.00 u.) Kerklaan 89, Kortenhoef
za. 29 sep. 15.30 u. Concert Buitenklanken, Trois Sous Veltschuur, Noordereind 60
za. 29 sep. 16.00 u. Familieconcert ‘Meneer Tobias…’ Oude Kerkje, Kortenhoef
zo. 30 sep. 15.00 u. Big Bad Bruce Band in concert Sypesteyn, Nw. Ldr.dijk 150
zo. 30 sep. 15.00 u. Einde Zomerconcert LBB en Leah Kline De Beukenhof, Loosdrecht
zo. 30 sep. 15.30 u. Concert Ebonit Saxophone Quartet Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
zo. 30 sep. 15.30 u. ‘Ik zie je’ multimediale dansvoorst.  Theater Dillewijn, Ankeveen 

Activiteiten agenda

✓ Verversen van de olie
✓ Vervangen van het oliefilter
✓ 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

Programma GooiTV

Vanaf 26 september zendt GooiTV de volgende pro-
gramma’s uit:

5 Jaar GooiTV deel 4 ; terugblik op het eerste lustrum van GooiTV; 
RegioHub; ‘In gesprek met’ Han ter Heegde, burgemeester Gooise 
Meren. 

GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN 
(1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Ben of ken jij onze
nieuwe collega?

Wij zijn op zoek naar enthousiaste collega’s 
vanaf 18 jaar, met ervaring, om ons leuke 
team tussen de 20 en 40 uur per week te 

komen versterken.

Wij zijn dagelijks geopend en zijn op zoek
naar vaste gezichten die het leuk vinden om het
onze gasten naar de zin te maken, door met een 
glimlach de lekkerste broodjes, snacks en andere

gerechten klaar te maken.

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging?
Mail je cv naar

cafetariadeschakel@hotmail.com
en we nemen snel contact met je op.

Heb je nog vragen?
Bellen kan natuurlijk ook:

035-5825377
en vraag naar Erdal of Benny




