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Uitbundige 60e
Vuntus Visdag
Door: Herman Stuijver

Uw makelaar sinds 1979 !

Al 60 jaar kan Loosdrecht niet
heen om de Vuntus Visdag die
zo massaal is geworden dat alle
plassen mogen worden benut
om snoek, baars en snoekbaars
aan de haak te slaan. Afgelopen zaterdag was de traditionele prijsuitreiking in De Otter,
een mannenfeestje met stoere
taal, hechte vriendschappen en
veel drank.
Vanaf 08.30 uur mochten de
circa 110 deelnemers het water

JA

op. Volgens een kenner is dat
eigenlijk te laat om de netten
vol te krijgen. Al wist hij ook
te melden dat er in de buurt
van De Valk een diepe kuil is
waar de snoekbaars welig tiert.
Spreekstalmeester Tom Feringa
meldt dat er anno 2018 ‘stukken
minder is gevangen dan andere
jaren.’ Oorzaak? ‘Tja, wie weet.
Toch de klimaatsverandering?’
Om de lol er in te houden
heeft hij een andere rangorde bedacht om de vele prijzen
uit te reiken. Op een bomvolle

ik wil...
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tafel zie je naast de bekende
prijsbierpullen met tekst ook
worsten, kazen, wijnen, bieren
en andere alcoholica. Tot stipt
17.00 uur konden de vissers
hun vangstformulier inleveren.
Terwijl Hollandse hits uit de
boxen dreunen, sorteren Tom
Feringa en Lacus-Jan Groenhout de stapel papieren. Het gezelschap bestaat uit vissers die
iets met Loosdrecht hebben,
legt Feringa uit. “Dat zijn dus
ook deelnemers uit het buitenland die speciaal komen voor
deze bijzondere dag.” Bas Proper wijst trots op de Jan Proper Trofee die zijn vader ooit
instelde, de wisselprijs voor de
winnaar, alle namen staan erin
gegraveerd. Een stevig bronzen
(?) kitschbeeldje van een visser.
De spanning loopt op. Tom
Feringa maakt altijd een feestje van de prijsuitreiking, gelardeerd met visserslatijn, grofge-
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In samenwerking met
weekblad wijdemeren

(v.l.n.r.) Bas Proper, Thierry van Viersen
en Tom Feringa
bekt taalgebruik en een paar
pikante moppen. De eerste
prijs met een baars van 105 cm.
gaat dit jaar naar Thierry van
Viersen. Die graag zijn trofee
showt aan zijn concurrenten.
Daarna laat de presentator de
ene na de andere visser naar
voren komen, soms om ze
even op niet mis te verstane
wijze op hun nummer te zet-

ten, soms uit respect. Zoals
Duncan Hooijkaas die al drie
keer 2e werd of Harry van der
Duim, still going strong, die al
40 jaar meedoet. Uiteraard ook
applaus voor Hessel, bekend als
de redder van de Loosdrechtse
huisarts. Het Vuntus Viscomité
constateerde ook dat de jeugd
oprukt.
Lees verder op pagina 2.

Uw huis verkopen?
U krijgt meer voor
elkaar met ons als
uw NVM-Makelaar!
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Woensdag 7 november 2018
Vervolg van voorpagina.
Met Ben Bos junior en Rixt
Noorman junior. Voorts dus de
geintjes met de ‘lelijkste man’
die een marsepeinen varkenskop kreeg en de enige niet-chagrijnige
Oud-Loosdrechter
Henny Heineke of de Gebo-

chelde die een bochel heeft groter dan zijn snoek. Of PrikkiePrik die als kakkineus lid van
de KWVL geen enkele vis ving.
De verrassing van Feringa c.s.
zat er dus in dat het dus niet
ging om de grootste vissen (behalve de nr. 1), maar om wie het
dichtste bij de 60 cm. zat van-

wege het diamanten jubileum.
Dat was een lange rij. Na drie
kwartier is de prijzentafel leeg.
Tom Feringa bedankt eenieder
en de dj zet in met ‘Dit is een
nacht’. Het werd ongetwijfeld
een lange nacht in De Otter, op
weg naar de 61e editie.

In gesprek met burgemeester Ossel
REGIO- Vanaf woensdag 7 november kunt u weer een hele
week genieten van ‘In Gesprek
met’ burgemeester Freek Ossel
op GooiTV.
Deze keer vanuit het Sociaal
Cultureel Centrum in Nederhorst den Berg. Eindredacteur
Herman Stuijver sprak met de
heer Ossel over het lesje lokale
democratie voor de basisscholen. Recent speelden 7 Wijdemeerse scholen het spel ‘Demo-

cracity’ in de raadszaal van het
gemeentehuis. Bovendien wil
hij graag weten welke punten de
burgemeester belangrijk vindt
als het gaat om de veiligheid in
de vijf dorpen. Dan gaat hij met
name in op de begroting 2019.
Komt er meer geld voor wijkagenten of zijn er andere prioriteiten? Het lijkt stil op de Rading
1. Laatst een gemeenteraad met
slechts één bespreekpunt, commissievergaderingen geschrapt
of samengevoegd, al drie weken

Politiek en financiën

Loosdrecht
StomerijSchoenmakerij
& Schoenmakerij
Loosdrecht

Sleutel-service
Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

klaar terwijl u wacht

KOSTUUM € 15,00 - DEKBED vanaf € 17.00

• Op donderdag 8 november
wordt in een lange zitting de
begroting 2019 besproken.
Voorafgaand daaraan kunnen
politieke partijen schriftelijke
vragen stellen over de cijfers
en de achterliggende doelen.
Opvallend is dat zowel de VVD
als Dorpsbelangen 0 vragen
hadden. Aan de andere kant
spant oppositiepartij De Lokale
Partij de kroon met 75 vragen,
gevolgd door PvdA/GroenLinks en CDA met elk 21 vragen, D66 heeft er vijf weten te
bedenken. Tijdens een voorbereidende commissievergadering een week eerder werden

van die 122 er nog eens veel
besproken, van zeer minutieus
tot oppervlakkig. Dat was een
aanslag op het zitvlees.
• Voorafgaand daaraan informeerden B&W de raad over
een forse financiële tegenslag.
De risico’s van de grondexploitatie NederVecht zijn nu concreter. Er is een extra kostenpost van 350.00 euro voor het
bouwrijp maken doordat een
leiding de werkzaamheden veel
duurder maakte. Door het Waterschap is geëist dat er meer
wateroppervlak moet komen,
wat €75.000 kost. Ook waren er
meer ingenieurskosten die met

geen persgesprek. Gebeurt er
nog wat aan het politieke front?
Wat vindt Freek Ossel van het
kinderpardon? Hoe is het om
70x de wet te overtreden als cliënten te lang moeten wachten
op een WMO- beslissing? Enzovoort, genoeg onderwerpen
voor een goed gesprek.
U kunt ‘In Gesprek met’ zien op
GooiTV: bij o.a. Ziggo (kanalen
41 en 45) en KPN (1432). Kijk
voor alle kanalen op gooitv.nl.
Ook op You Tube.
bovenstaande zaken te maken
hebben: 75.000. Bij elkaar dus
een half miljoen aan meerkosten. Er was een voorziening van
1.35 miljoen tegenover een resultaat op eindwaarde van 1.21
miljoen. Die marge van 140.00
is dus niet voldoende. Dus moet
een en ander worden bijgesteld.
Dat leidde in de commissie tot
een technische woordenwisseling hoe dat moet. Van Balen
(VVD) meende dat het bedrag
moet worden meegenomen in
de komende begroting.

Stoomgoed kan eventueel in 24 uur klaar zijn. Bij ons kunnen gordijnen ook worden gereinigd.
Ook wasgoed, lakenpakketten en dekbedovertrekken worden gedaan.

Kledingreparatie:

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

€ 8,50

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

De waarde van een geschenk wordt
niet bepaald door de prijs

ambachtelijke
slagerij

Aanbieding van deze week:

Varkensfiletlapjes
gemarineerd of naturel

Vleeswarentrio

100 gram gebraden rosbief
100 gram cordon bleu rollade
Bakje beenhamsalade
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

4 stuks

4,75

Samen

5,95

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag
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.
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reparatie van het groen zeer gewenst. Tenslotte voelde Wouter
Slob zich bedonderd. Hij wist dat
de gemeente al 30 jaar het groen
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terugdraaien. Hij was blij dat de
gemeente in 2019 voor de Frans
Halslaan en Oude Molenmeent
toevallig al 95.000 euro had gereserveerd had voor onderhoud.

Alle partijen steunden dat en
vroegen om een oplossing. “Alleen hoge bomen lukt niet”, sloot
Joost
Boermans af.
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Nieuwe coalitie wil alleen één Gooi en Vecht

Woningbouw blijft mogelijk in Horn-en Kuijer
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Ralph van Raat en het Dudok Kwartet

“bijzondere samenwerking van
Nederlandse topmusici”

programma en kaarten kunt u bestellen:
www.concerttienhoven.nl/kaarten
Opening Koningsdag
vrijdag 16 november 2018
om 20.15 uur
Decorandi van

welkom! (Ut)
in het Oude Kerkje vanharte
Tienhoven
Vrijdag 27 april

Concert in Tienhoven
09.00 uur

Gemeentehuis
De mooiste concerten
bij kaarslicht
Rading 1, Loosdrecht
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‘Kleine beurs met grote mogelijkheden’
Op vrijdag 16 november organiseert Evert Mouw een mini-beurs voor ouderen in de
hal van de Emtinckhof. Tussen
10.30 en 14.00 uur presenteren
diverse bedrijven hulpmiddelen voor het lezen en andere
oplossingen bij het ouder worden.

GRATIS BEZORGSERVICE
IN NIEUW LOOSDRECHT!*
Kleuren:

PMS: Reflex Blue / 123 C
CMYK:
:

dichterbij dan u denkt...
Logo kleur

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

Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur

* levering op dinsdag en vrijdag
Logo kleur diap

Evert Mouw woont naast het
woon-zorgcomplex in een appartement. In zijn met klokken vol gehangen woonkamer,
hij is een klokkengek, vallen
direct verschillende hulpmiddelen op. Evert is namelijk
visueel beperkt, met één oog
ziet hij slechts 3% als door een
koker, met zijn andere oog ziet
hij niets. Toch kan Evert zich
aardig redden, vooral door allerlei apparatuur. “Ik ben een
ervaringsdeskundige”, vertelt
de 68-jarige “vanaf mijn geboorte ben ik blind. Ik heb op
verschillende instituten opleidingen gehad. Ik ben als het
ware opgegroeid met nieuwe
ontwikkelingen om slechtzienden te ondersteunen. Zo heb

ik bijvoorbeeld de Webbox beter zien worden, van de eerste
versie die 12 jaar oud is, naar
de nieuwste, de 3-variant die
geheel werkt op wifi.”
Beurs
De beurs is vooral gericht op
slechtzienden, maar ook op
ouderen in het algemeen. Zo is
Solutions Radio aanwezig met
de Webbox. Dat is een multi-mediaplayer waarmee u gesproken leesmateriaal kunt beluisteren: het nieuws, kranten,
tijdschriften,
tv-ondertitels,
boeken, enz. Evert is ambassadeur van het bedrijf. “De service is geweldig. Thuis installeren hoort er standaard bij. Ze
helpen je ook bij een aanvraag
voor de zorgverzekeraar.” Ook
het bedrijf Low Vision meldt
zich op de 16e. Zij presenteren
een serie brillen. Zoals de Orcan, een revolutionair leeshulpmiddel (cameraatje) dat op
iedere bril past. Inovum levert
ook een bijdrage aan de mini-beurs met de Dementheek,
met tal van voorzieningen die

Hartverwarmende oliebollen
geste door bakker Jacques Maas

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

Weekendaanbieding
(don,vrij,zat)

Appelbeignets
Per stuk

€ 1,70

Tussen 12 en 17 november
worden 5000 gasten en vrijwilligers van de Zonnebloem
getrakteerd op een heerlijke
oliebol.
De actie is in het leven geroepen door een groep van ambachtelijke bakkers om eens
per jaar met een kleine geste
een brede glimlach op het gezicht van de Zonnebloemgasten en vrijwilligers te toveren.
Een van de bakkers is Jacques
Maas, De Echte Bakker uit
Loosdrecht. Hij zal de oliebollen gratis beschikbaar stellen
voor de Zonnebloemafdeling
Loosdrecht.
Marc Damen, directeur van de
Zonnebloem, vindt de jaarlijkse oliebollenactie van de Echte Bakkers hartverwarmend.
Dankzij deze actie komt de
oliebol naar de mensen toe.
Daarmee bewijzen we als vrijwilligersorganisatie en de Echte Bakkers dat er zoveel meer
kan dan we denken.” Voor dag
en dauw zijn de echte bakkers
van Jacques Maas al in de weer
voor het bakken van ambachtelijke broden, gebakjes en natuurlijk de oliebollen. Jacques
Maas is aangesloten bij het
Echte Bakkersgilde.

je helpen als je geheugen wat
minder wordt. Tot slot zij nog
vermeld dat Everts vriend Bas
Barendregt uit Oostvoorne van
de partij is. Die is specialist van
de eenvoudige hulpmiddelen
die vooral gericht zijn op meer
verlichting.
Geen braille
“Weet je, ik kan met die innovatieve technieken goed functioneren in de maatschappij.
Ik heb uiteraard ooit braille
geleerd, maar dat doe ik nog
maar zelden. Met al die hulpmiddelen is het gewoon minder nodig.” Daar komt ook bij
dat het gevoel in de handen van
Evert niet meer optimaal is als
gevolg van een hersenbloeding.
Toch blijft Evert Mouw een ras
optimist. “Die mini-beurs kan
mensen helpen om zelfstandig
te leven, net als ik. Het is weliswaar een kleine beurs, maar
met grote mogelijkheden.
Zie ook: www.webbox.nl;
www.lowvisiontotaal.nl; www.
duntundekwikmust.nl (Bas Barendregt); www.inovum.nl.

ADVERTEREN?
WWW.DENIEUWSSTER.NL

R

RESTAURANT Robberse Eiland
LUNCHTOPPERS: TIENTJESKAART
Carpaccio van ossenhaas

10

3-luik van garnaal: garnalencocktail,
loempia en een garnalenkroket

10

Geitenkaassalade
Gerookte zalm & bitterballen van
kreeft

10

Kreeftensoep met Hollandse garnalen
garnituur

10

2 gebakken sliptongen met verse friet

10

Kipsaté met pindasaus, atjar,
kroepoek en friet

10

BQ: Best Quality Wagyu Burger met
friet

10

Mosselpannetje, sausjes en verse friet

10

Gebakken scholfilet met friet

10

www.restaurant-robberse-eiland.nl | 0620302208

Geldig in november 2018 van 11.00 – 16.00 uur
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16 november
Dag v/d Ondernemer

Volg ons ook op:

Begroting
Op 8 november stelt de gemeenteraad de
begroting 2019 vast. Hoeveel geld krijgen we
binnen, waar gaat het naartoe en wat betaalt
u als inwoner? Volgende week staat in deze
krant een infographic waarin u in één
oogopslag een samenvatting ziet van de
begroting.

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

@_eline_x
#mooiWijdemeren

/gemeentewijdemeren

Officiële
bekendmakingen

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort

Klaar voor de winter!

>

Kunstweek Wijdemeren

Van zaterdag 10 tot en met zondag 18
november is het Kunstweek in Nederland.
Dé kans voor kunstenaars om hun werk
te tonen aan een nieuw publiek.
Heeft u een atelier in Wijdemeren?
Meld u aan via
www.landelijkatelierweekend.nl.
U krijgt hiervoor extra publiciteit, promotiemateriaal en gratis toegangskaarten
voor de Nationale Kunstdagen op 10 en 11
november terug. Zie voor een overzicht
van alle activiteiten www.kunstweek.nl.

>

Het gladheidseizoen is officieel
gestart. Met vier strooiwagens, 120
ton zout, een uitgezette strooiroute
van 122 km en een team van
enthousiaste gladheidbestrijders is
Wijdemeren klaar voor de winter!
Net als vorig jaar strooien we met het zogenaamde natstrooi-systeem. Hierdoor kunnen we preventief strooien en voorkomen
we dat het glad wordt. Bovendien is er 50
procent minder zout nodig. Via een online
meldsysteem houden we in de gaten hoeveel

zout er nog op de weg ligt. Dat voorkomt onnodig strooien.

Strooiroutes
In Wijdemeren worden de hoofd- en busroutes
gestrooid én de aangrenzende fietspaden. In
woonwijken strooien we niet. Het zout werkt
pas goed door wrijving met autobanden. In de
wijken rijden te weinig auto’s om het zout effectief te laten zijn. Trottoirs worden niet gestrooid.
We doen hiervoor een beroep op u. Houdt u
de komende winter de stoep voor uw huis, en
eventueel dat van uw buren, begaanbaar?

Dag van de Ondernemer
Netwerken, inspireren, plannen
delen, ervaringen uitwisselen…
op vrijdag 16 november is de
Dag van de Ondernemer. Samen
met Ondernemend Wijdemeren
organiseert de gemeente een
netwerkborrel en wordt de winnaar
van de ondernemersverkiezing
bekend gemaakt.
De Dag van de Ondernemer is speciaal bedoeld
voor alle (startende) Wijdemeerse ondernemers.
We willen hen bedanken voor hun durf en doorzettingsvermogen. Het is de start van een nieuwe
traditie om het ondernemerschap te vieren en
ondernemers te bedanken voor hun rol bij het
levendig houden van onze dorpen.

Programma
Rasondernemer Maarten Steinkamp (Jamin,
Multivlaai) zal de finalisten van de ondernemersverkiezing aan de tand voelen.
Hoe hebben zij hun bedrijf op poten gezet en

wat kunnen andere starters hiervan leren? Er is
een inspirerende TEDTalk over ondernemerschap en natuurlijk maken we bekend wie zich
het komende jaar dé startende ondernemer
van Wijdemeren mag noemen. Om deze felbegeerde titel wordt nog tot en met zondag
11 november gestreden door Vincent van
Heijst van de Thermgroep, Roald Wentink van
Steigerverlichting.nl en Mats Smit van Smit’s
Delicious. Vergeet dus niet om te stemmen via
www.wijdemeren.nl/ondernemersverkiezing.

Tips
Valt de eerste sneeuw? Ga dan goed geïnformeerd de weg op en geef strooiwagens de
ruimte als u ze ziet rijden. Dan weten we zeker
dat het zout op de weg komt in plaats van op
de bumper van uw auto. Pas uiteraard ook uw
snelheid aan en zorg voor goede banden.

Op de hoogte blijven?
De gladheidscoördinatoren houden u deze
winter ook weer op de hoogte via het gemeentelijke Twitter-kanaal: www.twitter.com/
gemwijdemeren.

>

De Dag van de Ondernemer vindt plaats op
vrijdag 16 november vanaf 15.00 uur bij
restaurant Docks (Moleneind 5, Kortenhoef).
Er is maar beperkt plek, dus meld je snel aan
via
www.wijdemeren.nl/dagvandeondernemer.
Hier is ook het volledige programma te vinden.

M
 antelzorgwaardering

Langdurig zorgen voor familie, kennissen
of vrienden ‘doe je toch gewoon’? Maar
zo vanzelfsprekend is dat niet, zeker niet
naast een baan of studie. Vaak weten
mensen niet dat ze mantelzorger zijn.
Herkent u zich hier in? Bij de gemeente
kunt u nog tot 30 november een
mantelzorgwaardering aanvragen van
200 euro. Aanvragen kan via
www.wijdemeren.nl/mantelzorg of via
Versa Welzijn, telefoonnummer
035) 62 31 100.

>

Aanmelden

Fotowedstrijd herfst

Van pompoenen en paddenstoelen tot
een prachtig verkleurend bos. Wij zijn
op zoek naar de mooiste herfstfoto van
Wijdemeren! Heeft u een mooie
najaarsfoto gemaakt? Deel hem met
#mooiWijdemeren en wie weet siert uw
foto de komende periode al onze
social mediakanalen én wint u een echte
Wijdemeren Dopper in een kleur naar
keuze. Doe snel mee, de deadline is
vrijdag 16 november!

Rectificatie

In de vorige editie is in het artikel ‘extra
geld chronisch zieken’ per ongeluk een
fout geslopen. U krijgt de bijdrage voor de
extra kosten die leven met een chronische
ziekte of beperking met zich meebrengen
automatisch opnieuw. U hoeft dit dus niet
ieder jaar opnieuw aan te vragen.

Wijdemeren
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Hij komt, hij komt…
Sinterklaas is weer onderweg naar
Nederland. Samen met zijn pieten
brengt hij een bezoekje aan alle
dorpskernen van Wijdemeren.
De intochten zijn op de volgende zaterdagen:
17 november
17 november
17 november
24 november
24 november
24 november

12.00 uur
15.30 uur
16.30 uur
12.00 uur
12.45 uur
13.45 uur

Loosdrecht, kade Jachthaven Wetterwille
Loosdrecht, Lindeplein
Nederhorst den Berg, kade Loswal
Kortenhoef, hoek Oranjeweg/Emmaweg
Kortenhoef, Winkelcentrum De Meenthof
Ankeveen, tegenover IJsclubterrein Stichts End

Collectieve energie in Kortenhoef
Er zijn nog een paar stappen te zetten voor we
echt van start gaan met de collectieve energieopwekking in Kortenhoef.
Wilt of kunt u geen zonnepanelen op uw eigen dak plaatsen?
Koop dan participaties in de collectieve daken die de energiecoöperatie Wijdemeren geselecteerd heeft voor collectieve
energieopwekking. In Kortenhoef gaat het om de daken van
Sporthal de Fuik, de loods van scouting Klaas Toxopeus en het
cultureel centrum Kortenhoef. De zonnepanelen worden in
het voorjaar van 2019 gelegd.

Voordelen

Interesse?
Meld u dan snel aan via www.energiecooperatiewijdemeren.
nl/collectieve-energieopwekking. Verkoop van de participaties
gaat op volgorde van de interesselijst.

Collectieve daken
Voor de opwekking van collectieve energie maakt de energiecoöperatie gebruik van daken van gemeentegebouwen, maatschappelijke organisaties en bedrijven die bereid zijn hun dak
beschikbaar te stellen. Ook stukken land komen in aanmerking.
Ziet u mogelijkheden voor collectieve daken of parken?
Dan kunt u dit ook melden via
www.energiecooperatiewijdemeren.nl.

Door mee te doen met de postcoderoosregeling krijgt u
korting op uw energiebelasting, rendement op zonnestroom
en een overstapvergoeding. Klinkt interessant? Kom dan naar
de informatieavond op dinsdag 20 november van 19.30 tot
21.30 uur bij Dirks Sportcafé, Zuidsingel 56, Kortenhoef.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Breukeleveen
- Herenweg 47a: plaatsen erfafscheiding (24.10.18)

Kortenhoef

- Kortenhoefsedijk 96: uitbreiden woning (19.10.18)
- Meenthof 37: vervangen gevelreclame (24.10.18)
- Moleneind 33: verbouwen woning (31.10.18)

Loosdrecht

- Bloklaan nabij 9: realiseren parkeerplaatsen (24.10.18)
- De Kreek 19: plaatsen hekwerk (31.10.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 249: uitbreiden woning (19.10.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 48: plaatsen beschoeiing (31.10.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 75: uitbreiden woning (30.10.18)
- Oud-Loosdrechtedijk 89b: bouwen woning (31.10.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 94: bouwen dakkapel (24.10.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 249a: plaatsen beschoeiing (31.10.18)
- Rading 194: kappen 50 bomen (25.10.18)

Nederhorst den Berg

- Machineweg achter 51: wijzigen bestemming van
agrarisch naar tuin (27.10.18)
- Middenweg 35a: bouwen brug (19.10.18)
Voor meer informatie over een aangevraagde omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de
administratie Fysiek Domein, tel. 14 035. U kunt nog
geen bezwaar maken tegen een ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning.
> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Breukeleveen

(19.10.18)
- Noordereinde 111 t/m 119: aanpassen balkon aan
achterzijde woningen (22.10.18)

Loosdrecht

- Alewijnlaan 24: bouwen aanbouw (29.10.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 158a: vergroten en verhogen
woning (19.10.18)

Nederhorst den Berg

- Kortenhoefsedijk 95: vernieuwen beschoeiing
- Moleneind 46: bouwen woning

Loosdrecht

- Oud-Loosdrechtsedijk 158b: bouwen botenloods en
beschoeiing

Melding Activiteitenbesluit
(Milieu)
>

ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Burgemeester en wethouders hebben overeenkomstig artikel
83 en 110a Wet geluidhinder het voornemen om voor
deze woningen een hogere waarde vast te stellen.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde stukken
liggen vanaf 8 november 2018 gedurende zes weken
ter inzage ter inzage bij de administratie van het Fysiek
Domein (geopend van 08.30 tot 12.30 uur), Rading 1,
Loosdrecht. Desgewenst kan een mondelinge toelichting
worden gegeven op het ontwerpbesluit.

- Overmeerseweg 80: verbreden bestaande dakkapel
(31.10.18)
- Middenweg sectie C 5021: verbreden bestaande
watergang Hostermeerpolder (19.10.18)

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

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

- M. van den Broek, Eilandseweg 17a: veranderen
bedrijfsvoering

Zienswijze
Beroep

- Moleneind 71 ws03: bouwen tuinhuis (31.10.18)

Voor meer informatie over een melding Activiteitenbesluit 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.

Ontwerpbeschikking
(uitgebreide procedure)

Ontwerpbesluit wet
geluidhinder

Weigering omgevingsvergunning
>

Kortenhoef

>

Kortenhoef
- Parklaan 3: Brandveilig gebruiken buitenschoolse
opvang (01.11.18)
Voor het indienen van zienswijzen: zie kader.
>

Verlenging beslistermijn

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

Ankeveen
- Stichts End 12: plaatsen dakopbouw een dakkapel

‘s-Graveland

- Herenweg 67: bouwen villa (18.10.18)

- Noordereinde 54a: wijzigen monument

- Tegenover Noordereinde 56: bouwen voetgangersbrug

- De Kwakel 22: bouwen woning

’s-Graveland
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Kortenhoef

Nederhorst den Berg

>

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken
(gelet op artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht
en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende
bekend:
In procedure is het vast te stellen bestemmingsplan
Beukenhof in Wijdemeren. Dit bestemmingsplan richt
zich op modernisering en herontwikkeling van het
woon-zorgcentrum aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 24
in Loosdrecht.
Het plangebied bevindt zich binnen de wettelijke
geluidszone van de Nieuw-Loosdrechtsedijk. Het
woon-zorgcentrum Beukenhorst zal vanwege het
verkeer op de Nieuw-Loosdrechtsedijk een hogere
geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. De maximale

Zie kader.

Zij die een zienswijze hebben ingediend kunnen te zijner
tijd tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
> Ontwerpbesluit wet
geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken
(gelet op artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht
en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende
bekend:
In procedure is het vast te stellen wijzigingsplan
Moleneind 56 in Kortenhoef. Met dit wijzigingsplan wordt
op deze locatie de bouw van een vervangende woning
mogelijk gemaakt buiten het bestemde bouwvlak. Het
bouwvlak wordt daartoe verplaatst.
Het plangebied bevindt zich binnen de wettelijke
geluidszone van het Moleneind. De beoogde woning
zal vanwege het verkeer op het Moleneind een hogere
geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. De maximale
ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Burgemeester en wethouders hebben overeenkomstig artikel

Officiële bekendmakingen
83 en 110a Wet geluidhinder het voornemen om voor
deze woning een hogere waarde vast te stellen.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde stukken
liggen vanaf 8 november 2018 gedurende zes weken
ter inzage bij de administratie van het Fysiek Domein
(geopend van 08.30 tot 12.30 uur), Rading 1, Loosdrecht.
Desgewenst kan een mondelinge toelichting worden
gegeven op het ontwerpbesluit.

Zienswijze
Zie kader.

Beroep
Zij die een zienswijze hebben ingediend kunnen te zijner
tijd tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
>

Vaststelling bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken
ingevolge artikel 3.8, van de Wet
ruimtelijke ordening juncto artikel 3:12 van de Algemene
wet bestuursrecht bekend, dat de
gemeenteraad in zijn vergadering van 18 oktober 2018
het bestemmingsplan De Zuwe 18 m in Kortenhoef
gewijzigd heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn
wijzigingen in de toelichting van het bestemmingsplan
aangebracht. Het plan ziet op het wijzigen van het
gebruik van de woonboot van recreatief naar een gebruik
voor permanente bewoning.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 8 november
2018 gedurende zes weken ter inzage bij de administratie
van het Fysiek Domein (geopend van 08.30 tot 12.30
uur), Rading 1, Loosdrecht. Het bestemmingsplan (NL.
IMRO.1696.BP5400zuwe18m2018-va00) met bijbehorende stukken is tevens in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze op het
ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar
heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet
heeft gedaan, kan gedurende deze termijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, postbus 20019, 2500EA te ’s-Gravenhage. Voorts
kan een belanghebbende gedurende genoemde termijn
beroep instellen tegen de door de raad aangebrachte
wijzigingen op het plan.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling
en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van
de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt
ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet
in werking voordat op dit verzoek is beslist.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de
administratie van het Fysiek Domein.
Telefoonnummer 14 035
> Wijziging bestemmingsplan
plassengebied Loosdrecht 2013

Burgemeester en wethouders maken bekend voornemens te zijn om op grond van artikel 3.6 van de Wet
ruimtelijke ordening het bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 2013 te
wijzigen voor zover dat betrekking heeft op het perceel
Herenweg 91 in Breukeleveen.
Het perceel Herenweg 91 is op dit moment voorzien van
de aanduiding Recreatiewoning. Het verzoek voorziet in
het mogelijk maken van permanente bewoning door het
verwijderen van de huidige aanduiding.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf
8 november 2018 gedurende zes weken ter inzage bij de
administratie van het Fysiek Domein (geopend van 08.30
tot 12.30 uur), Rading 1, Loosdrecht. Het ontwerpwijzigingsplan (NL.IMRO.1696.WP15Hrnwg912018-on00) met
bijbehorende stukken is tevens in te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

COLOFON

Zienswijze
Zie kader. Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen
tegen de wijziging van het bestemmingsplan is het noodzakelijk dat een zienswijze wordt ingediend.

Wijziging bestemmingsplan
het Wijde Blik
>

Burgemeester en wethouders maken bekend voornemens te zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet
ruimtelijke ordening het bestemmingsplan Het Wijde Blik
2004 te wijzigen voor zover dat betrekking heeft op het
perceel Moleneind 56 in Kortenhoef.
Het perceel Moleneind 56 is bestemd voor woondoeleinden. Een woning moet binnen het op de verbeelding
aangegeven bouwvlak worden gebouwd. De wijziging
houdt in het verplaatsen van het bouwvlak.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf
8 november 2018 gedurende zes weken ter inzage bij de
administratie van het Fysiek Domein (geopend van 08.30
tot 12.30 uur), Rading 1, Loosdrecht. Het ontwerpbesluit
tot wijziging (NL.IMRO.1696.WP17Molnd562018-on00)
met bijbehorende stukken is tevens in te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nl

7 november 2018
een omgevingsvergunning hebben verleend voor het
afwijken van het bestemmingsplan Kern ’s-Graveland
en Landgoederen voor het wijzigen van het gebruik van
landgoed Trompenburgh, Zuidereinde 43 in ’s-Graveland.
Het hoofdgebouw mag (mede) gebruikt gaan worden
voor het voltrekken van huwelijken, het houden van
vergaderingen, het geven van presentaties en het
organiseren van diners voor maximaal 60 personen.
Tevens mag ten behoeve van bovengenoemd gebruik
geparkeerd gaan worden op de bestaande parkeerplaats
op het landgoed.

Ter inzage
Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 8
november 2018 gedurende 6 weken ter inzage bij de
administratie van het Fysiek Domein (geopend van
08.30 tot 12.30 uur), Rading 1, Loosdrecht. De verleende
omgevingsvergunning (NL.IMRO.1696.OVZuidreinde432018-va00) met bijbehorende stukken is tevens in
te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Zie kader.

Zienswijze

Festiviteiten

Zie kader. Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen
tegen de wijziging van het bestemmingsplan is het noodzakelijk dat een zienswijze wordt ingediend.

Gewijzigde vaststelling
bestemmingsplan
>

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken
overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12. van de Algemene wet bestuursrecht
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 18
oktober 2018 het bestemmingsplan Oud-Loosdrechtsedijk 89b in Loosdrecht gewijzigd heeft vastgesteld.
Het plangebied ziet op het perceel Oud-Loosdrechtsedijk 89b dat deel uit maakt van de lintbebouwing langs
de Oud-Loosdrechtsedijk. Het doel van het bestemmingsplan is de realisatie van een nieuwe bedrijfswoning
(vervangende bouw), een bedrijfsgebouw en een toiletgebouw in een bestaand gebouw mogelijk te maken.
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd
vastgesteld met betrekking tot de toelichting en de
regels.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf
8 november 2018 gedurende zes weken ter inzage bij de
administratie van het Fysiek Domein (geopend van 08.30
tot 12.30 uur), Rading 1, Loosdrecht. Het vastgestelde
bestemmingsplan (NL.IMRO.1696.BP4100Old89b2017va00) met bijbehorende stukken is tevens in te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de
gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan
kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij
dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van ter
inzageligging tegen het besluit tot vaststelling beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s Gravenhage. Voorts
kan een belanghebbende gedurende genoemde termijn
beroep instellen tegen de door de raad bij de vaststelling
van het plan aangebrachte wijzigingen.

Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling en
daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van de
beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt
ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet
in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Besluit omgevingsvergunning
wijziging gebruik landgoed
Trompenburgh

Kortenhoef

Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Wijdemeren maakt bekend dat op grond van
artikel 2.21 en 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen
besloten is de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande personen definitief op te schorten:
J.J. de Jong, geboren 3 mei 1999 uit te schrijven per 28
augustus 2018 naar Land Onbekend
I.P.N. van Munster, geboren 13 februari 1982 uit te schrijven per
5 oktober 2018 naar Land Onbekend
T. Radl, geboren 24 april 1981 uit te schrijven per 5
oktober 2018 naar Land Onbekend
J.J. Schrijver, geboren 10 juli 1992 uit te schrijven per 5
oktober 2018 naar Land Onbekend
B. Tlaskal, geboren 2 september 1981 uit te schrijven per
5 oktober 2018 naar Land Onbekend
Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande
personen verblijven, neem dan contact op de gemeente
Wijdemeren via 14035 of mail naar burgerzaken@
wijdemeren.nl

Overig
Verordening naamgeving en
nummering
>

- Stichting Comité Sint Nicolaas Intocht, Intocht Sint
Nicolaas 2018, aankomst per boot aan Emmaweg,
ontvangst op winkelcentrum De Meenthof en Zuidsingel
54, op 24 november 2018, aankomst op Emmaweg
(26.10.18)

Loosdrecht

Op 18 oktober 2018 heeft de raad de verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Wijdemeren
2018 vastgesteld. Deze verordening treedt in werking
op de eerste dag na die van de bekendmaking (07.11.18).
De verordening regelt het toekennen van namen en
nummering (adressen) aan openbare ruimte en betreft
(slechts) een puur technische aanpassing.

- Stichting SLOEP, Intocht Sinterklaas Loosdrecht,
ontvangsten op Oud-Loosdrechtsedijk 171 en Lindeplein
aan de Lindelaan, op 17 november 2018 (25.10.18)

De verordening is te raadplegen op
www.wijdemeren.nl/regelingen.

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij
Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die het
besluit genomen heeft.
> Kennisgeving incidentele
festiviteiten

Loosdrecht
- Restaurant Piet Hein, Veendijk 17, op 17 november 2108
- Restaurant Piet Hein, Veendijk 17, op 8 december 2018
Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

Persoonsregistratie
Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)
Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de wet
Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht
hun verhuizing door te geven en inlichtingen te verstrekken. Van onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben wij geen
aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond van artikel
2.22 van de wet BRP heeft het college van burgemeester
en wethouders het voornemen het adres ambtshalve te
wijzigen in de Basisregistratie.

>

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Wijdemeren maken bekend dat zij op grond van de
artikelen 2.10 en 2.12, eerste lid, onder a, sub 3o, van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

> Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)

>

>

Voorlopige voorziening

R.P. Mrowiec, geboren 30 december 1980 uit te schrijven
per 29 oktober naar Land Onbekend

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, telefoonnummer 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 Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling
Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus
16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht
geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen
tot “ambtshalve” uitschrijving uit de Basisregistratie te
publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden
door toezending aan de belanghebbende.

Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en
wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035. Het indienen van een
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

Het betreft de volgende personen:

Beroep indienen

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
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het
verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500
DA Utrecht)
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Koninklijke onderscheiding voor Rob Pieters
WIJDEMEREN – Op maandag
29 oktober ontving Rob Pieters
uit Loosdrecht een Koninklijke Onderscheiding uit handen
van burgemeester Ossel. Hij is
benoemd tot Officier in de Orde
van Oranje-Nassau. Een bijzondere onderscheiding.
Professor Pieters ontving de
Koninklijke Onderscheiding
tijdens het eerste, grote internationale
wetenschappelijke
congres voor kinderoncologie,
georganiseerd door het Prinses
Máxima Centrum. Hij krijgt de
onderscheiding voor zijn werk
en enorme inzet als wetenschapper, kinderoncoloog en
initiatiefnemer van het Prinses
Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht.
Kinderoncoloog
Vanaf dag één van zijn carrière
als kinderoncoloog in 1987 zet
Pieters zich nationaal en internationaal in om de zorg voor
kinderen met kanker te verbe-

teren en zo meer kinderen te
genezen. Vooral op het gebied
van acute lymfatische leukemie
(ALL) is hij een internationale
topdeskundige. Hij is voorzitter
van verschillende (internationale) commissies die oordelen
over behandelprotocollen voor
deze vorm van leukemie. Pieters
doet al zo’n dertig jaar onderzoek naar ALL en publiceerde
meer dan 600 wetenschappelijke artikelen.
Oprichter KiKa
In 2002 stond hij aan de wieg
van de oprichting van de stichting Kinderen Kankervrij
(KiKa). Hij wilde meer middelen beschikbaar krijgen om in
Nederland specifiek onderzoek
te kunnen doen naar betere
behandeling en genezing van
kinderkanker. Zijn actiebetrokkenheid heeft gezorgd voor een
breed draagvlak voor KiKa en
voor de noodzaak van structureel wetenschappelijk kinderkankeronderzoek.

Prinses Máxima Centrum
Tot slot is Pieters initiatiefnemer van het Prinses Máxima
Centrum voor kinderoncologie. Om ervoor te zorgen dat
elk kind in Nederland de beste
behandelaar krijgt, nam hij het
initiatief om alle zorg en onderzoek voor kinderen met kanker
te bundelen in één organisatie.
Ondanks grote weerstand bleef
Rob Pieters volhardend werken
aan de realisatie van zijn droom
en missie: meer kinderen met
kanker genezen, met optimale
kwaliteit van leven. Sinds 2014
is Pieters bij het Prinses Máxima
Centrum bestuurder en eindverantwoordelijke voor de zorg.
Indrukwekkende drive
Sinds 2016 combineert de heer
Pieters zijn bestuursfunctie bij
het Prinses Máxima Centrum
voor Kinderoncologie met zijn
werkzaamheden als hoogleraar
kinderoncologie aan de Universiteit Utrecht. Burgemees-

De Sintertijd
Reserveren tel. 035-7200800

€ 35,--

€ 40,--

Peugeot 108 € 35,-- per dag
5 zitplaatsen / 4 gordels!
100 km vrij, € 0.20 p/km

€ 60,--

Peugeot Partner € 40,-- per dag
3-personen, laadverm. 500 kg,
160x125x115 = 3,3 Kuub,
100 km vrij, € 0.20 p/km

€ 65,--

Fiat Ducato € 60,-- per dag
3-personen, laadverm. 1020 kg
255x180x165 = 7.5 Kuub
100 km vrij, € 0,20 p/km

Fiat Scudo € 65,-- per dag
6-personen, dubbel cabine
160x150x140 = 3,4 M³ trekhaak
100 km vrij/0.20 p/km

€ 55,-Fiat Scudo 2.0 € 55,--per dag
3-personen, laadverm. 1062 kg,
255x150x140 = 6 Kuub,
100 km vrij, € 0.20 p/km

€ 70,-Fiat Ducato euro 6 € 70,-- per dag
3-personen, laadverm. 1460 kg,
370x180x195 = 13 Kuub,
100 km vrij € 0.20 p/km

€ 195,--

€ 110,--

€ 100,-Iveco euro 6, € 100,-- per dag
3-personen. Bak + laadklep
425x210x235 = 20 M³ B-rijbew.
100 km vrij, € 0.20 p/km

OPRIJWAGEN € 110,-per dag
laadverm. 1050 kg, 5.x2.05
trekhaak (3.5ton) MET LIER,
100 km vrij, € 0.20 p/km

DAF-LF 220PK € 195,-- per dag
NETTO lvm. 6100 kg Bak+klep
700x249x240 = 42 Kuub,
(Euro 5, automaat)
Afkoop Eigen Risico 19,50 per
dag. 100 km vrij /€ 0,20 km

Bovenstaande prijzen zijn incl. btw en excl. brandstof,
weekprijzen op aanvraag. Borg/Eigen Risico € 1000,-afkoop eigen risico tot € 300,-- voor € 13,50 per dag.
Adres: Rading 154,
1231KE, Loosdrecht
Reserveren : 035-7200800 of mail uw boeking naar: info@NEEFBAK.nl

WIJ ZIJN ER
OOK VOOR Ù
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH Hilversum
035 - 62 52 484
www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

Lieve Sinterklaas,
Ieder jaar brengt u ons in
Nederland weer een bezoek.
Dat is heel erg fijn, maar ik
merk dat ik €deze
Sintertijd
65,-toch wel heel erg spannend
vind. Vooral ’s nachts als het
donker en ik in mijn bedje
lig. Dan droom ik vaak en lig
ik te luisteren of ik misschien
een Piet hoor. Zou deze Piet
ook mij een bezoekje brengen en een cadeautje in mijn
schoen doen? Dit is natuurlijk hartstikke leuk, maar
het geeft ook kriebels in mijn
buik.
Mijn moeder zegt dan dat
ik een slaapliedje moet gaan
zingen. Zo gaan de kriebels weg en weten de Pie-

ter Freek Ossel: “Dankzij zijn
tomeloze inzet, dadendrang,
topexpertise en inspirerende
en innemende persoonlijkheid
heeft de heer Pieters zelf veel
verbeteringen
gerealiseerd,
maar ook vele anderen weten
te inspireren en motiveren om
zich – wereldwijd- in te zetten
voor de zorg voor kinderen met
kanker. Hij heeft zijn positieve

ongeduld om kinderen te genezen omgezet in een indrukwekkende drive om een ongekende
hoeveelheid mensen en middelen te mobiliseren om dat doel
sneller te realiseren. Een zeer
uitzonderlijke prestatie waar wij
erg trots op zijn.”

ten dat ze een cadeautje in
mijn schoen kunnen doen.
Ik zing dan altijd een slaapliedje over de ‘Sintertijd’ die
is ingegaan. Dat liedje heb
ik helemaal zelf geschreven,
Sinterklaas, en weet u wat?
Het werkt echt! Als ik het
liedje heb gezongen, slaap
ik daarna heerlijk. Zelfs zo
goed dat papa en mama mij
de volgende ochtend wakker
moeten maken. Dat is toch
fijn, Sinterklaas?

Lieve Sinterklaas, wilt u het
aan de Praatpiet vragen? Ik
heb het liedje ook bij de brief
gedaan zodat de Praatpiet alvast kan oefenen.
Ik hoop u snel in Nederland
te zien.
Dikke kus van Roxanne

Nu heb ik een vraag aan u,
Sinterklaas. Zou ik dit liedje
samen met de Praatpiet mogen zingen als u naar Nederland komt? Het zou mooi als
ook andere kinderen dit liedje gaan zingen en wie weet,
slapen zij dan net zo lekker
als ik.

De Serre en Bobby & Robine Foundation
Zoals wellicht al velen van jullie
weten zal De Serre Loosdrecht
vanaf volgend seizoen een andere uitbater hebben. Valerie
& Laurence stoppen na twee
mooie seizoenen met De Serre Loosdrecht en gaan op zoek
naar een nieuwe uitdaging.
Om deze twee mooie jaren waarin ze ontzettend veel geleerd hebben en veel mensen
hebben leren kennen - niet zomaar voorbij te laten gaan, organiseren zij een afscheidsborrel
op: zaterdag 10 november tussen
15.00 – 20.00 uur. Iedereen is
welkom voor hapjes en drankjes
die door De Serre Loosdrecht
gratis worden aangeboden (let

wel: het is het einde van ’t seizoen én tevens een afscheidsborrel – dus op = op)
Bobby & Robine Foundation
Alleen Valerie & Laurence zouden Valerie & Laurence niet zijn
om dat te combineren met een
prachtig doel, namelijk meer bekendheid én geld in te zamelen
voor de Bobby & Robine Foundation.
De ouders van Bobby (1,5 jaar)
& Robine (4 jaar) hebben te horen gekregen dat beide kinderen
leiden aan de extreem zeldzame
en dodelijke metabole (stofwisselingsziekte) CLN2. Dit is een
progressieve ziekte die gepaard
gaat met blindheid, epilepsie en

uitval van motoriek, denkvermogen en slikken, resulterend
in vroegtijdig overlijden. In de
meeste gevallen worden de kinderen tussen de 8 en de 12 jaar
oud. Dus graag geld inzamelen:
omdat Bobby & Robine waarschijnlijk hun dromen nooit
zullen zien uitkomen; ze helaas
geen toekomstbeeld hebben;
om te steunen en dat te geven
om nog een zo mooi denkbaar
leven te kunnen geven; voor
meer bekendheid rondom deze
verschrikkelijke ziekte; voor uiteindelijk een medicijn dat het
levensniveau van de zieke kan
verbeteren.
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‘Voetbal’

Loosdrecht ruim ten onder tegen De Meern
Door: Michel Kamer
Op eigen veld is Loosdrecht
met 2-5 verslagen door concurrent De Meern. De Loosdrechtse defensie kende een
offday en tot tweemaal toe
werd een voorsprong via doelpunten van Edwin Klok en Jannis Karafillakis weggegeven.
De eerste helft waren beide ploegen aan elkaar gewaagd en voor
de neutrale toeschouwer moet
het smullen zijn geweest. Na 12
minuten kwam Loosdrecht op
voorsprong via Edwin Klok die

na een goede actie van Jannis
op de linkerflank van dichtbij
afrondde. De Meern bleek net
zo scherp, want na 20 minuten
gleed de spits een prima voorzet tussen de palen. Loosdrecht
kwam na een half uur opnieuw
op voorsprong via Jannis die
eerst op de keeper schoot en in
tweede instantie knap afrondde. De ploeg van Versluis kon
allesbehalve lang van de voorsprong genieten, want de spits
van De Meern sloeg in enkele
minuten twee keer toe en boog
een achterstand om naar een

voorsprong.
Tweede helft verdubbelde de
bezoekers al binnen enkele minuten de marge, want de snelle linksbuiten van de Meern
ondervond weinig hinder
van Loosdrechtse defensie en
maakte de 2-4. Loosdrecht probeerde daarna terug te komen
in de wedstrijd maar De Meern
verdedigt goed en scoorde
een kwartier voor tijd met een
bekeken kopbal zelfs de 2-5.
Toch kende Loosdrecht nog
een lichtpuntje in de tweede
helft, A-junior Berend Bakker

Twee Loosdrechtse koren komen tezamen
Op donderdag 20 december
vindt er een uniek kerstconcert
in de Sijpekerk plaats: een samenwerking tussen de koren
Snowe en Fun4All.
De Loosdrechtse koren hebben al wel eerder op eenzelfde
locatie gezongen (tijdens het
Korenfestival van 2017 in de
feesttent), maar nog niet eerder
samen een concert verzorgd.
“Het werd hoog tijd”, vindt dirigent Pieter van den Dolder
van Fun4All. “Onze koren zijn

heel verschillend en vullen elkaar mooi aan, zeker voor wat
betreft het kerstrepertoire. Het
leek me daarom een mooi idee
om de twee koren samen te
brengen - in het kader van de
kerstgedachte.”
Tijdens het concert zingen beide koren een aantal stukken afzonderlijk, maar ook een aantal
samen. Een combo verzorgt de
muzikale omlijsting. Er staan
een aantal traditionele stukken op het programma, maar

het grootste deel bestaat uit
moderne, internationale kerstnummers die u zeker kent.
Beide koren hebben intussen
een vast publiek met enthousiaste liefhebbers opgebouwd,
dus naar verwachting wordt het
een gezellige kerstdrukte in de
Sijpekerk. Wacht daarom niet
te lang met bestellen. Kaarten
kosten € 10,- en zijn te koop via
de website van Fun4All: www.
fun4all.nu. Aanvang 20:15 uur,
Nieuw Loosdrechtsedijk 171.

Mo Adarghal omspeelt een tegenstander (foto: Piet van Bemmelen)
maakte zijn debuut en deed dat
uitstekend. Volgende week be-

Schoolschaken in Sterrenwachter
Eindelijk, schaakgoeroe Patrick
Kreuning heeft zijn herdersmat
gezet. Hij kreeg groen licht dat
het Schoolschaaktoernooi Wijdemeren zal plaatsvinden op basisschool De Sterrenwachter aan
de Lindelaan te Loosdrecht. Op
woensdag 14 november, vanaf

Donderdag 15 november
2018 is het vanaf 14.00 uur
weer tijd voor een openbaar
consult van dr. Krul. Hij
zal aandacht schenken aan
Parkinson en Parkinsonisme
en verder eventuele nieuwe
ontwikkelingen omtrent de
medicatie.
Amaris Theodotion, Werkdroger 1, 1251CM Laren
(Ridderzaal)
www.parkinsoncafelaren.nl

Op vrijdag 16 november om
20.15 uur is er weer een mooi
concert bij kaarslicht in het
Oude Kerkje van Tienhoven.
Deze avond is er een heel bijzondere samenwerking: meesterpianist Ralph van Raat en
het Dudok Kwartet Amsterdam. Van Raat en Dudok
speelden het poli-stilistische
pianokwintet van Schnittke al

eerder samen in Tivoli Vredenburg. In Tienhoven speelt Van
Raat daarnaast een speciale bewerking van Gershwin’s Rhapsody in Blue voor piano solo.
Abonnementen en losse kaarten kunt u bestellen op: www.
concerttienhoven.nl/kaarten

14.30 uur. Voor het schuiven met
dames, pionnen, lopers, paarden en koningen zullen heel veel
schoolkinderen die middag samenkomen om te bepalen wie de
beste van Wijdemeren is en wie
mag doorstromen naar regionale
wedstrijden.

ADVERTEREN?
NIEUWSSTER.NL
Parkinson
Café Laren

Concert in Tienhoven

kert Loosdrecht tegen Jos Watergraafsmeer.

Alzheimer Café
Op woensdag 14 november
is er weer een Alzheimer Café
van 19.30 tot 21.00 uur in De
Koepel, Kapittelweg 399a, Hilversum (035-6438815). Dit
keer over dementie en muziek.
Daar waar mensen met dementie allerlei andere zaken gaat
vergeten, kan muziek en meezingen het geheugen ondersteunen. Muziek kan ook vaak
emoties oproepen en daarmee
de gemoedstoestand van een
persoon met dementie positief
beïnvloeden. Gastsprekers: Jacqueline van der Kamp – Nijhuis
en Anneke Vreugendenhil, muziektherapeuten. Zie ook: www.
alzheimer-nederland.nl/gooi;

Programma GooiTV

NieuwsSter
Ook op
Facebook,
met honderden
views, likes, enz.

Vanaf 7 november zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
- In ‘In Derde Termijn’ praat Ruud Bochardt over de Erfgooiers,
voormalige Gooise boeren die lange tijd gebruiksrechten genoten
op de gemeenschappelijke gronden in het Gooi. - In TV Magazine
zijn diverse onderwerpen te zien uit deze regio. - Herman Stuijver
gaat ‘In Gesprek Met’ Freek Ossel, burgemeester van Wijdemeren.Sjoerd Stoop praat met de burgemeester van Gooise Meren, Han
ter Heegde.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN
(1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl
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Twee maanden na het steekincident
Door: Willem Stronck,
huisarts Loosdrecht
Ruim twee maanden geleden
werd ik op de huisartsenpraktijk in mijn spreekkamer neergestoken. Dit was een ernstige
en schokkende gebeurtenis
voor mij en voor mijn gezin.
Langzaam proberen wij ons leven weer op te pakken, zo goed
en zo kwaad als dat gaat.
In het begin was het allemaal erg
hectisch. De aanval was gevaarlijk, ik verloor veel bloed en ik
heb ‘geluk’ gehad dat ik nog leef.
Natuurlijk is dit mede te danken
aan Hessel, maar ook aan de
hulpverlening die snel aanwezig
was en aan de medewerkers van
de praktijk. In het UMCU werd
ik met spoed geopereerd. Drie
dagen later was ik weer thuis. Ik
was erg verzwakt, onder andere
door een bloedarmoede.
Vanaf de allereerste dag was er
een hartverwarmende en overweldigende steun uit Loosdrecht.
Er zijn letterlijk honderden ansichtkaarten gekomen, meer dan

honderd prachtige boeketten
bloemen, fruitmanden, cadeau
kaarten (boekenbonnen, bonnen
voor uit eten), flessen wijn, van
alles. Ik voel me daar enorm door
gesteund. Ik werk nu al twintig
jaar in Loosdrecht en op zo’n moment merk ik hoeveel mensen uit
Loosdrecht met me meeleven.
Nog steeds komen ansichtkaarten
en cadeaus binnen. Dit doet me
echt enorm goed. Ik zou iedereen
wel persoonlijk willen bedanken,
maar dat gaat me niet lukken. Bovendien zou ik bezorgd zijn dat ik
iemand zou vergeten. Ik wil dan
ook bij deze iedereen hartelijk bedanken en op deze manier laten
weten hoe zeer ik alles waardeer.
Heel Nederland
Het bericht van de aanval op mij
is ook een schok voor huisartsen
in heel Nederland. Uit alle windstreken kreeg ik kaarten, ook een
flink aantal van collega’s die ik
(nog) niet ken. Ik lees dat er op
veel plaatsen over mij gesproken
werd, op huisartspraktijken, in
groepen met waarnemende huis-

artsen. Je merkt hoe erg het is als
er agressie is tegen een hulpverlener. Er is een gevaar dat je als hupverlener niet meer uitgaat van ‘het
goede van de mens’, dat je bang
wordt en achterdochtig. Dit moet
natuurlijk niet gebeuren. Ik denk
dat een mens, zeker een patiënt,
vrijwel altijd goed is en goede
bedoelingen heeft. Zoiets als wat
mij is overkomen, is de uitzondering, niet de regel. Maar de schok
onder collega’s is wel groot. Maar
hoe gaat het nu met mij? Ik heb
vijf wonden en die zijn behoorlijk serieus. Een wond rechts in
de hals heeft bijna mijn halsslagader geraakt. Uit deze wond ben
ik veel bloed verloren. Verder heb
ik wonden in mijn nek, in mijn
rug en twee in mijn linker bovenbeen. Ik heb vooral nog last van
de wond in mijn nek.

Jonkheer interieur
Een kleurrijke studio en
showroom, dat is wat ik mijn
klanten te bieden heb. Kom binnen voor een kop koffie en doe
inspiratie op voor je interieur.
Mijn naam is Irma en ik werk

met mooie natuurlijke materialen. Door gebruik te maken van
verschillende kleuren, texturen
en prints in combinatie met een
uitgebreide collectie behang en
accessoires, kan ik je goed adviseren over een mooie kleurrijke
mix voor je interieur.
Kussoo
Kussoo is een webshop gespecialiseerd in woontextiel zoals
sierkussens en warme plaids.
Kussoo is de gebundelde kracht
van Michelle en Inger. Michelle
zorgt voor een mooi aanbod dat
aansprekend is en kan hierbij
bouwen op jarenlange ervaring.
Inger brengt Kussoo tot leven

Inovum over meer kwaliteit

“Het doet me goed dat cliënten
een prettigere dag hebben”
LOOSDRECHT- Vorige week
dinsdag overhandigde ActiZ
de publicatie ‘Aan het werk in
het verpleeghuis’ aan minister
Hugo de Jonge en later aan Helma Lodders, de voorzitter van
de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
In deze bundel verantwoorden
leden van ActiZ de besteding
van kwaliteitsbudgetten in de
verpleegzorg. Inovum- medewerker Carina van der Heijden,
verpleegkundige op de somatische afdeling, vertelt in deze
publicatie wat zij merkt van de
ingezette middelen voor de in-

voering van het Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg.
Carina werkt sinds haar stage
in 2007 bij Inovum en kent de
organisatie dus al een tijd. Welke veranderingen ziet zij? “Je
kunt vooral goed merken dat
er nu meer aanbod is op het
gebied van welzijnsactiviteiten.
Het is fijn om te zien dat de bewoners meer te doen hebben
op zo’n dag en meer te kiezen
hebben: wat vinden ze leuk om
te doen, wat niet? Het doet me
goed dat cliënten een prettigere
dag hebben.” Binnen Inovum
ziet Carina ook technologi-

lijk knap ik steeds verder op. In
het begin ging het snel, met ‘grote
stappen’, nu zijn het kleine stappen. Geestelijk heb ik inderdaad
de terugslag die je kunt verwachten waarvoor ik hulp heb gezocht.
Ik merk dat het voor geestelijk
dingen goed kan zijn om psychologische hulp te krijgen.
Als ik nu naar mezelf kijk, dan
heb ik er wel vertrouwen in dat
het goed komt. Maar het gaat nog
wel een tijd duren. Ondertussen

ben ik begonnen met hardlopen, om iets aan mijn conditie
te doen. Ook speel ik veel gitaar,
lees ik boeken, fiets ik, wandel ik
en moet ik geduld hebben. Dit
laatste valt me niet gemakkelijk,
maar alles is te leren. Ik geniet van
mijn vrouw en zoons en weet me
gesteund door veel inwoners van
‘mijn’ dorp. Ik hoop er op een gegeven moment weer te zijn voor
‘mijn’ patiënten, daar streef ik
naar.

dichtbij te komen bekijken in
Loosdrecht.

hebben. Daarom openen zij op
10 en 11 november de deuren
van de loods voor geïnteresseerden. Tussen 12 en 17 uur bent u
van harte welkom om een kijkje
te komen nemen aan de Rading
154.

Gesteund
Ik ben nu aan het herstellen, geestelijk en lichamelijk. Veel mensen
zeggen en schrijven dat ik er de
tijd voor moet nemen. Ze hebben
gelijk, dit merk ik wel. Lichame-

Nieuwe creatieve ondernemers in Loosdrecht
Loosdrecht heeft er sinds kort
aan de Rading een aantal nieuwe creatieve ondernemers bij.
Op het terrein van Neefbak
autoverhuur, naast de Avonturenfabriek, heeft zich een
stel ondernemende vrouwen
gevestigd met bedrijven op
het gebied van wooninterieur.
Graag stellen zij zich kort even
voor.
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met haar creatieve marketing en
designkwaliteit. Samen helpen
wij onze klanten om van hun
huis een warm thuis te maken.
Meutt
Met de webshop meutt.nl bied
ik, Mariëlle, een unieke verzameling aan de mooiste tweedehands meubels en woonaccessoires. Alle vintage items zijn
met zorg geselecteerd en komen
voornamelijk uit de jaren ’60,
’70 en ’80. Naast de webshop
beschikt mijn bedrijf Meutt
over een loods waar alle spullen te bezichtigen zijn. Eens per
maand zal het mogelijk worden
om het aanbod van Meutt van
sche ontwikkelingen, zo is er
nu een familieportaal in het
ECD. Hierdoor hebben naasten
thuis toegang tot bijvoorbeeld
het dossier en zorgplan. “Dat
scheelt veel papierwerk en tijd,
tijd die we aan de bewoners
kunnen besteden. Ook zijn we
bezig om voor een bepaalde
cliënt met wegloopgedrag een
GPS-polsbandje te organiseren. Zodat we altijd weten waar
hij is.”
Verschil voor de bewoner
Wat merkt een bewoner van
deze veranderingen? “Meer
tijd en een betere daginvulling
zorgt voor positieve energie,”
vertelt Carina. “Zowel voor de
bewoners als de medewerkers.
Vroeger ging je misschien een
kwartiertje achteraf in een kantoortje zitten om bij te komen

Openingsweekend
De vrouwelijke ondernemers
laten u graag kennismaken met
hun nieuwe werkplek en hetgeen hun bedrijven te bieden

van een hectische ochtend, nu
neem je even een bewoner mee
naar buiten – voor een wandelingetje of omdat de cliënt zin
heeft in een sigaretje.”
Kijken naar de toekomst
Wat Carina graag in de toekomst ziet? “Meer eigen regie
voor de mensen en hun familie.
Ik zou graag zien dat ze meer
zélf meedenken, over hun bedtijd bijvoorbeeld.” Daarnaast
ziet ze het actieve opleidingsbeleid van Inovum als belangrijke
manier om ook in de toekomst
de juiste professionals in dienst
te hebben. “We leiden zelf collega’s op tot wondverpleegkundige, diabetesverpleegkundige,
seniorverpleegkundige, noem
maar op. En zelf word ik dan
straks Parkinson-verpleegkundige.”

Publicatie ‘Resultaten uit het
verpleeghuis’
‘Aan het werk in het verpleeghuis’ is de tweede publicatie
waarmee de leden van ActiZ
zich gezamenlijk verantwoorden over de besteding van de
kwaliteitsbudgetten voor de
verpleeghuiszorg. Het is een
vervolg op de publicatie ‘Resultaten uit het verpleeghuis’.
In deze in april verschenen
publicatie vertelden 45 zorgbestuurders hoe zij de middelen
verpleeghuis inzetten, welke
afwegingen zij daarbij maakten
en wat bewoners en medewerkers daar in de praktijk van
merken.
Inovum- verpleegkundige
Carina van der Heijden
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BOSMAN-BOUW
AANNEMINGSBEDRIJF

06 55 89 40 69

MEDISCHE DIENSTEN

(LOOSDRECHT)

Nieuwbouw, verbouw, renovae, onderhoud, kozijnen, dakkapellen, veranda's….

WWW.BOSMAN-BOUW.NL

NieuwsSter

STERRETJES
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

Tijdelijke woning gezocht
voor oudere dame
06-29044205

Gezocht, nette en betrouwbare interieurverzorgster
m/v, voor ca 5 uur per
week, Nw Loosdrechtsedijk
06 53 450 440

Welke dierenvriend wil
hele maand Dec.op 2 aller
liefste honden passen?
Info 0644217671

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

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

Branchevereniging Gecertificeerde
Nederlandse Uitvaartondernemingen

ADVERTEREN?
WWW.DENIEUWSSTER.NL

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

Ook op
Facebook,
met honderden
views, likes, enz.

Wings For Aid
in Concert
Vrijdag 30-11
Korp. Van Oudheusdenkazerne
Voor kaarten zie:
wingsforaid.org/concert

of voor info:
06-22455513

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

Activiteiten agenda
WANNEER TIJD

WAT

tot 14 nov.		
In Gesprek met burgemeester Ossel
tot 15 nov.		
Stem ‘Ondernemer van het Jaar’
do. 8 nov.
16.00 u. Begrotingsraad
do. 8 nov.
20.15 u. Concert Niek Baar & Ella van Poucke
vr/za 9/10 nov.
Dorcas Voedselactie
vr. 9 nov.
21.30 u. Prinsenbal Schuimlikkers
za. 10 nov.
09.30 u. Spotjes, lampion maken
za. 10 nov.
11.00 u. Start Literaire Leesclub
za. 10 nov.
10.00 u. Dag van de Mantelzorg (tot 22 u.)
zo. 11 nov. 16.30 u. Bultpop ‘Out of the Attic’
ma. 12 nov. 20.00 u. Thema-avond ‘Vragen levenseinde’
wo. 14 nov 14.30 u. Ouderenmiddag
wo. 14 nov. 14.30 u. Schoolschaaktoernooi Wijdemeren
wo. 14 nov. 20.00 u. Gespreksavond ‘voltooid leven’
vr. 16 nov.
10.30 u. Mini-Beurs ouderen/ slechtzienden
vr. 16 nov.
20.00 u. Dia-avond Hist. Kring Ldr.
17/18 nov. 10.00 u. Atelierweekend ‘Hennie’s Atelier’
za. 17 nov.
16.30 u. Aankomst Sinterklaas Nederhorst
wo. 21 nov. 10.00 u. Spreekuur politie, BOA, wijkteam
do. 22 nov. 12.00 u. Burenmaaltijd
22 nov.
Thema-avond Energietransitie
teit hebt,do.
graag
melden20.00
aan:u.redactie@dunnebier.nl
vr. 23 nov.
19.00 u. Opening IJshal Nederhorst
vr. 23 nov.
20.00 u. ALV IJsclub ‘Onderling Genoegen’

WAAR
GooiTV
www.wijdemeren.nl
Rading 1, Loosdrecht
Oude Kerkje, Kortenhoef
Jumbo en Boni, Ldr.
Wapen van Ankeveen
Kidswereld, NdB.
Brambergen, NM, ’s-Grav.
Wijdehuizen in WM.
Dillewijn, Ankeveen
NH-kerk,Noordereind14,Grav.
Wijkgebouw, Eikenlaan, Ldr.
De Sterrenwachter. Ldr.
Willibrordkerk, NdB.
Emtinckhof, Eikenlaan, Ldr.
geref. kerk, Nw. Ldr. dijk 53
Middenweg 128, NdB.
Loswal, NdB.
Soc. Cult. Centrum, NdB.
Grand Café Emtinckhof, Ldr.
Oude School, Kortenhoef
Blijklaan, NdB.
Kraaiennest,Krt.hoefsedijk145

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

KERKDIENSTEN
Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
Wo. 7 november: 19.00 uur: Rozenkransgebed.
Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
Zo. 11 november: 10.00 uur: Ds. J. Meertens.				
18.30 uur: Ds. M. Roelofse.
Gereformeerde kerk
Zo. 11 november: 10.00 uur: Ds. A. de Oude.
Beukenhof
Zo. 11 november: 11.15 uur: Ds. A. Siebenga.

oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
Zo. 11 november: 9.30 uur: Geen opgave ontvangen.
18.30 uur: Geen opgave ontvangen.
Nederlands Gereformeerde kerk
Zo. 11 november: 9.30 uur: Ds. A. Siebenga.

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

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

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

